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OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 16 september 2014 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 16 september 2014 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
Koen Kerremans vraagt of de verslagen van de milieuraad zo snel mogelijk op het extranet kunnen worden 
gezet. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zal hiervoor zorgen. 
 
2. Aanpassing meerjarenplan  2014-2019 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op art 147 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de aanpassing van het meerjarenplan een 
bevoegdheid is  van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 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 d.d. 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 het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van 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 26 november 2012  tot wijziging van 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 BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 
 
Gelet op de voorgestelde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 

Ja-stemmen: Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet,  Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain 
Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter 
Horemans 

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Swa De Bakker, John Steurs, 
Koen Kerremans, Leen Janssens 

 

Koen Kerremans is van oordeel dat dit geen onbelangrijke beslissing is, hoewel het om wijzigingen en niet om 
nieuw beleid gaat. Wat de dotatie voor de brandweerzone betreft, stelt hij vast dat het vergroten van een 
werkgebied en het delen van de kosten leidt tot oplopende uitgaven in de toekomst. De bedragen die 
oorspronkelijk ingeschreven waren, kwamen toe aan de eigen afdeling. Hij vraagt of er een zicht bestaat op de 
bedragen die in de toekomst gespendeerd zullen kunnen worden in Berlaar. Zijn er garanties ingebouwd wat 
betreft de middelen die lokaal ingezet zullen worden? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de enige zekerheid op dit ogenblik het bedrag betreft dat de 
gemeente in de algemene pot moet stoppen. Hoe die besteed zal worden, zal worden bepaald door de zoneraad, 
waarin alle burgemeesters zitten. Er zal ook een meerjarenplanning uitgeschreven worden, waarin op dit ogenblik 
al twee zaken zeker zijn, namelijk het verbeteren van de situatie in Boom en in Heist-op-den-Berg, waar de 
aanrijtijden te hoog liggen. Berlaar heeft als voordeel dat de gemeente beschikt over een functionele kazerne. 
Deze zal waarschijnlijk gehuurd worden en deze gelden vloeien terug naar de gemeente. Maar in de toekomst 
zullen wij bijvoorbeeld niet langer beslissen over de aankoop van een ladderwagen. 
 
Koen Kerremans vraagt waar dan de bevoegdheid van de gemeente in de toekomst ligt. 
 
Burgemeester Walter Horemans is lid van het zonecollege en van de zoneraad en zal ook de suggesties van de 
brandweercommandant, die in het technisch comité zit, opvragen. Ieder korps heeft uiteraard graag haar eigen 
uitrusting, maar in het kader van de besparingen zal dat in de toekomst niet langer mogelijk zijn. De bedoeling is 
om tot een efficiënte werking te komen. Het dotatiebedrag zal in de hele zone gelijkgesteld worden per inwoner. 
Dat is een nadeel voor Berlaar. Op dit ogenblik kennen we een kostprijs van nog geen 30 euro per inwoner. 
Indien alles gelijk wordt getrokken, wordt dit minimaal 40 euro per inwoner. Dat is echter pas vanaf 2019. Nu gaat 
het louter om het creëren van het financiële kader, zodat er gestart kan worden vanaf januari 2015. 
 
Koen Kerremans wil weten of de gemeente verplicht is de aandelen van Electrabel over te nemen. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het niet om een verplichting gaat, maar indien de gemeente dit niet 
zou doen, haalt ze ook de reserves niet binnen. We moeten onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Het gaat 
om energievoorziening. De bedoeling is om Electrabel uit te kopen uit Iverlek, zodanig dat de spelers in het veld, 
namelijk producent en transporteur, gescheiden worden. Dat is de essentie van de vrijmaking van de 
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energiemarkt. De dividenden werden in het verleden uitbetaald door Iverlek aan Electrabel. Door het uitkopen 
van Electrabel, zullen deze dividenden aan de gemeente toekomen. 
 
Koen Kerremans vraagt hoeveel dividenden Iverlek heeft betaald voor Berlaar. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts zal deze gegevens opzoeken en bezorgen. 
 
Mai Vermeiren zegt dat het dividend op dit moment 5,70% bedraagt. Men rekent erop dat dit risicokapitaal is en 
dat het zo vergoed zal blijven. 
 
Dirk Aras vraagt meer toelichting bij de trekkingsrechten. Betreft dit een pot voor investeringen? Of kan die ook 
gebruikt worden voor andere zaken? 
 
Mai Vermeiren verklaart dat de gemeente verplicht aandeelhouder is van de intercommunale Iverlek. In het 
verleden was er ook de privé partner, die nu moet uittreden. In het verleden zijn er intekeningen geweest in 
kapitaal, maar in de loop van de jaren werd er zowel dividend uitgekeerd als bijgehouden. Die zijn als reserves 
opgespaard. De operatie is zo dat ze eerst de aandelen van Electrabel gaan inkopen, zodat wij eigenlijk een 
schuld hebben aan Electrabel, die Eandis zal voorschieten. Dat gebeurt in 2014. In 2015 gaat men dan over tot 
de incorporatie van de reserves, waarop een kapitaalvermindering volgt, zodat de vrijgekomen gelden kunnen 
worden gebruikt om de schuld af te betalen aan Eandis. Het komt er dus op neer dat er een bepaald bedrag in de 
gemeentelijke boekhouding komt als A-aandelen en dat dat cashmatig voor de gemeente geen extra investering 
is. Bijkomend is er de bijkomende intekening, in Berlaar alleen voor elektriciteit. 
 
Dirk Aras wil weten of dit te maken heeft met de thesauriebewijzen. 
 
Mai Vermeiren ontkent dit. De gemeente zal hier ook niet op intekenen, aangezien er geen liquiditeitsproblemen 
zijn. 
 
Koen Kerremans trekt de aandacht op de bedragen die voorzien zijn voor de nieuwe school. Hij vraagt zich af 
hoeveel dit de gemeente jaarlijks zal kosten. 
 
Mai Vermeiren licht toe dat het gaat om bruto bedragen. Het komt erop neer dat de totale investeringsuitgaven 
erin staan als investering onder de vorm van een leasingoperatie. Dit is de optelsom van alle kapitaalsaflossingen 
gedurende 30 jaar. Daarnaast zijn er de intresten, die in kosten staan. Hierop zijn echter geen wijzigingen. 
Bovendien zijn er ook de onderhoudscontracten. Belangrijk is dat ook de subsidies van de hogere overheid erin 
staan. In principe subsidieert Agion de kapitalen, maar hier subsidiëren ze bovendien ook de 
onderhoudscontracten. Dat is het engagement dat de gemeente over 30 jaar nog beschikt over een gebouw in 
goede staat. De jaarlijkse opleg voor de gemeente bedraagt 104.000 euro voor de school. Dat is de 
beschikbaarheidsvergoeding. 
 
Koen Kerremans vreest dat de subsidies een grote onzekere factor vormen. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts argumenteert dat de hele DBFM-constructie een aantal jaar geleden door 
Vlaanderen naar voor is geschoven om de achterstand in scholenbouw weg te werken. Een belangrijke partner in 
het geheel is uiteraard BNP Paribas Fortis real estate, een private partner, die dit niet voor niets doet. Dat uit zich 
bijvoorbeeld in de projectkost, die vrij hoog ligt. Het heeft de overheid toegelaten om versneld een aantal 
investeringen te doen. 
 
Burgemeester Walter Horemans relativeert het begrip ‘versneld’. Intussen is er vier jaar voorbij en er is slechts 
één school gebouwd. Het is juridisch ook niet eenvoudig. De kost zit ook voornamelijk in het onderhoud, dat 
gedurende 30 jaar gegarandeerd moet worden. 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat het om een duur project gaat en zal zich om die reden onthouden. 
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Artikel 1 
Na aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 is: 
 
 - het resultaat op kasbasis: 2014: 2.965.369  euro 
          2015: 1.978.561  euro 
     2016: 996.863  euro 
     2017: 125.226  euro 
     2018: 65.351    euro 
     2019: 1.508.259 euro 
  
  
 

- de autofinancieringsmarge: 2014: 766.622  euro 
     2015: 902.316  euro 
     2016: 825.797  euro 
     2017: 356.876  euro 
     2018: 253.107  euro 
     2019: 269.109  euro 
  
 
Artikel 2 
Keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 goed. 
 
3. Goedkeuring budgetwijziging 2 dj. 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 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 d.d. 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 het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van 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 26 november 2012  tot wijziging van 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 BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 
 
Gelet op de voorgestelde budgetwijziging 2 dj 2014; 
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Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 

Ja-stemmen: Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet,  Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain 
Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter 
Horemans 

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Swa De Bakker, John Steurs, 
Koen Kerremans, Leen Janssens 

 
Enig artikel 
Keurt de budgetwijziging 2 dj  2014 goed. 
 
4. Begrotingscommissie - aanstelling nieuw lid 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet betreffende de bepalingen rond het oprichten van een 
gemeenteraadscommissie; 

Gelet op het raadsbesluit van 19 februari 2013 (punt 25) houdende de aanduiding van de leden van de 
begrotingscommissie; 

Gelet op de raadsbeslissing van 16 september 2014 (punt 1) houdende akteneming van het ontslag van raadslid 
Jef Daems, die lid was van deze gemeenteraadscommissie; 

Overwegende dat ingevolge het ontslag van Jef Daems als raadslid ook zijn lidmaatschap van de 
gemeenteraadscommissies eindigt; 

Gelet op de akte van voordracht van 29 september 2014 ingediend door de SamBa-fractie waarin zij de heer Swa 
De Bakker voordragen als nieuw lid voor de begrotingscommissie; 

Overwegende dat ingediende akte van voordracht ontvankelijk is; 

Gaat derhalve over tot aanduiding van een nieuw lid van de begrotingscommissie; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

Raadslid Swa De Bakker wordt aangesteld als lid van de begrotingscommissie voor de SamBA-fractie ter 
vervanging van de heer Jef Daems. 

5. Verkeerscommissie - aanstelling nieuw lid 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
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Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet betreffende de bepalingen rond het oprichten van een 
gemeenteraadscommissie; 

Gelet op het raadsbesluit van 19 februari 2013 (punt 25) houdende de aanduiding van de leden van de 
verkeerscommissie; 

Gelet op de raadsbeslissing van 16 september 2014 (punt 1) houdende akteneming van het ontslag van raadslid 
Jef Daems, die lid was van deze gemeenteraadscommissie; 

Overwegende dat ingevolge het ontslag van Jef Daems als raadslid ook zijn lidmaatschap van de 
gemeenteraadscommissies eindigt; 

Gelet op de akte van voordracht van 29 september 2014 ingediend door de SamBa-fractie waarin zij de heer Swa 
De Bakker voordragen als nieuw lid voor de verkeerscommissie; 

Overwegende dat ingediende akte van voordracht ontvankelijk is; 

Gaat derhalve over tot aanduiding van een nieuw lid van de verkeerscommissie; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

Raadslid Swa De Bakker wordt aangesteld als lid van de verkeerscommissie voor de SamBA-fractie ter 
vervanging van de heer Jef Daems. 

6. Commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - aanstelling nieuw lid 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet betreffende de bepalingen rond het oprichten van een 
gemeenteraadscommissie; 

Gelet op de raadsbesluiten van 19 februari 2013 (punt 25) en van 17 september 2013 (punt 4) houdende de 
aanduiding van de leden van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 

Gelet op de raadsbeslissing van 16 september 2014 (punt 1) houdende akteneming van het ontslag van raadslid 
Jozef Daems, die lid was van deze gemeenteraadscommissie; 

Overwegende dat ingevolge het ontslag van Jef Daems als raadslid ook zijn lidmaatschap van de 
gemeenteraadscommissies eindigt; 

Gelet op de akte van voordracht van 29 september 2014 Ingediend door de SamBa-fractie waarin zij de heer 
Swa De Bakker voordragen als nieuw lid voor de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 

Overwegende dat ingediende akte van voordracht ontvankelijk is; 

Gaat derhalve over tot aanduiding van een nieuw lid van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 
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Raadslid Swa De Bakker wordt aangesteld als lid van de commissie intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden voor de SamBA-fractie ter vervanging van de heer Jef Daems. 

7. Kerkfabriek Sint-Pieter – budget dj. 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten in het Vlaamse gewest; 

Gelet op het budget dj. 2015 der kerkfabriek Sint-Pieter  goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 23 juni 2014 
opgemaakt met volgende resultaten: 

Exploitatie 

Ontvangsten : 56.545,00 euro 
Uitgaven : 51.770,00 euro 
 _____________ 

Batig saldo (overschot exploitatie) 4.775,00 euro 

 

Overboekingen : 0,00 euro 
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2 : 21.874,78 euro 
 _____________ 

Saldo (overschot exploitatie) : 26.649,78 euro 

 

Investeringen: 

Overboekingen : 0,00 euro 
Overschot invest. N-2: 388.768,41 euro 
 _____________ 
Overschot investeringen : 388.768,41 euro 

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 augustus 2014 van Monseigneur Johan Bonny m.b.t. budget dj. 2015 van de 
kerkfabriek Sint-Pieter; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 

Dirk Aras leest bij de besluiten van de kerkfabrieken een verwijzing naar een decreet, waarin wordt gesteld dat de 
bepalingen strikt zullen worden toegepast vanaf 2014. Hij vraagt of dit al bezig is en welke vorm dit aanneemt. De 
gemeente heeft hierin wat marges. De samenstelling mag vrij bepaald worden. Hoe zit dit in Berlaar? 

Schepen Stefaan Lambrechts licht toe dat er rond mei/juni een overleg wordt georganiseerd met het centraal 
kerkbestuur. In dit overleg zitten afgevaardigden van de verschillende kerkfabrieken, van de administratie en van 
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het schepencollege. Tijdens deze vergadering wordt er overlopen wat er moet gebeuren binnen welke timing, er 
wordt informatie uitgewisseld die aan de basis ligt van de opmaak van het budget. Er worden vragen gesteld rond 
investeringen en dergelijke. Dit overleg is in 2013 stelstelmatig opgestart op gestructureerde manier. 

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de gemeente dit ook organiseert om zichzelf te beschermen. In het 
verleden waren er al wel eens boekhoudkundige misverstanden en bovendien krijgen we ook graag een goed 
zicht op de geplande investeringen, zodat er een langetermijnvisie ontstaat die gereflecteerd wordt in de 
meerjarenplanning. 

Dirk Aras vraagt wat er zoal op de planning staat. 

Schepen Stefaan Lambrechts haalt bijvoorbeeld de restauratie van de Sint-Pieterskerk aan. Het is belangrijk om 
af te spreken wanneer dit moet worden opgenomen in de meerjarenplanning. Andere belangrijke investeringen 
zijn voorlopig niet bekend. Het overleg is belangrijk, omdat de opleg die de gemeente moet doen in de 
kerkfabrieken ook terug te vinden moet zijn in de gemeentelijke meerjarenplanning. Net zoals de administratie zo 
exact mogelijk moet ramen, geldt deze opdracht ook voor de kerkfabrieken. 

Burgemeester Walter Horemans voegt nog toe dat er wel een discussie gaande is over de toekomst van de 
kerken. Deze discussie is nog niet gevoerd met de gemeente; er zijn nog geen budgetten voor voorzien. 

Artikel 1 

Neemt akte van het budget dj. 2015 der kerkfabriek Sint-Pieter dat sluit met een saldo exploitatie voor toelage 
(overschot exploitatie) van 26.649,78 euro.  En neemt akte van een overschot in investeringen van 388.768,41 
euro. 

Verwijst uitdrukkelijk naar art. 33 D. 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, waarin wordt voorzien in een overleg over de meerjarenplannen en budgetten voor die worden 
ingediend bij de gemeenteoverheid.  

Stelt dat de bepalingen van art 33 strikt zullen worden toegepast vanaf 2014. 

Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur en de 
betreffende kerkfabriek. 

8. Kerkfabriek Sint-Rumoldus – budget dj. 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten in het Vlaamse gewest; 

Gelet op het budget dj. 2015 der kerkfabriek Sint-Rumoldus goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 22 juli 
2014 opgemaakt met volgende resultaten: 

Exploitatie 

Ontvangsten : 13.915,00 euro 
Uitgaven : 17.980,00 euro 
 _____________ 
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Batig saldo (tekort exploitatie) -4.065,00 euro 

 

Overboekingen : 0,00 euro 
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2 : 10.819,79 euro 
 _____________ 

Saldo (overschot exploitatie) : 6.754,79 euro 

 

Investeringen: 

Overboekingen : 0,00 euro 
Overschot invest. N-2 : 297,47 euro 
 _____________ 
Overschot investeringen : 297,47 euro 

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 augustus 2014 van Monseigneur Johan Bonny m.b.t. budget dj. 2015 van de 
kerkfabriek Sint-Rumoldus; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Neemt akte van het budget dj. 2015 der kerkfabriek Sint-Rumoldus dat sluit met een saldo exploitatie voor 
toelage (overschot exploitatie) van 6.754,79 euro.  En neemt akte van een overschot in investeringen van    
297,47 euro. 

Verwijst uitdrukkelijk naar art. 33 D. 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, waarin wordt voorzien in een overleg over de meerjarenplannen en budgetten voor die worden 
ingediend bij de gemeenteoverheid.  

Stelt dat de bepalingen van art 33 strikt zullen worden toegepast vanaf 2014. 

Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur en de 
betreffende kerkfabriek. 

9. Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria – budget dj. 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten in het Vlaamse gewest; 
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Gelet op het budget dj. 2015 der kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria goedgekeurd door de kerkraad in zitting 
van 26 juni 2014 opgemaakt met volgende resultaten: 

Exploitatie 

Ontvangsten : 8.390,00 euro 
Uitgaven : 8.350,00 euro 
 _____________ 

Batig saldo (overschot exploitatie) 40,00 euro 

 

Overboekingen : 0,00 euro 
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2 : 2.034,78 euro 
 _____________ 

Saldo (overschot exploitatie) : 2.074,78 euro 

 

Investeringen: 

Overboekingen : 0,00 euro 
Overschot invest. N-2 : 0,00 euro 
Tekort budgetwijz N-1: 0,00 euro 
 _____________ 
Overschot investeringen : 0,00 euro 

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 augustus 2014 van Monseigneur Johan Bonny, mits de K1-waarde 574,61 
euro en de Y-waarde 2.591,48 euro gebruikt worden, conform de gegevens uit de jaarrekening 2013 zoals ze 
werd goedgekeurd door de gouverneur, m.b.t. budget dj. 2015 van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Neemt akte van het budget dj. 2015 der kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria dat sluit met een saldo exploitatie 
voor toelage (overschot exploitatie) van 2.074,78 euro.  En neemt akte van een overschot in investeringen van 
0,00 euro. Neemt eveneens akte van de wijzigingen die nog dienen te gebeuren conform de gegevens uit de 
jaarrekening 2013 goedgekeurd door de gouverneur. 

Verwijst uitdrukkelijk naar art. 33 D. 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, waarin wordt voorzien in een overleg over de meerjarenplannen en budgetten voor die worden 
ingediend bij de gemeenteoverheid.  

Stelt dat de bepalingen van art 33 strikt zullen worden toegepast vanaf 2014. 

Artikel 2 
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Een afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur en de 
betreffende kerkfabriek. 

10. Kerkfabriek Sint-Lambertus – budget dj. 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten in het Vlaamse gewest; 

Gelet op het budget dj. 2015 der kerkfabriek Sint-Lambertus goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 26 juni 
2014 opgemaakt met volgende resultaten: 

Exploitatie 

Ontvangsten : 12.625,00 euro 
Uitgaven : 12.625,00 euro 
 _____________ 

Batig saldo (overschot exploitatie) 0,00 euro 

 

Overboekingen : 0,00 euro 
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2 : 5.244,74 euro 
 _____________ 

Saldo (overschot exploitatie) : 5.244,74 euro 

 

Investeringen: 

Overboekingen : 0,00 euro 
Overschot invest. N-2 : 0,00 euro 
 _____________ 
Overschot investeringen : 0,00 euro 

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 augustus 2014 van Monseigneur Johan Bonny, mits de K1-waarde 9.670,08 
euro en de y-waarde 5.640,31 euro gebruikt worden, conform de gegevens uit de jaarrekening 2013 zoals ze 
werd goedgekeurd door de gouverneur, m.b.t. budget dj. 2015 van de kerkfabriek Sint-Lambertus; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Neemt akte van het budget dj. 2015 der kerkfabriek Sint-Lambertus dat sluit met een saldo exploitatie voor 
toelage (overschot exploitatie) van 5.244,74 euro.  En neemt akte van een overschot in investeringen van 0,00 
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euro. Neemt tevens akte van de wijzigingen die nog dienen te gebeuren conform de gegevens uit de jaarrekening 
2013 goedgekeurd door de gouverneur. 

Verwijst uitdrukkelijk naar art. 33 D. 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, waarin wordt voorzien in een overleg over de meerjarenplannen en budgetten voor die worden 
ingediend bij de gemeenteoverheid.  

Stelt dat de bepalingen van art 33 strikt zullen worden toegepast vanaf 2014. 

Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur en de 
betreffende kerkfabriek. 

11. Brandweer – dotatie hulpverleningszone Rivierenland (1419/4-2-5-2/0410/64932050 en 1419/4-2-5-
2/0410/66400000) 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 
hulpverleningszones; 

Gelet dat de gemeente Berlaar deel uitmaakt van de hulpverleningszone Rivierenland; 

Overwegende dat de officiële opstart van de hulpverleningszone Rivierenland voorzien is op 1 januari 2015; 

Gelet dat de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid in hoofdstuk 2 voorziet in de organisatie van 
de financiering van de hulpverleningszones; 

Gelet dat artikel 67 van deze wet stelt dat de zones worden gefinancierd door: 

1. De dotaties van de gemeenten van de zone; 
2. De federale dotaties; 
3. De eventuele provinciale dotaties; 
4. De vergoedingen van de opdrachten waarvan de Koning de terugvordering machtigt; 
5. Diverse bronnen; 

Gelet dat artikel 68 § 2 van bovenvermelde wet stelt: “De dotaties van de gemeenten van de zone worden 
jaarlijks vastgelegd door de raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken 
gemeenteraden; Het akkoord wordt bereikt uiterlijk op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar 
waarvoor de dotatie is voorzien; Voor de eerste inschrijving van de gemeentelijke dotatie kan de raad van de 
prézone beslissen de datum van 1 november 2014 uit te stellen en een akkoord te bereiken uiterlijk 1 november 
2015; 

Gelet dat artikel 68 § 3 van bovenvermelde wet stelt: “Bij gebrek aan een dergelijk akkoord, wordt de dotatie van 
elke gemeente vastgelegd door de provinciegouverneur, rekening houdend met de volgende criteria voor elke 
gemeente: 

• De residentiële en actieve bevolking; 
• De oppervlakte; 
• Het kadastraal inkomen; 
• Het belastbaar inkomen; 
• De risico’s aanwezig op het grondgebied van de gemeente; 
• De gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente; 
• De financiële draagkracht van de gemeente; 
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Er wordt een weging van minimum 70% toegekend aan het criterium residentiële en actieve bevolking; 

Overwegende dat artikel 72 bijkomend bepaalt dat: “Als, na uitputting van de middelen bedoeld in artikel 67, de 
zone niet over voldoende financiële middelen beschikt om de noodzakelijke uitgaven ter uitvoering van haar 
opdrachten te dekken wordt het tekort gedragen door de gemeenten van de zone volgens de verdeelsleutel 
bedoeld in artikel 68; 

Overwegende dat het zonesecretariaat van de prébrandweerzone Rivierenland ter voorbereiding van dit dossier, 
bij alle gemeentebesturen aangesloten bij de zone, de financiële rekening 2011-2012 met betrekking tot de 
brandweerdiensten heeft opgevraagd; 

Gelet op de beslissing van de prézoneraad Rivierenland van 12 november 2013 waarin beslist werd om de 
federale verdeelsleutel af te wachten en dan pas te beslissen om deze te nemen of te opteren voor een eigen 
verdeelsleutel; tegelijkertijd werd aan kapitein François Van den Eynde, zonecoördinator en de heer Henri 
Schaerlaecken, financieel beheerder, gevraagd om een aantal simulaties uit te voeren met de opgevraagde 
financiële getallen van de verschillende gemeenten; 

Gelet op de beslissing van de prézoneraad Rivierenland van 13 juni 2014 houdende de beslissing om het 
voorlopig college opdracht te geven dit dossier verder voor te bereiden met een ruime terugkoppeling naar alle 
leden (burgemeesters) van de prézoneraaad teneinde uiterlijk in de zitting van 12 september 2014 tot een 
definitief standpunt te kunnen komen; 

Gelet dat met betrekking tot het vastleggen van de gemeentelijke dotatie een strikte timing is vastgelegd; Middels 
de wet van 15 mei 2007 dient er uiterlijk een akkoord te zijn op 1 november 2014 van elke individuele 
gemeenteraad; Teneinde deze timing te kunnen respecteren was het noodzakelijk tot definitieve besluitvorming 
te komen in de zitting van de prézoneraad Rivierenland van 12 september 2014; Bij het niet tot stand komen van 
een consensusovereenkomst krijgt de provinciegouverneur hierin een arbitraire rol toebedeeld met 
besluitvorming uiterlijk 15 december 2014; Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk; 

Gelet dat het voorlopig college van de prébrandweerzone Rivierenland deze materie grondig besproken heeft 
tijdens de zitting van 14 juli, 14 en 29 augustus ll. 

Gelet dat het voorlopig college van de prébrandweerzone Rivierenland navolgend voorstel heeft geformuleerd: 

Gemeente % 
Aartselaar 3,49 
Berlaar 2,17 
Bonheiden 3,56 
Boom 4,34 
Bornem 5,11 
Duffel 4,20 
Heist-op-den-Berg 10,43 
Hemiksem 2,52 
Lier 8,44 
Mechelen 24,35 
Niel 1,76 
Nijlen 4,03 
Putte 3,72 
Puurs 4,18 
Rumst 3,11 
Schelle 2,01 
Sint Amands 1,52 
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Sint Katelijne Waver 5,01 
Willebroek 6,03 
 100,00 

 

Gelet dat de prézoneraad Rivierenland, in zitting van 12 september 2014, het voorstel van verdeelsleutel met 
betrekking tot de gemeentelijke dotatie unaniem heeft goedgekeurd mits navolgende afspraken: 

• De verdeelsleutel wordt goedgekeurd voor de volledige bestuursperiode zijnde tot en met 31 december 
2018; 

• Vanaf 1 januari 2019 zal er gewerkt worden met een verdeelsleutel die groeit naar het principe “elke 
burger betaalt evenveel voor gemiddeld hetzelfde service level”; 

• Gemeentelijke dotatie zal, voor alle gemeenten van de brandweerzone Rivierenland samen, maximum 
15.500.000 euro bedragen; In dit bedrag zijn alle huidige gekende kosten inbegrepen; 

Gelet dat de wet van 15 mei 2007 bepaalt dat er uiterlijk op 1 november 2014, een akkoord dient te zijn van elke 
individuele gemeenteraad van de gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone Rivierenland; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het budget van 2015; zijnde 285.897,50 euro 
in het exploitatiebudget van 2015 tot 2019 op budgetcode 64932050/0410 (actie 1419/004/002/005/002) en 
jaarlijks 50.452,50 euro in het investeringsbudget van 2015 tot 2019 op budgetcode 66400000/0410 (actie 
1419/004/002/005/002); 

Gelet op het visum van de financieel beheerder d.d. 9 oktober 2014 (nr. 2014/21); 

Op voorstel van burgemeester en schepenen; 

Na overleg; 

 

BESLUIT EENPARIG 

Dirk Aras polst naar de mogelijkheid van een provinciale dotatie. 

Burgemeester Walter Horemans verklaart dat dit alleen het geval zou geweest zijn indien er geen akkoord bereikt 
kon worden. Dan zou de verdeling van de gouverneur gebruikt worden. Nu gaat het om een eigen verdeling, 
aangepast aan een aantal parameters. Vooral Mechelen heeft hier water bij de wijn gedaan.  

Dirk Aras concludeert dat het inwonersaantal toch doorslaggevend is geweest. 

Burgemeester Walter Horemans beaamt dat, samen met de oppervlakte van de gemeente. 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de beslissing van de prézoneraad Rivierenland van 12 september 2014 houdende de 
unanieme goedkeuring van de verdeelsleutel met betrekking tot de gemeentelijke dotatie aan de 
hulpverleningszone Rivierenland mits navolgende afspraken: 

• De verdeelsleutel wordt goedgekeurd voor de volledige bestuursperiode zijnde tot en met 31 december 
2018; 

• Vanaf 1 januari 2019 zal er gewerkt worden met een verdeelsleutel die groeit naar het principe “elke 
burger betaalt evenveel voor gemiddeld hetzelfde service level”; 
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• Gemeentelijke dotatie zal, voor alle gemeenten van de brandweerzone Rivierenland samen, maximum 
15.500.000 euro bedragen; In dit bedrag zijn alle huidige gekende kosten inbegrepen; 
 

Gemeente % 
Aartselaar 3,49 
Berlaar 2,17 
Bonheiden 3,56 
Boom 4,34 
Bornem 5,11 
Duffel 4,20 
Heist-op-den-Berg 10,43 
Hemiksem 2,52 
Lier 8,44 
Mechelen 24,35 
Niel 1,76 
Nijlen 4,03 
Putte 3,72 
Puurs 4,18 
Rumst 3,11 
Schelle 2,01 
Sint Amands 1,52 
Sint Katelijne Waver 5,01 
Willebroek 6,03 
 100,00 

 
Artikel 2 

De gemeenteraad stemt in met de verdeelsleutel voor de gemeente Berlaar voor de jaren 2015-2018 ten belope 
van 2,17% zijnde een maximum van 336.350 euro welke in acht zal worden genomen bij het berekenen van de 
gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Rivierenland. 

Artikel 3 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het budget van 2015. Er wordt 285.897,50 euro ingeschreven in 
het exploitatiebudget van 2015 tot 2019 op budgetcode 64932050/0410 (actie 1419/004/002/005/002) en er wordt 
jaarlijks 50.452,50 euro ingeschreven in het investeringsbudget van 2015 tot 2019 op budgetcode 
66400000/0410 (actie 1419/004/002/005/002). 
 

Artikel 4 

Een voor eensluidend afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken, 
de provinciegouverneur en het zonesecretariaat van de prébrandweerzone Rivierenland, mevrouw Nancy De 
Bleser – p/a Dijleweg 5 – 2850 Boom. 

12. Gem. Basisschool – goedkeuring van het convenant “Project voor vervangingen van korte 
afwezigheden in het basisonderwijs tijdens de schooljaren 2014-2015 tot en met 2019-2020” 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder de 
artikelen 2 §1, 6, 7 en 8; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 29 mei 2009 betreffende vervangingen van korte 
afwezigheden; 
 
Gelet op de omzendbrief d.d. 16 november 2005 (Pers/2005/23) betreffende de vervangingen van korte 
afwezigheden in het basisonderwijs; 
 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 15 november 2011 (punt 10) houdende de goedkeuring van het convenant 
“Project voor vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs tijdens de schooljaren 2011-2012 tot en 
met 2013-2014”; 
 
Overwegende dat de vervangingseenheden enkel kunnen worden aangewend indien ze worden samengelegd in 
een samenwerkingsverband, o.a. een scholengemeenschap; 
 
Overwegende dat het schoolbestuur deel uitmaakt van de scholengemeenschap “Scholen aan de Nete”; 
 
Overwegende dat de vervangingseenheden worden toegekend en kunnen worden aangewend op voorwaarde 
dat een convenant werd afgesloten tussen de betrokken schoolbesturen en minstens één vakorganisatie; 
 
Overwegende dat het convenant diende verlengd te worden na de verlenging van de overeenkomst met 
scholengemeenschap; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Artikel 1 
Het convenant “Project voor vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs tijdens de schooljaren 
2014-2015 tot en met 2019-2020” wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de doorzending van deze beslissing aan de 
Scholengemeenschap en aan de aangeduide beheerder, die de werking op eer, doorstuurt aan het Departement 
Onderwijs en aan OVSG. 
 
Artikel 3 
De afgevaardigde in het beheerscomité wordt belast met de concrete uitvoering van deze beslissing. 
 
13. DBFM - Scholen van Morgen : goedkeuring definitief Individueel DBFM-contract 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Gelet op de Wet van 26 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 

Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 januari 2011 waarbij beslist werd beroep te doen op de 
opdrachtencentrale en het voorcontract in het kader van het DBFM-programma werd goedgekeurd; 

Gelet op het feit dat het Individueel DBFM-contract een verdere uitwerking is van het voorcontract,; 
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Gelet op het feit dat er tevens een aantal project specifieke aanvullingen (split document) aan het Individueel 
DBFM-contract ter goedkeuring worden voorgelegd;  

Gelet op het feit dat de publicatie van het project 032-000.O Gemeentelijke Basisschool Centrum is gebeurd op 
12/05/2014; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 juni 2014 waarbij beslist werd beroep te doen op de 
opdrachtencentrale voor het afsluiten van een individueel DBFM-contract met de DBFM-vennootschap; 

Gelet op het feit dat dit de definitieve versie (doorgestuurd via Procos op 22/09/2014) van het Individueel DBFM-
contract is waarin alle project specifieke aanvullingen, betalingen en te stellen bankgaranties zijn opgenomen; 

Gelet op het hiernavolgend ontwerp van de notariële akte voorgelegd door notaris Adrienne Spaepen, Goswin de 
Stassartstraat 24 2800 Mechelen; 

Gelet op het hiernavolgend ontwerp van de directe overeenkomst 032-000.O Gemeentelijke Basisschool Berlaar 
tussen Gemeente Berlaar, DBFM Scholen van Morgen NV en BNP Paribas Fortis NV; 

Gelet op het ontwerp van notariële akte: 
“2013/0282  
Tweeduizend veertien  
Op  
Te Mechelen, Goswin de Stassartstraat 24, in ons kantoor, verschijnen voor mij, Adrienne Spaepen, notaris te 
Mechelen:  
 
A. De gemeente Berlaar, met zetel te 2590 Berlaar, Markt 1. Ondernemingsnummer: 0207.537.39.  
In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van [ ] en van de be       
en schepenen van [ ] en [] (waa            
overeenkomstig artikel 182, § 2 van het Gemeentedecreet vertegenwoordigd door:  
- De heer Walter Horemans, burgemeester, wonend te Heikanthof 15 2590 Berlaar;  
- /mevrouw Anja Neels, Markt 1 2590 Berlaar;  
 
Hierna “Inrichtende Macht” genoemd.  
De Inrichtende Macht verklaart bij monde van zijn vertegenwoordigers dat hij de provinciegouverneur van 
Antwerpen op # in kennis heeft gesteld van de voormelde gemeenteraadsbeslissing. Hij verklaart binnen de door 
de wet bepaalde termijnen niet in kennis te zijn gesteld van een schorsing en/of vernietiging van die beslissing 
door de hogere overheid.  
 
B. De naamloze vennootschap “DBFM SCHOLEN VAN MORGEN”, met zetel te Sint-Joost-ten-Node (1210 
Brussel), Sint-Lazaruslaan 4-10, ondernemingsnummer 0826.531.555,  
Opgericht bij akte verleden voor notaris Damien Hisette te Brussel op 9 juni 2010, bekendgemaakt in de bijlage 
van het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2010 onder nummer 2010-06-11/0303238, waarvan de statuten 
sindsdien niet werden gewijzigd,  
Hier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DANIËL GEERTS”, met 
zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Van Havrelei 25, ondernemingsnummer 0830.754.520, op haar beurt 
vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, de heer Daniel Maria GEERTS, geboren te Wilrijk op 13 
januari 1964, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Van Havrelei 25, houder van de identiteitskaart met nummer 
591-3345865-49,  
Krachtens een authentieke volmacht verleden voor notaris Martin Desimpel te Brussel op 7 december 2012, 
waarvan een uitgifte gehecht zal blijven aan deze akte,  
Hierna “Promotor” genoemd.  
 
De Inrichtende Macht en de Promotor worden hierna gezamenlijk ook “Partijen” genoemd.  
 



 20 

I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING.  
BESCHRIJVING VAN HET GOED.  
De Inrichtende Macht is eigenaar van de volgende onroerende goederen:  
Gemeente Berlaar – eerste afdeling  
Een perceel grond, gelegen Pastorijstraat te 2590 Berlaar, thans gekend bij het kadaster sectie B, nummer 
0221/D, met een oppervlakte van negentig are vierendertig centiare (9034 m²);  
 
Een magazijn met aanhorigheden, op en met grond, gelegen Pastorijstraat +62 te 2590 Berlaar, gekadastreerd 
sectie B, nummer 0221/E met een oppervlakte van negen centiare (9 m²).  
Hierna “Bouwgrond” genoemd.  
OORSPRONG VAN EIGENDOM.  
De Inrichtende Macht is eigenaar van de Bouwgrond sinds meer dan dertig jaar, voortdurend, openbaar, 
ondubbelzinnig, ongestoord, ingevolge verwerving onder grotere oppervlakte bij akte verleden voor de 
burgemeester van Berlaar op 03.10.1973, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 16.07.1987, 
boek 10.368 nummer 23, van de vzw vereniging van de Zusters van Berlaar.  
De Promotor verklaart zich tevreden te stellen met voorgaande eigendomsaanhaling en zal geen andere titel 
kunnen eisen dan een uitgifte van deze akte.  
De in deze akte vastgelegde overeenkomst kadert in het eenmalige programma waarmee de Vlaamse overheid 
wil remediëren aan de achterstand in en verbetering van de schoolinfrastructuur door een DBFM-vennootschap 
te laten instaan voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud 
(Maintain), zoals geregeld door het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor 
schoolinfrastructuur.  
Na deze uiteenzetting, hebben de Partijen de notaris verzocht om de akte op te stellen, zonder afbreuk te doen 
aan de bepalingen van het Individueel DBFM-Contract, van de overeenkomst die zij als volgt hebben gesloten.  
 
II. INDIVIDUEEL DBFM-CONTRACT.  
De Partijen verklaren op [ ] in onderhandse vorm een Individueel DBFM-Contract te hebben gesloten, dat hierna 
het “Individueel DBFM-Contract” wordt genoemd.  
Met het oog op de tegenstelbaarheid aan derden en in toepassing van artikel 1 van de Hypotheekwet, herhalen 
de Partijen een aantal bedingen van het Individueel DBFM-Contract:  
“(…)  
ARTIKEL 3. KERNVERPLICHTINGEN  
Artikel 3.1. Kernverplichtingen van de Promotor  
De Promotor moet:  
 
(a) de Instelling ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden (overeenkomstig het Eigenaarsonderhoud) en 
beschikbaar stellen en houden in overeenstemming met dit Individueel DBFM-Contract;  
(b) hierbij de risico’s dragen, beheersen en ondergaan die volgens dit Individueel DBFM-Contract te zijnen laste 
zijn; en  
(c) zijn andere verplichtingen op grond van dit Individueel DBFM-Contract nakomen.  
 
Alle kosten die de Promotor moet maken om de hierboven genoemde verplichtingen na te komen, of als gevolg 
van de hierboven genoemde  
verplichtingen moet ondergaan, zijn voor zijn eigen rekening, behalve voor zover dit Individueel DBFM-Contract 
uitdrukkelijk iets anders bepaalt.  
De Promotor heeft, welke omstandigheden en gebeurtenissen zich ook voordoen bij de uitvoering van dit 
Individueel DBFM-Contract,  
(i) geen recht op enige betaling door de Inrichtende Macht; en  
(ii) geen recht op uitstel of opschorting van de nakoming van zijn verplichtingen;  
 
behalve voor zover een dergelijk recht in dit Individueel DBFM-Contract uitdrukkelijk aan de Promotor wordt 
toegekend.  
 
Artikel 3.2. Kernverplichtingen van de Inrichtende Macht  
De Inrichtende Macht moet:  
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(a) vanaf de Voorlopige Beschikbaarheiddatum stipt de Netto Beschikbaarheidvergoeding aan de Promotor 
betalen in overeenstemming met Bijlage 2 (Betalingsmechanisme);  
(b) de risico’s dragen, beheersen en ondergaan die volgens dit Individueel DBFM-Contract te zijnen laste zijn;  
(c) zich inspannen om de Promotor in staat te stellen om zijn verplichtingen ingevolge dit Individueel DBFM-
Contract na te komen; en  
(d) zijn andere verplichtingen op grond van dit Individueel DBFM-Contract nakomen.  
 
De Inrichtende Macht heeft, welke omstandigheden en gebeurtenissen zich ook voordoen bij de uitvoering van dit 
Individueel DBFM-Contract geen recht op uitstel of opschorting van de nakoming van zijn verplichtingen, behalve 
voor zover een dergelijk recht in dit Individueel DBFM-Contract uitdrukkelijk aan de Inrichtende Macht wordt 
toegekend.  
 
ARTIKEL 4. DUUR  
Dit Individueel DBFM-Contract eindigt op de Einddatum tenzij het eerder is beëindigd in overeenstemming met 
artikel 19.1 (Beëindiging en niet-nakoming) en onverminderd het gestelde in artikel 26.4 (Voortdurende 
Verplichtingen).  
 
ARTIKEL 5. AANVANG  
 
Artikel 5.1. Aanvangsbevel  
De Promotor zal er zorg voor dragen dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier (4) maanden na de 
Contractdatum, de voorwaarden bepaald in artikel 5.2 (Criteria Aanvangsbevel) zijn vervuld.  
 
Artikel 5.2. Criteria Aanvangsbevel  
Indien de Promotor aan de Inrichtende Macht het schriftelijk bewijs heeft verstrekt dat hij heeft voldaan aan zijn 
verzekeringsplicht op grond van artikel 22 (Verzekeringen) en op voorwaarde dat (i) de authentieke akte tot 
vestiging van het zakelijk recht (waarnaar wordt verwezen in artikel 5.6 (Zakelijk recht)) werd verleden, (ii) de 
bijzondere voorwaarden, zoals gestipuleerd onder de Financieringsovereenkomst, zijn vervuld, en (iii) de 
Inrichtende Macht aan de Promotor een door de Promotor goed te keuren Zekerheid heeft gesteld ter dekking 
van de verplichtingen van de Inrichtende Macht ingevolge huidig Individueel DBFM-Contract, geeft de Inrichtende 
Macht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien (10) Werkdagen nadat aan al deze voorwaarden is voldaan, het 
Aanvangsbevel. Een afschrift van dit Aanvangsbevel wordt naar AGIOn verstuurd.  
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de voorwaarden betreffende (i) de authentieke akte tot vestiging van het 
zakelijk recht, (ii) de vervulling van de bijzondere voorwaarden gestipuleerd onder de 
Financieringsovereenkomst, en (iii) het stellen door de Inrichtende Macht van een door de Promotor goed te 
keuren Zekerheid uitsluitend ten voordele van de Promotor zijn bedongen zodat enkel deze laatste afstand kan 
doen van deze voorwaarden met het oog op het verstrekken van het Aanvangsbevel.  
(…)  
Artikel 5.4. Aanvang Werkzaamheden  
De Promotor zal aanvangen met de Werkzaamheden opdat het Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat uiterlijk op 
de Geplande Voorlopige Beschikbaarheiddatum en het Definitief Beschikbaarheidcertificaat uiterlijk op de 
Geplande Definitieve Beschikbaarheiddatum worden verstrekt. Er wordt in dat verband gepreciseerd dat, indien 
zich Gevallen van Uitstel en / of Gevallen van Vergoeding en / of Gevallen van Overmacht zouden voordoen, de 
Geplande Voorlopige Beschikbaarheiddatum en de Geplande Definitieve Beschikbaarheiddatum desgevallend 
kunnen worden aangepast overeenkomstig artikel 17.1 (c) en artikel 20.7.  
(…)  
ARTIKEL 10. PERIODE VANAF HET VOORLOPIG BESCHIKBAARHEIDCERTIFICAAT  
 
Artikel 10.1. Terbeschikkingstelling van en toegang tot de Instelling  
Vanaf en ingevolge de afgifte van het Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat, stelt de Promotor de Instelling ter 
beschikking van de Inrichtende Macht. De Inrichtende Macht staat in voor de bewaking van en toegangscontrole 
tot de Instelling.  
In het kader van haar bewakingsopdracht en toegangscontrole zal de Inrichtende Macht toegang verlenen aan:  
- de Promotor, het Personeel van de Promotor, de Onderaannemers en het Personeel van de Onderaannemers 
voor de uitoefening van de Werkzaamheden en Diensten;  
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- derden in het kader van het Gebruik door Derden.  
 
(…)  
ARTIKEL 12. OVERDRACHT VAN DE INSTELLING  
 
Artikel 12.1. Overdracht  
De Promotor garandeert dat de Instelling op de Einddatum zal voldoen aan de Overdracht-eisen opgesomd in 
Bijlage 16 (Overdracht-eisen).  
(…)  
Artikel 12.6. Feitelijke en juridische overdracht  
(a) Verplichtingen van de Promotor en de Inrichtende Macht op de Einddatum  
 
Op de Einddatum, ongeacht of het Overdrachtcertificaat is verstrekt:  
(i) zal de Promotor de Instelling verlaten met medeneming van alle roerende zaken die hem in eigendom 
toebehoren, zodanig dat de Instelling zich in een ordelijke staat zal bevinden, tenzij de Inrichtende Macht en de 
Promotor anders zouden overeenkomen;  
(ii) zal de toegang voor de Promotor en zijn Onderaannemers tot de Instelling van rechtswege eindigen, 
behoudens voor wat betreft de afwerking door de Promotor van de vastgestelde afwijkingen;  
(iii) zullen de Promotor en de Inrichtende Macht al datgene doen dat nodig is voor de overdracht van de Instelling 
aan de Inrichtende Macht;  
(iv) zal een einde worden gesteld aan het zakelijk recht dat voor de duur van het Individueel DBFM-Contract werd 
verleend door de Inrichtende Macht aan de Promotor;  
(v) zal de Inrichtende Macht de Instelling kosteloos verwerven; en  
(vi) zal de Promotor in samenwerking met de Inrichtende Macht de garanties die door de Onderaannemers en 
fabrikanten aan de Promotor in verband met de uitvoering van de Projectactiviteiten zijn verstrekt, die nog gelden 
op de Einddatum, overdragen aan de Inrichtende Macht.  
 
(…)  
ARTIKEL 17. GEVAL VAN UITSTEL EN GEVAL VAN VERGOEDING  
 
Artikel 17.1. Geval van Uitstel  
 
(a) Geval van Uitstel  
(i) Er is sprake van een Geval van Uitstel in de navolgende gevallen:  
(a) een Geval van Vergoeding;  
(b) het niet of niet tijdig verkrijgen door de Promotor van de door hem voor het oprichten van de Instelling 
benodigde Vergunningen, echter uitsluitend voor zover de niet-tijdige verkrijging niet het gevolg is van een 
tekortkoming van de Promotor om voor deze Vergunningen een volledige dan wel ontvankelijke aanvraag in te 
dienen. Voor de toepassing van dit artikelonderdeel wordt als ‘tijdig’ verstaan: een vergunning die is verstrekt 
binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen of - bij gebreke daarvan - een redelijke besluittermijn;  
(c) het in gebreke blijven van een Onderaannemer, inzoverre deze zich kan beroepen op omstandigheden die in 
hoofde van de Promotor een Geval van Uitstel zouden hebben uitgemaakt, indien de Promotor zich in een 
gelijkaardige toestand zou hebben bevonden;  
(d) het niet tijdig of niet conform artikel 8 (Toegang tot de Bouwplaats) beschikbaar zijn van de Bouwplaats;  
(e) in toepassing van artikel 11.1 (g) (Opvolging door en verplichtingen van de Inrichtende Macht): indien een 
tijdig antwoord van de Inrichtende Macht onontbeerlijk was voor de (tijdige) uitvoering van specifieke 
Projectactiviteiten;  
(f) het in gebreke blijven van de nutsbedrijven om tijdig nutsleidingen of cabines te verplaatsen of om te leiden op 
of rond de Bouwplaats of om tijdig huidige nutsleidingen of cabines gelegen op of buiten de huidige Bouwplaats 
noodzakelijk voor de Projectactiviteiten, aan te passen;  
(g) het niet tijdig verstrekken van het zakelijk recht of de Zekerheid zoals voorzien in artikel 5.2 (Criteria 
Aanvangsbevel), tenzij de vertraging te wijten is aan een fout of nalatigheid van de Promotor;  
(h) het niet respecteren van de termijn voorzien in artikel 5.2 (Criteria Aanvangsbevel) voor het geven van het 
Aanvangsbevel;  
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(i) [Projectspecifieke gevallen]  
(ii) Indien de Promotor meent dat de Projectactiviteiten als gevolg van een Geval van Uitstel zodanige vertraging 
oplopen, dat een afwijking van de Geplande Voorlopige Beschikbaarheiddatum en/of de Geplande Definitieve 
Beschikbaarheiddatum noodzakelijk is, dient hij dit ten spoedigste schriftelijk aan de Inrichtende Macht te melden. 
Daarbij dient hij uiteen te zetten:  
(a) de oorzaak van de vertraging;  
(b) de (te verwachten) duur van de vertraging; en  
(c) de mogelijkheden om de vertraging in te lopen.  
 
Een afschrift van deze schriftelijke melding door de Promotor aan de Inrichtende Macht wordt verstuurd naar 
AGIOn.  
De Inrichtende Macht is gerechtigd na ontvangst van deze melding aanvullende informatie aan de Promotor te 
vragen. Een afschrift van deze vraag om aanvullende informatie wordt eveneens verstuurd naar AGIOn.  
 
(b) Maatregelen bij een Geval van Uitstel  
(i) In geval van vertraging als bedoeld in artikel 17.1 (a) (ii) (Geval van Uitstel) zal de Promotor zich inspannen om 
de vertraging zoveel mogelijk in te lopen, minstens te beperken indien inlopen niet mogelijk is. Over de aldus te 
treffen maatregelen zal de Promotor de Inrichtende Macht redelijkerwijs, schriftelijk op de hoogte stellen. Een 
verplichting krachtens dit artikel om een vertraging in te lopen, of minstens te beperken indien inlopen niet 
mogelijk is, bestaat alleen indien dat zonder materiële meerkosten voor de Promotor mogelijk is.  
(ii) Indien het Geval van Uitstel ertoe leidt dat de Werkzaamheden dienen te worden onderbroken, dient de 
Promotor alle normale voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde de werken en de materialen te vrijwaren tegen 
mogelijke beschadigingen door ongunstige weersomstandigheden, diefstal of kwaadwillige daden.  
 
(c) Nieuwe Geplande Voorlopige Beschikbaarheiddatum en Geplande Definitieve Beschikbaarheiddatum  
Indien er sprake is van een Geval van Uitstel, en er als gevolg van dat Geval van Uitstel latere data voor de 
Geplande Voorlopige Beschikbaarheiddatum en de Geplande Definitieve Beschikbaarheiddatum moeten worden 
vastgesteld, dan zal de Inrichtende Macht samen met de Promotor nieuwe data schriftelijk overeenkomen. 
Partijen zullen bij het vaststellen van deze data in ieder geval (maar niet uitsluitend) rekening houden met:  
(a) de gevolgen van het Geval van Uitstel;  
(b) mogelijkheden van de Promotor om de vertraging conform artikel 17.1 (b)(i) (Maatregelen bij een Geval van 
Uitstel) in te lopen of te beperken;  
(c) het stilzitten van de Promotor en het tijdverlies dat de Promotor vóór het Geval van Uitstel om andere redenen 
reeds had opgelopen, waardoor de mogelijkheden om de vertragingen op te vangen, zijn verminderd.  
 
Een afschrift van de hiervoor vermelde schriftelijke overeenkomst wordt verstuurd naar AGIOn.  
 
(d) Geen nieuwe data certificaten  
Indien Partijen binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de in artikel 17.1 (a) (ii) (Geval van Uitstel) 
voorgeschreven melding of, naargelang het geval, na het overmaken van de conform datzelfde artikel gevraagde 
informatie, niet tot een overeenkomst komen over het al dan niet bestaan van een Geval van Uitstel of over de 
nieuwe data, kan de meest gerede Partij terzake een Geschil aanhangig maken overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 25 (Geschillen).  
 
(e) Nieuwe Bouwplanning  
Telkens zich een Geval van Uitstel heeft voorgedaan, ongeacht of dit aanleiding geeft tot een verschuiving van 
de Geplande Voorlopige Beschikbaarheiddatum en/of de Geplande Definitieve Beschikbaarheiddatum, zal de 
Promotor binnen vijftien (15) kalenderdagen een nieuwe Bouwplanning bij de Inrichtende Macht indienen. Een 
afschrift van de nieuwe Bouwplanning wordt eveneens verstuurd naar AGIOn.  
 
(f) Vergoeding  
Een Geval van Uitstel geeft aan de Promotor enkel recht op een vergoeding voor de tijdens de duur van het 
Geval van Uitstel verlopen interestkosten op de financiering van de Instelling zoals blijkt uit de 
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Financieringsovereenkomsten alsook een vergoeding voor de door de Promotor redelijk gemaakte kosten 
overeenkomstig artikel 17.1(b)(ii) (Maatregelen bij een Geval van Uitstel).  
Indien het Geval van Uitstel tevens een Geval van Vergoeding betreft, is uitsluitend artikel 17.2 (e) (Vergoeding 
van de financiële gevolgen) van toepassing voor wat betreft de financiële gevolgen van het Geval van Uitstel voor 
zover dit vereist is om een dubbele vergoeding voor dezelfde feiten te vermijden.  
(…)  
 
ARTIKEL 19. BEËINDIGING, NIET-NAKOMING, SCHADE  
 
Artikel 19.1. Beëindiging en niet-nakoming  
 
(a) Voortijdige beëindiging  
Dit Individueel DBFM-Contract kan slechts voortijdig worden beëindigd:  
(i) indien sprake is van niet-nakoming door de Inrichtende Macht, als bedoeld in artikel 19.1 (b) (Niet-nakoming 
door de Inrichtende Macht);  
(ii) indien sprake is van niet-nakoming door de Promotor, als bedoeld in artikel 19.1 (c) (Niet-nakoming door de 
Promotor);  
(iii) indien de Inrichtende Macht het Individueel DBFM-Contract wil beëindigen met in achtneming van het 
bepaalde in artikel 19.1 (d) (Opzegging door de Inrichtende Macht);  
(iv) indien zich een Geval van Overmacht voordoet met inachtneming van artikel 19.1 (e) (Opzegging bij een 
Geval van Overmacht);  
(v) indien het Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat niet is afgegeven binnen een termijn van één (1) jaar te 
rekenen vanaf de Geplande Voorlopige Beschikbaarheiddatum, met inachtneming van artikel 19.1 (f) 
(Beëindiging wegens niet nakoming door de Promotor) en op voorwaarde dat dit niet te wijten is aan een 
tekortkoming van de Inrichtende Macht;  
(vi) indien het Definitief Beschikbaarheidcertificaat niet is afgegeven binnen een termijn van één (1) jaar te 
rekenen vanaf de Geplande Definitieve Beschikbaarheiddatum, met inachtneming van artikel 19.1 (f) 
(Beëindiging wegens niet nakoming door de Promotor) en op voorwaarde dat dit niet te wijten is aan een 
tekortkoming van de Inrichtende Macht; of  
(vii) in geval van een voortijdige beëindiging van de Kaderovereenkomst met inachtneming van artikel 19.1 (i) 
(Beëindiging bij een beëindiging van de Kaderovereenkomst).  
 
(b) Niet-nakoming door de Inrichtende Macht  
De Promotor kan, na herhaalde ingebrekestellingen die niet hebben geleid tot herstel van de aangehaalde 
tekortkomingen zoals aangegeven in de ingebrekestellingen, dit Individueel DBFM-Contract verbreken wanneer 
er sprake is van (i) een ernstige tekortkoming aan een essentiële verplichting vanwege de Inrichtende Macht, of 
(ii) herhaalde tekortkomingen aan niet-essentiële verplichtingen onder dit Individueel DBFM-Contract vanwege de 
Inrichtende Macht, of (iii) het niet langer kunnen verkrijgen of de afloop van de nodige Vergunningen vereist voor 
de Werkzaamheden en/of de Diensten door de schuld of tekortkoming van de Inrichtende Macht.  
Onder meer zal er sprake van “ernstige tekortkoming” zijn in de volgende gevallen:  
- de Netto Beschikbaarheidvergoeding of respectievelijk de vervallen interesten zijn twee maal achtereenvolgens 
conform artikel 15.4 (Betalingen) niet volledig betaald;  
- faillissement, ontbinding, vereffening van de Inrichtende Macht of elke analoge toestand als gevolg van een 
gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;  
- het Gebruikersonderhoud is dermate slecht gepresteerd dat de operationele en onderhoudskosten van de 
Promotor aanzienlijk verhogen;  
- er is sprake van systematische onzorgvuldigheid van de Inrichtende Macht in de nakoming van haar 
verplichtingen onder huidig Individueel DBFM-Contract;  
- er is sprake van systematische onredelijkheid van de Inrichtende Macht in de uitoefening van haar rechten 
onder huidig Individueel DBFM-Contract;  
- de Inrichtende Macht de in artikel 5.2(i) en (ii) door haar te vervullen voorwaarden voor het geven van het 
Aanvangsbevel als bedoeld in artikel 5.2 (Criteria Aanvangsbevel) niet vervult binnen de in artikel 5.1 
(Aanvangsbevel) en artikel 5.5 (Gevolgen niet-tijdige vervulling voorwaarden) genoemde periode op voorwaarde 
dat niet vervulling van deze voorwaarden niet te wijten is aan de Promotor.  
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(c) Niet-nakoming door de Promotor  
Dit Individueel DBFM-Contract kan door de Inrichtende Macht, wanneer de Promotor in gebreke blijft, uitsluitend 
worden verbroken indien:  
(i) de in artikel 12.3 (Overdrachtgarantie) en/of artikel 12.4 (Aanvullende Overdrachtgarantie) bedoelde garanties 
niet worden gesteld conform de daarin opgenomen voorwaarden met dien verstande dat geen beëindiging 
mogelijk is zolang omtrent het stellen van deze garanties een geschil overeenkomstig artikel 25 (Geschillen) 
hangende is; en/of  
(ii) twee maal achtereenvolgens sprake is van een niet betwist Totaal aan Kortingen dat 50% van de Bruto 
Beschikbaarheidvergoeding voor de betreffende Betalingsperiodes overschrijdt; en/of  
(iii) de Promotor de in artikel 5.2(i) en (ii) door hem te vervullen voorwaarden voor het geven van het 
Aanvangsbevel als bedoeld in artikel 5.2 (Criteria Aanvangsbevel) niet vervult binnen de in artikel 5.1 
(Aanvangsbevel) en artikel 5.5 (Gevolgen niet-tijdige vervulling voorwaarden) genoemde periode op voorwaarde 
dat niet vervulling van deze voorwaarden niet te wijten is aan de Inrichtende Macht;  
(iv) zich ten aanzien van de Promotor één van de navolgende omstandigheden voordoen:  
(a) faillissement van de Promotor of elke analoge toestand als gevolg van een gelijkaardige procedure bestaande 
in de nationale wetgevingen en reglementeringen;  
(b) veroordeling van de Promotor tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van één (1) maand of meer, wegens 
deelneming aan een van de hierna vermelde misdrijven of, eventueel aan een poging daartoe:  
(a) misdaden of wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat;  
(b) misdaden of wanbedrijven tegen de openbare trouw;  
(c) samenspanning van ambtenaren;  
(d) knevelarijen en verduisteringen, gepleegd door ambtenaren;  
(e) omkoperij van ambtenaren;  
(f) belemmering van de uitvoering van openbare werken;  
(g) misdrijven en wanbedrijven van de leveranciers;  
(h) misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen;  
(i) Onder de term “ambtenaren” worden in dit artikel ook werknemers, medewerkers of adviseurs van de 
Inrichtende Macht begrepen.  
(c) de Promotor wordt op een andere wijze ontbonden of vereffend tenzij in het kader van een herstructurering 
goedgekeurd door AGIOn;  
(v) de Promotor buiten de omstandigheden genoemd in dit artikel 19.1 (c) (Niet-nakoming door Promotor) op 
ernstige wijze tekortschiet aan een essentiële verplichting onder dit Individueel DBFM-Contract.  
 
De Inrichtende Macht zal slechts overgaan tot verbreking van het Individueel DBFM-Contract mits naleving van 
de bepalingen opgenomen in de Directe Overeenkomst IDBFM.  
 
(d) Opzegging door de Inrichtende Macht  
Buiten de gevallen van niet-nakoming door de Promotor, is de Inrichtende Macht steeds gerechtigd dit Individueel 
DBFM-Contract op te zeggen met in achtneming van artikel 1794 Burgerlijk Wetboek (dat mutatis mutandis dient 
te worden toegepast), met dien verstande dat dergelijke opzegging slechts zal kunnen gebeuren na afgifte van 
het Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat.  
 
(e) Opzegging bij een Geval van Overmacht  
Dit Individueel DBFM-Contract kan eveneens beëindigd worden als gevolg van een Geval van Overmacht 
overeenkomstig artikel 20.5 (Beëindiging als gevolg van een Geval van Overmacht) van dit Individueel DBFM-
Contract.  
(…)  
 
ARTIKEL 20. OVERMACHT  
 
Artikel 20.1. Geval van Overmacht  
 
Er is uitsluitend sprake van een Geval van Overmacht bij het optreden van één van de volgende gevallen:  
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(i) oorlog, burgeroorlog, gewapend conflict of terroristische acties, alle in België;  
(ii) overstromingen, Uitzonderlijke Weersomstandigheden en aardbevingen, alle in België;  
(iii) radioactieve, chemische of biologische verontreiniging, voor zover de uiteindelijke impact op de 
Projectactiviteiten niet gekend is op de Contractdatum, tenzij veroorzaakt door de Promotor of het Personeel van 
de Promotor;  
(iv) a. uitsluitend vóór de afgifte van het Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat: een staking voor zover die langer 
dan twintig (20) Werkdagen duurt;  
 
b. vanaf de afgifte van het Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat:  
- voor Werkzaamheden: een staking voor zover die langer dan tien (10) Werkdagen duurt;  
- voor Projectactiviteiten, niet zijnde Werkzaamheden: een al of niet georganiseerde staking voor zover die langer 
dan twee (2)Werkdagen duurt;  
(v) brand, rampen en explosies, tenzij veroorzaakt door de Promotor of het Personeel van de Promotor en op die 
grond niet gedekt onder een op de Belgische markt gangbare brandverzekering;  
(vi) blokkade van de toegang tot de Instelling als gevolg van een staking of protest;  
(vii) een generiek verzuim van een nutsbedrijf om werk uit te voeren of een dienst te leveren, tenzij dit toe te 
rekenen is aan de Promotor. Onder ‘generiek’ wordt in dit verband verstaan: bij meerdere aansluitingen in het 
gebied waarin de Instelling gelegen is;  
(viii) een belemmering om de Projectactiviteiten uit te voeren als gevolg van blikseminslag, waaronder tevens 
wordt verstaan inductieschade als gevolg van blikseminslag in de omgeving van de Instelling, voor zover niet het 
gevolg van het niet aanwezig zijn van de in de Outputspecificaties neergelegde preventiemaatregelen;  
(ix) het niet langer kunnen verkrijgen of de afloop van de nodige Vergunningen vereist voor de Werkzaamheden 
en/of de Diensten buiten de schuld of tekortkoming van de Inrichtende Macht en de Promotor;  
(x) alle gevallen die onvoorzienbaar en onvermijdbaar zijn; en die  
 
voor al deze voorgaande gevallen, met zich meebrengen dat een Partij zijn verplichtingen uit dit Individueel 
DBFM-Contract niet kan nakomen.  
 
Artikel 20.2. Mededeling en beperking van het Geval van Overmacht  
 
(i) Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen de vijf (5) kalenderdagen nadat een Geval van Overmacht 
zich heeft voorgedaan zal de door het Geval van Overmacht getroffen Partij de andere Partij, alsook AGIOn, 
daarover schriftelijk berichten. Een dergelijk bericht dient, voor zover beschikbaar, gedetailleerde informatie te 
bevatten omtrent:  
(a) (de oorzaken van) het betreffende Geval van Overmacht;  
(b) de gevolgen daarvan voor de Projectactiviteiten in het algemeen;  
(c) invloed daarvan op de nakoming van de verplichtingen uit dit Individueel DBFM-Contract van de mededelende 
Partij; en  
(d) de door de mededelende Partij voorgestelde maatregelen ter oplossing van de gevolgen voortvloeiende uit 
het Geval van Overmacht.  
(ii) Zo snel als redelijkerwijs mogelijk nadat zich naar zijn oordeel een Geval van Overmacht heeft voorgedaan, is 
de mededelende Partij gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen van het 
betreffende Geval van Overmacht te minimaliseren. Dit minimaliseren kan in ieder geval niet inhouden enige 
verplichting tot herbouw van tenietgegane onderdelen van de Instelling zonder dat Partijen over de kosten en 
tenlastelegging daarvan overeenstemming hebben bereikt. Het minimaliseren kan wel inhouden het herstellen 
van kleine schades en/of het treffen van maatregelen om te voorkomen dat ontstane schade verergert. Daarnaast 
is de mededelende Partij gehouden zijn verplichtingen uit het Individueel DBFM-Contract, voor zover 
redelijkerwijs mogelijk, onverkort na te komen.  
 
Artikel 20.3. Reactie op mededeling Geval van Overmacht  
 
(i) Na ontvangst van het bericht genoemd in artikel 20.2 (Mededeling en beperking van het Geval van 
Overmacht), zal de ontvangende Partij binnen vijftien (15) Werkdagen de mededelende Partij, alsook AGIOn, 
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schriftelijk berichten dat hij wel of niet instemt met het oordeel van de mededelende Partij dat het betreffende 
Geval van Overmacht zich heeft voorgedaan.  
 
Een stilzwijgen van de ontvangende Partij binnen de gezegde termijn van vijftien (15) Werkdagen zal gelden als 
erkenning van het bestaan van een Geval van Overmacht.  
Indien de ontvangende Partij zou te kennen geven dat zij het bestaan van een Geval van Overmacht betwist, 
dient zij op gedetailleerde wijze de redenen voor deze betwisting mee te delen aan de mededelende Partij.  
Indien er vijftien (15) Werkdagen na afloop van de bovengenoemde termijn van vijftien (15) Werkdagen tussen 
Partijen nog steeds betwisting zou zijn over het al dan niet bestaan van een Geval van Overmacht kan de meest 
gerede Partij terzake een geschil aanhangig maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 (Geschillen).  
(ii) Indien de mededelende Partij als bedoeld in dit artikel 20 (Overmacht) aanvaardt dat het betreffende Geval 
van Overmacht zich niet heeft voorgedaan, zal het in artikel 20.2 (Mededeling en beperking van het Geval van 
Overmacht) bedoelde bericht geacht worden te zijn ingetrokken met ingang van de datum van deze aanvaarding.  
 
Artikel 20.4. Opschorting verplichtingen Partijen als gevolg van een Geval van Overmacht  
 
(i) Onverminderd het bepaalde in artikel 20.6 (Betaling bij een Geval van Overmacht) zal, voor zover sprake is 
van een Geval van Overmacht, de nakoming van de verplichtingen van Partijen uit het Individueel DBFM-
Contract worden opgeschort totdat:  
(a) het Geval van Overmacht niet meer meebrengt dat een Partij zijn verplichtingen uit dit Individueel DBFM-
Contract niet kan nakomen, met dien verstande dat als het Individueel DBFM-Contract op grond van artikel 20.5 
(Beëindiging als gevolg van een Geval van Overmacht) wordt beëindigd, die verplichtingen geacht zullen worden 
opgeschort te zijn geweest tot die beëindiging; dan wel  
(b) Partijen overeenstemming hebben bereikt over een wijziging van het Individueel DBFM-Contract in 
overeenstemming met artikel 18 (Wijzigingen) in verband met (de gevolgen van) het betreffende Geval van 
Overmacht.  
 
Artikel 20.5. Beëindiging als gevolg van een Geval van Overmacht  
 
Indien sprake is van een Geval van Overmacht dat meer dan zes (6) maanden voortduurt en met zich meebrengt 
dat een Partij zijn verplichtingen uit dit Individueel DBFM-Contract in belangrijke mate niet kan nakomen en 
Partijen niet zodanige Wijzigingen in het Individueel DBFM-Contract kunnen overeenkomen dat voortzetting van 
het Individueel DBFM-Contract gewaarborgd is, is elke Partij gerechtigd het Individueel DBFM-Contract te 
beëindigen in overeenstemming met de hierop betrekking hebbende bepalingen van artikel 19.1 (Beëindiging en 
niet-nakoming).  
(…)  
 
Artikel 20.7. Verschuiving datacertificaten  
 
Behoudens indien het Individueel DBFM-Contract ingevolge artikel 20.4 (Opschorting verplichtingen Partijen als 
gevolg van een Geval van Overmacht) juncto artikel 20.5 (Beëindiging als gevolg van een Geval van Overmacht) 
door één van de Partijen wordt beëindigd, zal de Inrichtende Macht na afloop van een Geval van Overmacht dat 
zich deels of geheel vóór de afgifte van het Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat heeft voorgedaan, de Geplande 
Voorlopige Beschikbaarheiddatum (voor zover nog relevant), respectievelijk de Geplande Definitieve 
Beschikbaarheiddatum, verschuiven met het aantal kalenderdagen waarmee de verplichtingen van Partijen in 
gevolge artikel 20.4 (Opschorting verplichtingen Partijen als gevolg van een Geval van Overmacht) opgeschort 
zijn geweest vóór de afgifte van het Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat en dit schriftelijk meedelen aan de 
Promotor. Een afschrift hiervan wordt verstuurd naar AGIOn.  
Behoudens indien het Individueel DBFM-Contract ingevolge artikel 20.4 (Opschorting verplichtingen Partijen als 
gevolg van een Geval van Overmacht) juncto artikel 20.5 (Beëindiging als gevolg van een Geval van Overmacht) 
door één van de Partijen wordt beëindigd, zal de Inrichtende Macht na afloop van een Geval van Overmacht dat 
zich deels of geheel na afgifte van het Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat maar vóór afgifte van het Definitief 
Beschikbaarheidcertificaat heeft voorgedaan, de Geplande Definitieve Beschikbaarheiddatum verschuiven met 
het aantal kalenderdagen waarmee de verplichtingen van Partijen in gevolge artikel 20.4 (Opschorting 
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verplichtingen Partijen als gevolg van een Geval van Overmacht) opgeschort zijn geweest en dit schriftelijk 
meedelen aan de Promotor. Een afschrift hiervan wordt verstuurd naar AGIOn.  
(…)  
 
BIJLAGE 1 - DEFINITIES  
In huidig Individueel DBFM-Contract wordt verstaan onder:  
 
Aanvangsbevel  
Een schriftelijke kennisgeving van de Inrichtende Macht aan de Promotor waarin wordt bevestigd dat aan de 
voorwaarden genoemd in artikel 5.2. (Criteria Aanvangsbevel) is voldaan.  
 
Aanvangsdatum  
De eerste Werkdag, te rekenen vanaf 0 uur, volgend op de dag waarop het Aanvangsbevel door de Inrichtende 
Macht aan de Promotor wordt betekend.  
(…)  
 
Bouwgrond  
De onroerende goederen vermeld in Bijlage 3 (Bouwgrond en Bouwplaats) die het voorwerp uitmaken van het 
zakelijk recht bedoeld in artikel 5.6 (Zakelijk recht).  
 
Bouwplaats  
De gronden aangeduid op het als Bijlage 3 (Bouwgrond en Bouwplaats) opgenomen plan, die door de Inrichtende 
Macht, al dan niet binnen het kader van het zakelijk recht, ter beschikking van de Promotor worden gesteld voor 
de uitvoering van de Werkzaamheden.  
(…)  
 
Contract  
Het Individueel DBFM-Contract zonder de Bijlagen.  
Contractdatum  
De datum waarop het Individueel DBFM-Contract wordt ondertekend.  
(…)  
 
Einddatum  
Vóór de Voorlopige Beschikbaarheiddatum: de dertigste verjaardag van de Geplande Voorlopige 
Beschikbaarheiddatum.  
Vanaf de Voorlopige Beschikbaarheiddatum: de dertigste verjaardag van de  
Voorlopige Beschikbaarheiddatum, om middernacht.  
(…)  
 
Geplande Voorlopige Beschikbaarheiddatum  
[] zoals deze wordt gewijzigd overeenkomstig onderhavig Individueel DBFM-Contract.  
(…)  
 
Geval van Overmacht  
Een geval zoals bedoeld in artikel 20.1 (Geval van Overmacht).  
(…)  
 
Geval van uitstel  
Een geval zoals bedoeld in artikel 17.1. (a)(i) (Geval van Uitstel).  
(…)  
 
Individueel DBFM-Contract  
Het onderhavige Contract met de Bijlagen  
 
Inrichtende Macht  
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Gemeente Berlaar  
(…)  
 
Instelling  
Het door de Promotor krachtens dit Individueel DBFM-Contract te bouwen gebouw en al hetgeen daartoe volgens 
de Outputspecificaties en het Ontwerp behoort, waaronder de gronden (met uitsluiting van de ondergrond) zoals 
aangeduid in Bijlage 3 (Bouwgrond en Bouwplaats), alsmede de Eerste Uitrusting.  
(…)  
 
Promotor  
DBFM Scholen van Morgen NV.  
(…)  
 
Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat  
Het door de Inrichtende Macht te verstrekken certificaat als bedoeld in artikel 7.3. (Voorlopig 
Beschikbaarheidcertificaat) met als opschrift “Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat”.  
 
Voorlopige Beschikbaarheiddatum  
De datum waarop het Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat wordt afgegeven.  
(…)  
 
BIJLAGE 3 - BOUWGROND EN BOUWPLAATS  
Gemeente Berlaar – eerste afdeling  
Een perceel grond, gelegen Pastorijstraat te 2590 Berlaar, thans gekend bij het kadaster sectie B, nummer 
0221/D, met een oppervlakte van negentig are vierendertig centiare (9034 m²);  
Een magazijn met aanhorigheden, op en met grond, gelegen Pastorijstraat +62 te 2590 Berlaar, gekadastreerd 
sectie B, nummer 0221/E met een oppervlakte van negen centiare (9 m²).  
De Partijen verklaren dat voorrang dient te worden gegeven aan het Individueel DBFM-Contract indien er zich 
tegenstrijdigheden zouden voordoen tussen dat contract en de huidige akte.  
 
III. ERFPACHT.  
In uitvoering van artikel 5.6 van het Individueel DBFM-Contract, zijn de Partijen het volgende overeengekomen.  
De Inrichtende Macht verleent een recht van erfpacht op de Bouwgrond aan de Promotor, die aanvaardt, onder 
de hieronder bepaalde voorwaarden en lasten. Dit recht van erfpacht is onderworpen aan de wet van 10 januari 
1824 op het erfpachtrecht, in zoverre hierna niet wordt afgeweken van die wetsbepalingen.  
Deze erfpacht wordt verleend om de Promotor in de mogelijkheid te stellen enerzijds een tussenkomst te 
verkrijgen van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn), opgericht door het decreet van 7 mei 
2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid “Agentschap voor 
Infrastructuur in het Onderwijs”, en anderzijds een schoolgebouw te laten oprichten in het kader van het decreet 
van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur.  
De hierna gehanteerde begrippen die met een hoofdletter beginnen, moeten worden begrepen in de betekenis 
die ze hebben in het Individueel DBFM-Contract.  
 
LASTEN EN VOORWAARDEN.  
 
1. Duur.  
De erfpacht wordt verleend en aanvaard voor de duur van het Individueel DBFM-Contract, die is ingegaan op [ ] 
om te eindigen op de Einddatum.  
De Einddatum is de dertigste verjaardag van de Voorlopige Beschikbaarheiddatum om middernacht.  
Bij afloop van de voormelde duur zal het recht van erfpacht van rechtswege en zonder opzegging een einde 
nemen. Het kan evenwel in gemeen overleg tussen de Partijen hernieuwd of verlengd worden.  
Indien om welke reden ook voortijdig een einde komt aan het Individueel DBFM-Contract, zal het erfpachtrecht 
van rechtswege en zonder opzegging een einde nemen. Om te voldoen aan artikel 1 van de Hypotheekwet, 
verbinden de Partijen zich in dat geval om de voortijdige beëindiging van de erfpacht bij authentieke akte vast te 
stellen. De kosten verbonden aan die akte zullen volledig ten laste vallen van de Inrichtende Macht.  
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2. Canon.  
De erfpacht wordt toegestaan tegen een jaarlijkse canon van één euro (1 EUR), die jaarlijks betaald zal worden 
op de verjaardag van deze akte.  
Het volledige bedrag van de eerste jaarlijkse canon zal binnen de maand vanaf heden door de Promotor worden 
overgeschreven van zijn bankrekening naar een bankrekening van de Inrichtende Macht.  
 
3. Hypothecaire toestand.  
De Bouwgrond wordt in erfpacht gegeven voor vrij en onbelast van alle hypothecaire inschrijvingen, voorrechten, 
bezwarende overschrijvingen en schulden.  
 
4. Staat - Erfdienstbaarheden.  
De Bouwgrond wordt in erfpacht gegeven in de staat en de toestand waarin hij zich bevindt, met alle 
erfdienstbaarheden waarmee hij bevoordeeld of bezwaard zou kunnen zijn, zoals eventueel uitvoerig 
omschreven in bijlage 25 van het Individueel DBFM-Contract.  
De Inrichtende Macht verklaart geen kennis te hebben van onzichtbare en conventionele erfdienstbaarheden, 
behalve degene die hierna zijn vermeld, en dat hijzelf er geen heeft gevestigd.  
Een akte verleden voor [ ], maakt melding van een erfdienstbaarheid die werd verleend om [ ]  
 
5. Oppervlakte.  
De in de beschrijving aangeduide grondoppervlakte is niet gewaarborgd; elk verschil in min of meer, al overtrof dit 
één twintigste, zal in het voordeel of nadeel van de Promotor blijven, zonder aanspraak te kunnen maken op enig 
verhaal noch enige vergoeding.  
 
6. Overdracht - vestiging van hypotheken en erfdienstbaarheden.  
De Promotor mag zijn recht van erfpacht slechts overdragen mits het voorafgaande en schriftelijke akkoord van 
de Inrichtende Macht.  
De Instelling en de Bouwgrond mogen noch met een conventionele hypotheek, noch met een conventionele 
erfdienstbaarheid worden bezwaard, zonder het schriftelijke en voorafgaande akkoord van de Inrichtende Macht 
en van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn).  
De Inrichtende Macht verleent hierbij aan de Promotor zijn akkoord met betrekking tot het verlenen van een 
hypothecair mandaat op het recht van erfpacht en de Instelling, en dit ten gunste van de Vlaamse Gemeenschap.  
 
7. Bestaande gebouwen, werken en beplantingen.  
Het is de Promotor uitdrukkelijk toegestaan de gebouwen, werken en beplantingen die zich vandaag eventueel 
op de Bouwgrond bevinden te wijzigen en/of geheel of gedeeltelijk af te breken, voor zover dit noodzakelijk is 
voor het volbrengen van zijn opdracht om de Instelling te bouwen, te onderhouden en ter beschikking te stellen 
en voor zover dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften ter zake.  
De Inrichtende Macht verklaart dat er zich geen gebouwen – opmerking :  “Een magazijn met aanhorigheden, op 
en met grond, gelegen Pastorijstraat +62 te 2590 Berlaar, gekadastreerd sectie B, nummer 0221/E met een 
oppervlakte van negen centiare (9 m²).” 
, werken of beplantingen op de Bouwgrond bevinden.  
 
8. Nieuwe gebouwen, werken en beplantingen.  
Het staat de Promotor vrij nieuwe gebouwen, werken en beplantingen op te richten, te plaatsen of te planten op 
de Bouwgrond, voor zover dit noodzakelijk is voor het volbrengen van zijn opdracht om de Instelling te bouwen, 
te onderhouden en ter beschikking te stellen en voor zover dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke 
voorschriften ter zake.  
Die opstallen zullen de eigendom blijven van de Promotor voor de duur van de erfpacht.  
 
9. Erfdienstbaarheden bedongen tussen de Partijen.  
De Partijen zijn overeengekomen om voor de duur van de erfpacht en onder kosteloze titel de hieronder 
beschreven erfdienstbaarheden te vestigen.  
Deze erfdienstbaarheden zullen tot voordeel strekken van alle verkrijgers van het heersend erf en zullen geduld 
moeten worden door alle verkrijgers van het lijdend erf.  
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Zij behoren te worden uitgeoefend op de voor het lijdend erf minst schadelijke wijze.  
a) Een wederkerige erfdienstbaarheid van overgang over en doorgang tussen (1) de Bouwgrond en (2) het 
gedeelte van het kadastrale perceel sectie [ ] dat geen de         
hierna “het restperceel” genoemd), ten behoeve van de Inrichtende Macht, de Promotor, hun uitvoeringsagenten 
en alle personen waarvoor zij dienen in te staan, alsook van alle rechtmatige gebruikers van de gebouwen, 
werken en beplantingen die zich op de heersende erven bevinden en zullen worden opgetrokken.  
 
Dit recht heeft zowel betrekking op de gebouwde als de ongebouwde delen van de lijdende erven.  
Het mag worden uitgeoefend:  
(i) te voet en met een niet-gemotoriseerd voertuig, wat betreft de gebouwde gedeelten;  
(ii) te voet en met een niet-gemotoriseerd of gemotoriseerd voertuig, wat betreft de ongebouwde gedeelten.  
 
De uitoefening ervan wordt begrensd door de normale veiligheidsvoorschriften die gelden op het betrokken 
lijdend erf, rekening houdende met zijn huidige of toekomstige bestemming als schoolgebouw en met de bouw 
van de Instelling op de Bouwgrond.  
De Promotor mag te dien einde doorboringen aanbrengen in de muur die de scheiding vormt tussen de Instelling 
en een van de gebouwen die zich bevinden op het restperceel, zoals aangeduid op de door [ ] te [] opgema  
plannen die aan deze akte zullen blijven gehecht. Het staat de Promotor evenwel vrij om de plaats en grootte van 
de doorboringen te wijzigen volgens de technische en bouwkundige noodwendigheden.  
b) Een wederkerige erfdienstbaarheid van doorgang tussen de Bouwgrond en het restperceel, voor leidingen van 
nutsvoorzieningen van welke aard ook. Dit recht omvat de mogelijkheid tot:  
(i) Aansluiting op door de titularis van het heersend erf (de Inrichtende Macht of de Promotor, al naargelang het 
geval) aangelegde nutsleidingen:  
 
Deze erfdienstbaarheid verleent de titularis van het heersend erf (de Inrichtende Macht of de Promotor, al 
naargelang het geval) het recht om de nutsleidingen die zich bevinden in en op het restperceel of op de 
Bouwgrond (al naargelang het geval) aan te sluiten op de bestaande en toekomstige nutsleidingen in en op de 
Bouwgrond of het restperceel (al naargelang het geval) .  
De uitoefening van dit recht is aan de volgende voorwaarden onderworpen:  
- De leidingen blijven de uitsluitende eigendom van de titularis van het lijdend erf.  
- De titularis van het heersend erf draagt alle kosten die voortspruiten uit de uitoefening van zijn rechten. Hij zal 
de titularis van het lijdend erf vergoeden voor alle kosten desbetreffend veroorzaakt aan dit erf.  
- De titularis van het heersend erf is tegenover de titularis van het lijdend erf en iedere derde verantwoordelijk 
voor het onderhoud en het gebruik van de erfdienstbaarheid, door hemzelf of door derden.  
- De titularis van het lijdend erf zal de mogelijkheid hebben, op zijn kosten en risico’s, de voormelde leidingen te 
verplaatsen, op voorwaarde dat de titularis van het heersend erf hiervan tijdig en voorafgaandelijk in kennis wordt 
gesteld teneinde het tijdstip van de verplaatsingswerken en de eventueel te nemen maatregelen in 
gemeenschappelijk overleg te bepalen.  
- De titularis van het lijdend erf zal de mogelijkheid hebben te bouwen op het gebied van de erfdienstbaarheden 
over zijn erf, maar enkel voor zover het genot van die erfdienstbaarheden daardoor niet in het gedrang wordt 
gebracht. Indien de titularis van het lijdend erf het voornemen heeft bouwwerken uit te voeren op het gebied van 
de erfdienstbaarheden over zijn erf, dient hij de titularis van het heersend erf hiervan bovendien tijdig en 
voorafgaandelijk in kennis te stellen teneinde het tijdstip van de bouwwerken en de eventueel te nemen 
maatregelen in gemeenschappelijk overleg te bepalen.  
- De titularis van het lijdend erf kent de titularis van het heersend erf een recht van toegang toe voor het 
onderhoud van de door hem toegestane erfdienstbaarheden. Behoudens ingeval van dringendheid, zal wie het 
onderhoud moet uitvoeren steeds vooraf contact opnemen met de titularis van het lijdend erf teneinde het tijdstip 
van de onderhoudswerken en de eventueel te nemen maatregelen op dit erf in gemeenschappelijk overleg te 
bepalen.  
- In geval van ongeval of gebrek in een erfdienstbaarheid zal de titularis van het lijdend erf de titularis van het 
heersend erf onmiddellijk verwittigen overeenkomstig de in gemeenschappelijk overleg te bepalen modaliteiten.  
(ii) Aanleg van nutsleidingen op initiatief van de titularis van het heersend erf (de Inrichtende Macht of de 
Promotor, al naargelang het geval):  
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Indien dit noodzakelijk blijkt voor de bouw op of het normale gebruik van zijn erf, heeft de titularis van het 
heersend erf (de Inrichtende Macht of de Promotor, al naargelang het geval) het recht om nieuwe leidingen voor 
nutsvoorzieningen aan te leggen in het lijdend erf (de Bouwgrond of het restperceel, al naargelang het geval).  
De uitoefening van dit recht is aan de volgende voorwaarden onderworpen:  
- De Partijen dienen voorafgaandelijk, schriftelijk en in onderling overleg de precieze ligging van de leidingen te 
bepalen. De aangelegde leidingen zullen de uitsluitende eigendom blijven van de titularis van het heersend erf.  
- De titularis van het heersend erf draagt alle kosten die voortspruiten uit de uitoefening van zijn rechten. Hij zal 
de titularis van het lijdend erf vergoeden voor alle kosten desbetreffend veroorzaakt aan dit erf.  
- De titularis van het heersend erf is tegenover de titularis van het lijdend erf en iedere derde verantwoordelijk 
voor het onderhoud en het gebruik van de erfdienstbaarheid, door hemzelf of door derden.  
- De titularis van het lijdend erf zal de mogelijkheid hebben, op zijn kosten en risico’s, de voormelde leidingen te 
verplaatsen, op voorwaarde dat de titularis van het heersend erf hiervan tijdig en voorafgaandelijk in kennis wordt 
gesteld teneinde het tijdstip van de verplaatsingswerken en de eventueel te nemen maatregelen in 
gemeenschappelijk overleg te bepalen.  
- De titularis van het lijdend erf zal de mogelijkheid hebben te bouwen op het gebied van de erfdienstbaarheden 
over zijn erf, maar enkel voor zover het genot van die erfdienstbaarheden daardoor niet in het gedrang wordt 
gebracht. Indien de titularis van het lijdend erf het voornemen heeft bouwwerken uit te voeren op het gebied van 
de erfdienstbaarheden over zijn erf, dient hij de titularis van het heersend erf hiervan bovendien tijdig en 
voorafgaandelijk in kennis te stellen teneinde het tijdstip van de bouwwerken en de eventueel te nemen 
maatregelen in gemeenschappelijk overleg te bepalen.  
- De titularis van het lijdend erf kent de titularis van het heersend erf een recht van toegang toe voor het 
onderhoud van de door hem toegestane erfdienstbaarheden. Behoudens ingeval van dringendheid, zal wie het 
onderhoud moet uitvoeren steeds vooraf contact opnemen met de titularis van het lijdend erf teneinde het tijdstip 
van de onderhoudswerken en de eventueel te nemen maatregelen op dit erf in gemeenschappelijk overleg te 
bepalen.  
- In geval van ongeval of gebrek in een erfdienstbaarheid zal de titularis van het lijdend erf, de titularis van het 
heersend erf onmiddellijk verwittigen overeenkomstig de in gemeenschappelijk overleg te bepalen modaliteiten.  
c) Vestiging van recht van steun  
d) De Partijen verbinden zich over en weer om alle andere nuttige erfdienstbaarheden te vestigen waartoe de 
wederpartij verzoekt, indien en in de mate dat zij geen afbreuk doen aan de rechten van die wederpartij.  
 
10. Lasten, onderhoud en herstellingen.  
De Promotor neemt voor de duur van de erfpacht alle belastingen, taksen en heffingen van welke aard ook voor 
zijn rekening die de Bouwgrond thans bezwaren of in de toekomst zouden bezwaren, met inbegrip van 
verhogingen ervan die het gevolg zouden kunnen zijn van aangebrachte veranderingswerken en/of van het 
oprichten van nieuwe gebouwen. Indien, om welke reden ook, een belasting, taks of heffing ten laste wordt 
gelegd van de Inrichtende Macht, zal de Promotor die na voorlegging van bewijsstukken integraal terugbetalen 
aan de Inrichtende Macht.  
De Promotor is gehouden om de Bouwgrond als een goede huisvader en in normale staat van onderhoud te 
bewaren.  
 
11. Rechten van de Inrichtende Macht bij het einde van de erfpacht.  
Bij het einde van de erfpacht, om welke reden dan ook, wordt de Inrichtende Macht van rechtswege eigenaar van 
de door de Promotor opgerichte gebouwen, uitgevoerde werken en gedane beplantingen, zonder aan 
laatstgenoemde enige vergoeding verschuldigd te zijn. Hetzelfde geldt voor de gebouwen, werken en 
beplantingen die zich vandaag op de Bouwgrond bevinden.  
 
ADMINISTRATIEF STATUUT VAN DE BOUWGROND - VLAAMS GEWEST - VOORWAARDEN INZAKE 
STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING.  
 
12. Stedenbouwkundige toestand - Reglementering.  
De Bouwgrond wordt in erfpacht gegeven met alle eigendomsbeperkingen die voortvloeien uit de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, de stedenbouwkundige voorschriften en de besluiten van de overheid waarvan de 
Promotor geacht wordt informatie te hebben ingewonnen.  
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De notaris vermeldt en informeert, op zicht van de stedenbouwkundige informatie de dato 02.10.2013 en van het 
hypothecaire getuigschrift, en zoals tevens blijkt uit de verklaringen van de Inrichtende Macht, met toepassing 
van artikel 5.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:  
1. Dat voor de Bouwgrond verschillende stedenbouwkundige vergunningen zijn afgeleverd, die worden 
opgesomd in de stedenbouwkundige informatie;  
2. Dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van de Bouwgrond, met de benamingen gebruikt in het 
plannenregister, is: deels woongebied en deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied;  
3. Dat er voor de Bouwgrond geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1 of 6.1.41 tot 
en met 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening noch dat enige beslissing werd gewezen;  
4. Dat er op de Bouwgrond geen voorkooprecht rust, zoals bedoeld in artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening;  
5. Dat voor de Bouwgrond geen verkavelingsvergunning van toepassing is;  
6. Dat het krachtens artikel 4.2.12, § 2, 2° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor de overdracht 
verplichte as-builtattest niet is uitgereikt en gevalideerd omdat deze bepaling nog niet in werking is getreden.  
 
De Promotor erkent een kopie van de stedenbouwkundige info en inlichtingenbrief van 02.10.2013 te hebben 
ontvangen.  
De notaris verwijst de Partijen naar artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Die bepaling 
omschrijft de vergunningplichtige handelingen.  
 
13. Verdeling.  
Niet van toepassing.  
 
14. Onteigening - Klassering - Rooilijn.  
De Inrichtende Macht verklaart dat de Bouwgrond bij zijn weten niet het voor-werp is van een onteigeningsplan, 
niet beschermd is als monument, niet gelegen is in een beschermd stads- of dorpsgezicht, niet voorkomt op een 
ontwerp van lijst daartoe en niet is getroffen door een erfdienstbaarheid met betrekking tot een rooilijn.  
 
15. Bestaande toestand.  
De Inrichtende Macht verzekert de Promotor ervan dat alle door hem uitgevoerde handelingen en werken in en 
op de Bouwgrond overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften zijn geschied. Bovendien verklaart hij 
niet te weten dat de Bouwgrond bezwaard zou zijn met onregelmatige handelingen of werken uit hoofde van 
derden.  
De Inrichtende Macht verklaart dat de Bouwgrond thans gebruikt wordt als school. Hij verklaart dat, bij zijn weten, 
deze bestemming wettig en onbetwist is.  
 
16. Bosdecreet - Duindecreet.  
De Partijen verklaren dat, voor zover zij weten, de Bouwgrond niet valt onder de toepassing van het Bosdecreet 
van 13 juni 1990 en niet gelegen is in een beschermd duingebied of in een als voor het duingebied belangrijk 
landbouwgebied.  
 
17. Bescherming onroerend erfgoed.  
Aansluitend op de toelichtingen hem verschaft door de notaris, verklaart de Inrichtende Macht dat hem tot op 
heden aangaande de Bouwgrond geen ontwerp van beschermingsmaatregel van overheidswege werd betekend 
in de zin van een bescherming als monument, ankerplaats of erfgoedlandschap, stads- of dorpsgezicht, 
archeologisch patrimonium, natuurbehoud, landschapszorg of een soortgelijke beschermingsmaatregel, noch van 
een besluit tot definitieve bescherming of klassering, en dat hij evenmin weet heeft van enig voornemen daartoe 
vanwege de overheid.  
 
18. Watertoets en overstromingskaarten.  
De Inrichtende Macht verklaart dat de Bouwgrond niet gelegen is in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig 
gebied.  
 
BODEMSANERING EN MILIEU.  
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19. Wettelijke informatie.  
De Partijen verklaren ingelicht te zijn nopens de verplichtingen opgelegd door het decreet van 27 oktober 2006 
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna: het Bodemdecreet).  
 
20. (Potentiële) bodemverontreiniging.  
De Inrichtende Macht verklaart dat er op de Bouwgrond die het voorwerp vormt van deze akte de volgende 
inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en 
die vermeld worden op een door de Vlaamse regering, in uitvoering van artikel 6 van het Bodemdecreet, 
opgestelde lijst:  
- [ ];  
- [ ]  
 
De Inrichtende Macht verklaart dat hij de verplichtingen opgelegd door de artikelen 102 en volgende van het 
Bodemdecreet is nagekomen:  
- Een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd door [ ], op [].  
- De Inrichtende Macht heeft op [ ] zijn bedoeling            
aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Bij deze melding was het verslag gevoegd van het 
oriënterend bodemonderzoek van [ ].  
- De OVAM heeft op [ ] meegedeeld dat geen        
- Sinds het oriënterend bodemonderzoek van [ ] is er geen s       
omschrijving van de onderzochte grond niet gewijzigd.  
- Aldus kan de overdracht van de Bouwgrond plaatsvinden, onverminderd de mogelijkheid voor de OVAM om de 
andere bepalingen van het Bodemdecreet later toe te passen.  
 
21. Bodemattest.  
Op vraag van [ ], heeft de OVAM op [] een bodemattest afgeleverd dat luidt als volgt: “(…) Deze grond is 
opgenomen in het grondeninformatieregister. (…) Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen 
verdere maatregelen worden uitgevoerd. (…)”  
De Inrichtende Macht verklaart dat hij de Promotor vóór het sluiten van het Individueel DBFM-Contract op de 
hoogte heeft gebracht van de inhoud van dat bodemattest. De Promotor erkent dit.  
 
22. Bevestiging inachtneming Bodemdecreet.  
In toepassing van artikel 117 van het Bodemdecreet, vermeldt de notaris dat de bepalingen van dat decreet 
betreffende de overdracht van risicogronden werden nageleefd.  
 
23. Stookolietanks.  
De Inrichtende Macht verklaart dat er zich op de Bouwgrond stookolietanks bevinden, die in artikel 21 hierboven 
ook al werden vermeld:  
- []  
 
De Inrichtende Macht verklaart aan de Promotor een kopie te hebben overhandigd van de facturen waaruit de 
reiniging en opvulling blijkt van deze tanks. De Promotor erkent die kopie te hebben ontvangen.  
 
24. Milieuvergunningen.  
De Promotor is er eveneens toe gehouden, indien de exploitatie van de Bouwgrond het vereist, de regelgeving 
betreffende de bescherming van het leefmilieu na te leven. Hij verklaart te weten dat de stedenbouwkundige 
vergunning eventueel zonder gevolg blijft indien nog geen milieuvergunning werd bekomen en omgekeerd.  
De Inrichtende Macht verklaart dat voor de Bouwgrond geen milieuvergunning werd afgegeven noch een 
meldingsplicht bestaat,. De Promotor erkent er een kopie van te hebben ontvangen.  
De Inrichtende Macht verklaart op [ ] een aanvraag            
milieuvergunning, een aanvraag die op [ ] ontvankelijk en volledig werd verklaard.  
De Partijen erkennen er door de notaris op te zijn gewezen dat de overname van een vergunde inrichting door 
een andere exploitant vóór de datum van inwerkingtreding van de overname moet worden gemeld aan de 
bevoegde overheid.  
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ADMINISTRATIEF STATUUT VAN DE BOUWGROND - FEDERALE REGELGEVING.  
 
25. Postinterventiedossier.  
De Inrichtende Macht verklaart dat [ ]. De Promotor erkent       
Wat betreft het postinterventiedossier voor de werken die de Promotor zal uitvoeren op de Bouwgrond, wordt 
verwezen naar het Individueel DBFM-Contract.  
 
26. Risicozones.  
Overeenkomstig artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst, verklaart de 
Inrichtende Macht dat de Bouwgrond bij zijn weten niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen.  
 
IV. DIVERSE BEPALINGEN.  
 
FISCALE VERKLARINGEN.  
 
27. Belasting over de toegevoegde waarde.  
Na voorlezing van de artikelen 62, § 2, en 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 
heeft de notaris de Inrichtende Macht gevraagd of hij een belastingplichtige is voor de toepassing van gezegde 
belasting, een vraag waarop deze geantwoord heeft er niet aan onderworpen te zijn.  
 
28. Artikel 203 van het Wetboek van de Registratierechten.  
De notaris heeft lezing gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek der Registratierechten, dat als 
volgt luidt: “In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elke der 
contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle 
partijen verschuldigd.”  
 
29. Registratierechten.  
Het verlenen van een recht van erfpacht door de Inrichtende Macht aan de Promotor is overeenkomstig de 
artikelen 83 en 84 van het Wetboek van de Registratierechten onderworpen aan het evenredige registratierecht 
van nul komma twee procent (0,2 %) op het totaal van de canons, gelijk aan dertig euro (30 EUR), met als 
minimum het algemeen vast recht van vijfentwintig euro (25 EUR).  
Overeenkomstig voorafgaande beslissing nummer 700.512 van 22 april 2008 van de Dienst Voorafgaande 
Beslissingen, zullen de door de Promotor opgerichte constructies tegen een marktconforme vergoeding worden 
overgedragen met toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde. De verplichting tot bouwen die 
voortvloeit uit het Individueel DBFM-Contract kan bijgevolg niet worden beschouwd als een last die aan de 
belastbare grondslag zou moeten worden toegevoegd overeenkomstig artikel 84 van het Wetboek van de 
Registratierechten.  
In overeenstemming met voormelde voorafgaande beslissing, verklaart de Promotor voor zover nodig:  
1. een professionele verkoper te zijn in de zin van artikel 12, § 2 van het Wetboek van de Belasting over de 
Toegevoegde Waarde, en aldus volledig onderworpen te zijn aan de belasting over de toegevoegde waarde;  
2. zijn periodieke aangifte in te dienen bij het controlebureau van de belasting over de toegevoegde waarde te 
Sint-Joost-ten-Node;  
3. dat de overdracht van de constructies zal slaan op een onroerend goed dat op de dag van de levering nog niet 
het voorwerp zal zijn geweest van een eerste ingebruikneming of inbezitneming.  
 
30. Recht op geschriften.  
Het recht op geschriften (Wetboek Diverse Rechten en Taksen) bedraagt vijftig euro (50 EUR) en wordt betaald 
op aangifte door ondergetekende notaris.  
 
SLOTVERKLARINGEN.  
 
31. Kosten.  
Alle kosten, rechten en erelonen die uit deze akte voortvloeien zijn ten laste van de Inrichtende Macht.  
 
32. Keuze van woonplaats.  
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Voor de uitvoering van deze akte kiezen de Partijen woonst op hun zetel, zoals hierboven vermeld.  
 
33. Ontslag van ambtshalve inschrijving.  
De hypotheekbewaarder wordt ervan ontslagen bij de overschrijving van de akte enige ambtshalve inschrijving te 
nemen voor om het even welke reden.  
 
34. Identiteit van de comparanten.  
De identiteit en woonplaats van de comparanten (natuurlijke personen) werd vastgesteld op basis van de 
hiervoor aangehaalde documenten.  
 
35. Bevoegdheid van de Partijen.  
Ieder der Partijen verklaart individueel niet het voorwerp uit te maken van een gerechtelijke reorganisatie, noch 
van een tot op heden nog niet afgesloten faillietverklaring.  
 
36. Informatieplicht (artikel 9 van de wet tot regeling van het notarisambt).  
De Partijen verklaren door de instrumenterende notaris ingelicht te zijn over de draagwijdte van artikel 9, § 1, 
tweede lid, van de wet tot regeling van het notarisambt, dat luidt als volgt: “Wanneer een notaris tegenstrijdige 
belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de 
partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te lasten 
bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte.”  
 
WAARVAN AKTE.  
Verleden op plaats en datum als hierboven vermeld. De comparanten verklaren het ontwerp van 
deze akte te hebben ontvangen op [               
gedeeltelijke en toegelichte lezing, hebben zij met de notaris getekend.”  
 

Gelet op onderstaande directe overeenkomst: 

“1   
 DIRECTE OVEREENKOMST  
032-000.O Gemeentelijke Basisschool Berlaar  
tussen  
Gemeente Berlaar  
en  
DBFM Scholen van Morgen NV  
en  
BNP Paribas Fortis NV 2  
 
TUSSEN:  

1. Gemeente Berlaar, gevestigd te Markt 1, 2590 Berlaar, in het kader van deze overeenkomst geldig 
vertegenwoordig door Walter Horemans, in zijn hoedanigheid van Burgemeester en Anja Neels in haar 
hoedanigheid van Secretaris;  
hierna aangeduid als de “Inrichtende Macht”;  
EN:  
2. DBFM Scholen van Morgen, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel 1210 Sint-Joost-Ten-
Node, Sint-Lazaruslaan 4-10, met ondernemingsnummer 0826.531.555, in het kader van deze overeenkomst 
geldig vertegenwoordigd door de bvba Daniël Geerts, vast vertegenwoordigd door de heer Daniël Geerts, in zijn 
hoedanigheid van General Manager;  
hierna aangeduid als de “Promotor”;  
EN:  
3. BNP PARIBAS Fortis NV met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, en hebbende als 
ondernemingsnummer 0403.199.702, handelend ten behoeve van de Financiers van de Promotor, in het kader 
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van deze overeenkomst geldig vertegenwoordigd door ………….., in [zijn/haar/hun] hoedanigheid van 
volmachthouder;  
hierna aangeduid als “Zekerheidsagent”;  
Hierna gebeurlijk gezamenlijk de “Partijen” en afzonderlijk een “Partij” genoemd;  
IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN  
 
ARTIKEL 1. DEFINITIES  
(a) Termen in deze Overeenkomst met een hoofdletter zijn definities en hebben de volgende betekenis:  
− Geactualiseerde Opgave: betekent de in artikel 5 (e) beschreven opgave.  
− Herstelplan: betekent het in artikel 7 (Herstelplan) beschreven Herstelplan;  
− Individueel DBFM-Contract: betekent de overeenkomst die op [DATUM] werd afgesloten tussen de Inrichtende 
Macht en de Promotor;  
− Initiële Opgave: betekent de in artikel 5 (d) bedoelde opgave;  
− Instapverbintenis: betekent de in artikel 6 (a) bedoelde verbintenis van de Interim Mandataris;  
3  
− Interim Mandataris: betekent de in artikel 6 (a) bedoelde lasthebber voor de Promotor;  
− Interim Periode: betekent de periode die begint als bepaald in artikel 5 (a) en eindigt als bepaald in artikel 9 
(Einde van de Interim Periode);  
− Kennisgeving: betekent een Kennisgeving Inrichtende Macht of een Kennisgeving Zekerheidsagent;  
− Kennisgeving Inrichtende Macht: betekent de in artikel 3 (a) bedoelde kennisgeving;  
− Kennisgeving Zekerheidsagent: betekent de in artikel 4 (a) bedoelde kennisgeving;  
− Openstaande Verplichtingen: betekent, op enig moment, alle verplichtingen van de Promotor op grond van het 
Individueel DBFM-Contract die op dat moment niet zijn nagekomen of waarvan de Inrichtende Macht verwacht 
dat zij niet nagekomen zullen worden.  
− Overeenkomst: betekent de onderhavige directe overeenkomst.  

− Vervangende Promotor: betekent een vervangende promotor die de rechten en verplichtingen van de Promotor 
overneemt conform article [*] van deze Overeenkomst.  
(b) Een in deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven term, die niet in artikel 1 (a) (Definities) is 
gedefinieerd, heeft de betekenis die daaraan is gegeven in het Individueel DBFM-Contract.  
 
ARTIKEL 2. VERHOUDING TUSSEN DEZE OVEREENKOMST EN HET INDIVIDUEEL DBFM-CONTRACT  
(a) De rechten en verplichtingen van de Inrichtende Macht en de Promotor op grond van het Individueel DBFM-
Contract blijven onverkort van kracht, behalve voor zover daarvan in deze Overeenkomst wordt afgeweken.  

(b) In het geval van inconsistentie of strijdigheid tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en het Individueel 
DBFM-Contract, heeft deze Overeenkomst gedurende de Interim Periode voorrang. Buiten de Interim Periode 
heeft het Individueel DBFM-Contract voorrang.  
 
ARTIKEL 3. KENNISGEVING INRICHTENDE MACHT  
(a) De Inrichtende Macht mag het Individueel DBFM-Contract niet verbreken op grond van artikel 19.1 (c) 1 (Niet-
nakoming door de Promotor) van het Individueel DBFM-Contract, noch haar betalingsverplichtingen onder het 
Individueel DBFM-Contract opschorten, en mag het faillissement of enige andere insolventieprocedure in hoofde 
van de Promotor niet aanvragen, zonder de Zekerheidsagent en de Promotor bij ter post aangetekende brief in 
kennis te stellen van zijn voornemen daartoe (een Kennisgeving Inrichtende Macht).  
(b) Een Kennisgeving Inrichtende Macht moet de datum vermelden waartegen de Inrichtende Macht het 
Individueel DBFM-Contract wil beëindigen, haar betalingsverplichtingen onder het Individueel DBFM-Contract wil 
opschorten, respectievelijk waarop de Inrichtende Macht het faillissement of enige andere insolventieprocedure in 
hoofde van de Promotor wil aanvragen, met opgave van de redenen die aanleiding hebben gegeven tot de 
Kennisgeving Inrichtende Macht.  
(c) De Inrichtende Macht mag een Kennisgeving Inrichtende Macht te allen tijde intrekken.  
 
ARTIKEL 4. KENNISGEVING ZEKERHEIDSAGENT  
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(a) De Zekerheidsagent mag, als op grond van een Financieringsovereenkomst die betrekking heeft op de 
Instelling, verschuldigde bedragen vervroegd van de Promotor kunnen of zouden kunnen worden opgeëist of 
indien een Financieringsovereenkomst die betrekking heeft op de Instelling kan of zou kunnen worden beëindigd, 
hiervan aan de Inrichtende Macht kennisgeven (een Kennisgeving Zekerheidsagent).  
(b) Een Kennisgeving Zekerheidsagent vermeldt de datum waartegen de Zekerheidsagent de verschuldigde 
bedragen vervroegd wil opeisen of een Financieringsovereenkomst wil beëindigen, met opgave van de redenen 
die aanleiding hebben gegeven tot de Kennisgeving Zekerheidsagent.  
(c) De Inrichtende Macht aanvaardt dat, na de ontvangst van een Kennisgeving Zekerheidsagent, alle 
kennisgevingen en verzoeken die overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van het Individueel DBFM-
Contract kunnen worden verricht door de Promotor, geldig kunnen worden verricht door de Zekerheidsagent. Ten 
aanzien van de Inrichtende Macht is het dan alsof die kennisgevingen en verzoeken zijn gedaan door de 
Promotor. De Promotor is gebonden door de aldus gedane handelingen van de Zekerheidsagent.  
(d) De Zekerheidsagent mag een Kennisgeving Zekerheidsagent te allen tijde intrekken, waarna de sub (c) 
bepaalde verbintenis vervalt.  
 
ARTIKEL 5. INTERIM PERIODE  
(a) Op de datum van dagtekening van een Kennisgeving Inrichtende Macht of een Kennisgeving 
Zekerheidsagent begint de Interim Periode.  
b) Gedurende de Interim Periode mag de Inrichtende Macht het Individueel DBFM-Contract niet verbreken op 
grond van artikel 19.1 (c) 1 (Niet-nakoming door de Promotor) van het Individueel DBFM-Contract en mag de 
Inrichtende Macht het faillissement of enige andere insolventieprocedure in hoofde van de Promotor niet 
aanvragen. De Inrichtende Macht mag gedurende de Interim Periode die het gevolg is van een Kennisgeving 
Zekerheidsagent een Kennisgeving Inrichtende Macht doen; een dergelijke Kennisgeving Inrichtende Macht doet 
geen nieuwe Interim Periode ontstaan.  
(c) De Inrichtende Macht en de Zekerheidsagent mogen de door hen gedane Kennisgeving te allen tijde 
intrekken. Daardoor eindigt de Interim Periode, behoudens indien een Kennisgeving Inrichtende Macht word 
ingetrokken terwijl een Kennisgeving Zekerheidsagent nog steeds hangende is, en omgekeerd.  
(d) Binnen 10 (tien) Werkdagen na de aanvang van de Interim Periode door een Kennisgeving Inrichtende Macht, 
moet de Inrichtende Macht aan de Zekerheidsagent een gespecificeerde opgave doen (de Initiële Opgave):  
(1) van alle Openstaande Verplichtingen die zij op dat moment kent; de Promotor verbindt zich ertoe binnen de 5 
(vijf) Werkdagen na de aanvang van de Interim Periode door een Kennisgeving Inrichtende Macht al een eerste 
opgave van alle verplichtingen die hij niet is nagekomen op grond van het Individueel DBFM-Contract over te 
maken aan de Inrichtende Macht; en  

(2) van de gebeurtenissen of omstandigheden die aanleiding gaven tot de Kennisgeving Inrichtende Macht.  
(e) De Inrichtende Macht maakt, na het geven van de Initiële Opgave, aan de Zekerheidsagent een 
geactualiseerde opgave van alle op dat ogenblik Openstaande Verplichtingen over (de Geactualiseerde 
Opgave):  
(i) binnen 5 (Vijf) Werkdagen na het einde van elke kalendermaand die valt binnen de Interim Periode;  

(ii) telkens de Inrichtende Macht er in redelijkheid kennis van krijgt dat de gegevens in de Initiële Opgave of in de 
laatste Geactualiseerde Opgave onjuist, onvolledig of onnauwkeurig zijn; en  

(iii) telkens de Inrichtende Macht bijkomende informatie bekomt of ontdekt die in redelijkheid relevant is voor de 
Zekerheidsagent in het kader van de Initiële of Geactualiseerde Opgave.  
(f) De Promotor geeft hierbij aan de Zekerheidsagent een onherroepelijke last en volmacht, met recht van 
substitutie, om gedurende de Interim Periode de Promotor te vertegenwoordigen tegenover de andere partijen bij 
deze Directe Overeenkomst en tegenover derden. De Promotor moet zich, in die periode, onthouden van elke 
rechtshandeling voorzover die niet door de Zekerheidsagent vooraf schriftelijk is goedgekeurd. De andere 
Partijen bij deze Directe Overeenkomst mogen en moeten gedurende de Interim Periode de Zekerheidsagent 
beschouwen als enige vertegenwoordiger van de Promotor.  
 
ARTIKEL 6. INSTAP  
(a) Gedurende de Interim Periode kan de Zekerheidsagent, onverminderd de bepalingen van de artikelen 7 
(Herstelplan) en 8 (Goedkeuring en uitvoering van het Herstelplan), een lasthebber (de Interim Mandataris) 
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aanstellen voor de Promotor, die in naam en voor rekening van de Promotor de Openstaande Verplichtingen voor 
de resterende duur van de Interim Periode op zich neemt (de Instap).  
(b) Vanaf zijn aanstelling tot op het einde van de Interim Periode, treedt de overeenkomstig lid (a) aangestelde 
Interim Mandataris, overeenkomstig het model opgenomen in Bijlage 1 (Instap), als vertegenwoordiger van de 
Promotor op onder het Individueel DBFM-Contract waar.  
(c) De Promotor is gebonden door alle handelingen van de Interim Mandataris, gedaan of gesteld vanaf zijn 
aanstelling tot op het einde van de Interim Periode.  
(d) De Interim Mandataris is niet persoonlijk aansprakelijk voor de handelingen die hij stelt tijdens aanstelling, 
behoudens in geval van zware fout of bedrog.  
 
ARTIKEL 7. HERSTELPLAN  
(a) Binnen een vervaltermijn van 45 (vijfenveertig) kalenderdagen vanaf de datum van een Kennisgeving 
Inrichtende Macht kan de Zekerheidsagent bij een ter post aangetekende brief aan de Inrichtende Macht een 
voorstel overmaken om een herstructurering door te voeren met het oog op het verhelpen aan de redenen die 
aanleiding hebben gegeven tot de Kennisgeving Inrichtende Macht (een Herstelplan).  
(b) De kosten van het Herstelplan zijn voor rekening van de Promotor.  
(c) De Inrichtende Macht verbindt zich ertoe elk Herstelplan te goeder trouw te onderzoeken. Na het Herstelplan 
te hebben onderzocht, kan de Inrichtende Macht:  
(i) beslissen om het Herstelplan ongewijzigd goed te keuren;  
(ii) oordelend naar redelijke en objectieve maatstaven, het Herstelplan afwijzen op basis van een van de 
weigeringsgronden onder (d) hieronder; of  
(iii) beslissen om over het Herstelplan met de Promotor en de Zekerheidsagent in overleg te treden, met het oog 
op de goedkeuring van een aangepast Herstelplan.  
 
De Inrichtende Macht moet zijn beslissing om het Herstelplan te aanvaarden, af te wijzen of erover in overleg te 
treden aan de Promotor en de Zekerheidsagent meedelen binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na de ontvangst 
van het Herstelplan. In geval van een stilzwijgen of ontbreken van een eenduidig standpunt van de Inrichtende 
Macht kan de Zekerheidsagent bij ter post aangetekend schrijven een herinneringsschrijven aan de Inrichtende 
Macht richten. Het stilzwijgen, dan wel ontbreken van een eenduidig standpunt van de Inrichtende Macht 
gedurende een termijn van 15 (vijftien) kalenderdagen na dit herinneringsschrijven zal gelden als een 
stilzwijgende goedkeuring van het Herstelpan door de Inrichtende Macht.  
Bij gebreke hieraan wordt het Herstelplan geacht te zijn afgewezen door de Inrichtende Macht.  
(d) De Inrichtende Macht mag het Herstelplan slechts afwijzen indien:  
(i) niet blijkt dat de Promotor of, indien van toepassing, de Vervangende Promotor, zal beschikken over 
toereikende financiële, technische, logistieke en/of organisatorische middelen om het overeengekomen 
Herstelplan uit te voeren en, in het algemeen, aan de verplichtingen van de Promotor op grond van het 
Individueel DBFM-Contract blijvend te voldoen;  
(ii) de Inrichtende Macht niet kan instemmen met de in het Herstelplan voorgestelde Wijzigingen aan in 
Individueel DBFM-Contract;  
(iii) het Herstelplan in strijd is met de Regelgeving;  
met dien verstande dat indien het Herstelplan door AGIOn werd goedgekeurd in het kader van de Directe 
Overeenkomst met betrekking tot de Kaderovereenkomst, de Inrichtende Macht geacht is het Herstelplan tevens 
te hebben goedgekeurd.  

ARTIKEL 8. GOEDKEURING EN UITVOERING VAN HET HERSTELPLAN  
(a) De Inrichtende Macht die een Herstelplan goedkeurt, moet daarvan bij ter post aangetekend schrijven kennis 
geven aan de Promotor en de Zekerheidsagent binnen het onder artikel 7 (c) gestelde termijn.  

(b) De goedkeuring van het Herstelplan door de Inrichtende Macht  
(i) doet geen aansprakelijkheid van de Inrichtende Macht ontstaan; en  
(ii) doet niet af aan de verplichtingen van de Promotor op grond van het Individueel DBFM-Contract, tenzij 
uitdrukkelijk anders voorzien in het Herstelplan.  
(c) Als sprake is van inconsistenties of tegenstrijdigheden tussen het goedgekeurde Herstelplan en één of meer 
bepalingen van het Individueel DBFM-Contract, zullen de bepalingen van het Individueel DBFM-Contract 
voorgaan op de bepalingen van het Herstelplan, tenzij uitdrukkelijk van die bepalingen is afgeweken in het 
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Herstelplan en dergelijke Wijzigingen door AGIOn zijn goedgekeurd. In dat geval gaat het Herstelplan in die mate 
voor op het Individueel DBFM-Contract.  
(d) Een overeenkomstig lid (a) goedgekeurd Herstelplan dient correct en te goeder trouw te worden uitgevoerd.  
 
Indien de Promotor (al dan niet optredend via de Interim Mandataris) of, indien van toepassing, de Vervangende 
Promotor, de verplichtingen van het Herstelplan niet nakomt en (1) die tekortkoming, indien ze was begaan door 
de Promotor, aanleiding had kunnen geven tot een Kennisgeving Inrichtende Macht, en (2) die tekortkoming niet 
is opgelost binnen de vijftien kalenderdagen nadat de Zekerheidsagent, de Promotor en, indien van toepassing, 
de Interim Mandataris of de Vervangende Promotor, van die tekortkoming door de Inrichtende Macht per 
aangetekend schrijven op de hoogte waren gebracht, mag de Inrichtende Macht het DBFM-Contract verbreken 
volgens de bepalingen daarvan, of het faillissement of enige andere insolventieprocedure in hoofde van de 
Promotor aanvragen, één en ander zonder opnieuw toepassing te moeten maken van de overige bepalingen van 
deze Overeenkomst.  
(e) De Inrichtende Macht die, na de voltooiing van een goedgekeurd Herstelplan, het Individueel DBFM-Contract 
op grond van artikel 19.1 (c) 1 (Niet-nakoming door de Promotor) van het Individueel DBFM-Contract wil 
verbreken of het faillissement of enige andere insolventieprocedure in hoofde van de Promotor wil aanvragen, 
dient opnieuw de in deze Overeenkomst uiteengezette procedure te volgen.  
 
ARTIKEL 9. EINDE VAN DE INTERIM PERIODE  
(a) De Interim Periode eindigt, behoudens indien de Inrichtende Macht en de Zekerheidsagent uitdrukkelijk 
overeenkomen die te verlengen, op de eerste van de volgende tijdstippen:  
 (i) 45 (vijfenveertig) kalenderdagen na de Kennisgeving Inrichtende Macht, indien daarvóór geen Herstelplan, 
overeenkomstig de voorwaarden van artikel 7 (a), aan de Inrichtende Macht werd overgemaakt;  
(ii) de dag dat het Herstelplan overeenkomstig artikel 7 (c) (ii) door de Inrichtende Macht wordt afgewezen, en ten 
vroegste 2 (twee) maanden na de aanvang van de Interim Periode, indien de Interim Periode het gevolg is van 
een Kennisgeving Inrichtende Macht;  
(iii) van zodra in het kader van het in artikel 7 (c) (iii) bedoelde overleg blijkt dat overeenstemming over het 
Herstelplan onmogelijk is, en ten vroegste 2 (twee) maanden na de aanvang van de Interim Periode, indien de 
Interim Periode het gevolg is van een Kennisgeving Inrichtende Macht;  
(iv) op het ogenblik dat het Herstelplan door de Inrichtende Macht wordt goedgekeurd;  
(v) de dag dat een Kennisgeving Inrichtende Macht door de Inrichtende Macht wordt ingetrokken, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 (c);  
(vi) de dag dat een Kennisgeving Zekerheidsagent door de Zekerheidsagent wordt ingetrokken, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 5 (c).  
(b) Als de Interim Periode eindigt in één van de in artikel 9 (i) tot en met artikel 9 (iii) bedoelde gevallen, kan de 
Inrichtende Macht het Individueel DBFM-Contract verbreken volgens de bepalingen daarvan of het faillissement 
of enige andere insolventieprocedure in hoofde van de Promotor aanvragen, maar ten vroegste op de datum 
genoemd in de Kennisgeving.  
 
ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID  
(a) De Inrichtende Macht en de Zekerheidsagent zijn, behoudens opzet of zware fout, niet aansprakelijk voor 
schade ingevolge tekortkomingen onder deze Overeenkomst.  
(b) De Zekerheidsagent is niet aansprakelijk voor de nakoming van enige verplichting uit het Individueel DBFM-
Contract of het Herstelplan, noch voor de handelingen van de Interim Mandataris, ook niet nadat hij gebruik heeft 
gemaakt van de rechten die deze Overeenkomst hem toekent.  
 
ARTIKEL 11. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  
(a) Voorzover niet uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst kan en mag geen van Partijen rechten en/of 
verplichtingen op grond van deze Overeenkomst overdragen aan een ander zonder voorafgaande toestemming 
van de andere Partijen.  
(b) De Zekerheidsagent mag zijn rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst overdragen aan 
een opvolgende zekerheidsagent.  
 
ARTIKEL 12. COMMUNICATIE  
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(a) Behoudens wanneer de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, moeten alle kennisgevingen, 
mededelingen, verzoeken en andere communicaties op grond van de Overeenkomst schriftelijk worden gedaan. 
Het is aan de verzender om te bewijzen dat de communicatie door de andere Partij is ontvangen.  
 (b) Behoudens wanneer de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, moet de verzender van alle 
kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en andere communicaties op grond van deze Overeenkomst, op 
hetzelfde ogenblik dat hij die verzendt of meedeelt aan de geadresseerde, een afschrift overmaken aan AGIOn.  
(c) Alle toe- en instemmingen door een Partij die nodig zijn op grond van deze Overeenkomst, moeten 
uitdrukkelijk, vooraf en schriftelijk worden verkregen.  
(d) Waar het gaat om de Inrichtende Macht, zal alle correspondentie en zullen alle verklaringen en 
kennisgevingen terzake van deze Overeenkomst, worden gericht aan:  
 
Email: managementteam@berlaar.be  
(e) Waar het gaat om de Zekerheidsagent, zal alle correspondentie en zullen alle verklaringen en kennisgevingen 
terzake van deze Overeenkomst, worden gericht aan:  
 
Middele Office Structered Finance CIB, Warandberg 3, 1KB1A te 1000 Brussel  
Email: Geert Sterck (geert.sterck@bnpparibasfortis.com)  
Davina Staessen (davina.staessen@bnpparibas.com)  
(f) Waar het gaat om de Promotor, zal alle correspondentie en zullen alle verklaringen en kennisgevingen terzake 
van deze Overeenkomst, worden gericht aan:  
 
DBFM Scholen van Morgen nv, Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Sint-Joost-ten-node.  
Email: info@scholenvanmorgen.be  
 
ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING  
(a) Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.  
(b) Een geschil is aanwezig indien een der Partijen zulks stelt en schriftelijk meedeelt aan de andere Partijen.  
(c) De sub (b) bedoelde geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel.  
 
Opgemaakt te [plaats] op [datum] in 3 originele exemplaren, waarvan één werd ontvangen door de Inrichtende 
Macht, één door de Zekerheidsagent en één door de Promotor.  
[Signeerpagina] 10  
Opgemaakt te Brussel op [datum] in 3 originele exemplaren, waarvan één werd ontvangen door de Inrichtende 
Macht, één door de Zekerheidsagent en één door de Promotor.  

Voor de Inrichtende Macht,  

Walter Horemans      Anja Neels  

Burgemeester       Secretaris  

Voor de Promotor,  

DBFM Scholen van Morgen NV  

Vertegenwoordigd door Daniël Geerts bvba  

Vast vertegenwoordigd door Daniël Geerts  

Voor de Zekerheidsagent,  

…………………  

Volmachthouder 11  
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BIJLAGE 1 INSTAPVERKLARING [Briefhoofd Interim Mandataris]  
[Inrichtende Macht: Naam en adres]  [Datum, hierna aangeduid als de Instapdatum”] “ 
 

BESLUIT met 17 ja-stemmen bij 3 onthoudingen 

Ja-stemmen: Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet,  Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, 
Rudy Nuyens, Swa De Bakker, John Steurs, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy 
Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 

Onthoudingen: Dirk Aras, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Artikel 1  

Het definitief Individueel DBFM-contract inclusief alle projectspecifieke aanvullingen en de te stellen 
bankgarantie, wordt goedgekeurd.  Het contract wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Artikel 2 

Het bovenbeschreven ontwerp van de notariële akte voorgelegd door  notaris Adrienne Spaepen, Goswin de 
Stassartstraat 24 2800 Mechelen, wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 

Het bovenbeschreven ontwerp van de directe overeenkomst 032-000.O Gemeentelijke Basisschool Berlaar 
tussen Gemeente Berlaar, DBFM Scholen van Morgen NV en BNP Paribas Fortis NV, wordt goedgekeurd. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen tot uitvoering van deze 
contracten. 

De burgemeester, Walter Horemans en secretaris, Anja Neels, worden gemachtigd om tot ondertekening van het 
definitief Individueel DBFM-contract over te gaan. 

Artikel 5 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de DBFM-vennootschap. 

 
14. Dienst Vrije Tijd - Sportdienst – reglement inzake erkenning van sportverenigingen en 
sportorganisaties - wijziging. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; meer bepaald de artikels 199 en 200;  
 
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en het subsidiëren van een lokaal sportbeleid – 
algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet 
van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en het subsidiëren van een lokaal sportbeleid  – algemene bepalingen 
en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie; 
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Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal 
stelt; 
 
Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in de sportsector; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 18 september 2012 punt 8 houdende het reglement inzake erkenning van 
sportverenigingen en sportorganisaties; 
 
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad d.d. 14 juni 2014 verleend aan het bijgevoegde 
ontwerp van reglement inzake erkenning van sportverenigingen en sportorganisaties; 
 
Gelet op de wetgeving ter zake; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT 
 
Dirk Aras is van mening dat het om ingrijpende wijzigingen gaat. Een vereniging die een erkenning aanvraagt, 
moet ofwel aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie (artikel 1), waarop ze automatisch wordt 
erkend door het gemeentebestuur en dus in aanmerking komt voor subsidiëring. Indien dit niet zo is, kan de 
vereniging erkend worden door de gemeente na advies van de sportraad (artikel 3). Maar artikel 4 legt een aantal 
extra voorwaarden op aan deze verenigingen. Deze voorwaarden gelden dus niet voor de verenigingen die 
aangesloten zijn bij een Vlaamse sportfederatie en automatisch erkend zijn. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat artikel 4 geldt voor alle verenigingen, ook diegene die aangesloten zijn 
bij een Vlaamse sportfederatie. 
 
Volgens Dirk Aras is dat heel onduidelijk in dit reglement. Artikel 4 legt voorwaarden voor erkenning op, maar dat 
geldt niet voor de automatische erkenningen. 
 
Ronny Van Thienen meent dat de bijkomende voorwaarden dan ook opgenomen moeten worden in artikel 1. 
 
Dirk Aras zegt dat het probleem vooral zit op het vlak van subsidies. Om subsidies te krijgen, moet een 
vereniging immers erkend zijn. Om erkend te worden, moet men zijn activiteiten in de gemeente uitoefenen. Maar 
als men erkend is, kan men sowieso subsidie krijgen, zelfs wanneer de activiteiten niet in de gemeente 
plaatsvinden. Bovendien stelt de bijkomende voorwaarde rond de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
de verenigingen voor de verplichting om een VZW te worden. Anders kan een vereniging zich niet verzekeren. 
Zijn alle verenigingen in Berlaar een VZW? Welke verenigingen lopen dus de kans om geen erkenning te krijgen, 
omdat ze geen VZW-structuur hebben? 
 
Burgemeester Walter Horemans is van oordeel dat dit reglement nog te veel onduidelijkheden bevat. Hij verdaagt 
dit punt naar de volgende gemeenteraad. 
 
Enig artikel 
Dit punt wordt verdaagd. 
 
15. Dienst Vrije Tijd – sportdienst – gemeentelijk basisreglement inzake betoelaging van 
sportverenigingen en sportorganisaties - wijziging 
 
Gelet op het Gemeentedecreet;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (B.S. 
16/08/2012); 
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Gelet op het uitvoeringsbesluit inzake algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de 
beleidssubsidie, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 november 2012 (B.S. 4 januari 2013); 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 december 2013 (punt 24) houdende wijziging basisreglement inzake 
betoelaging van sportverenigingen en sportorganisaties; 
 
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad op 14 juni 2014 verleend aan het bijgevoegde 
ontwerp van het basisreglement inzake betoelaging van sportverenigingen en sportorganisaties; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT 
 
Burgemeester Walter Horemans is van oordeel dat dit reglement nog te veel onduidelijkheden bevat. Hij verdaagt 
dit punt naar de volgende gemeenteraad. 
 
Enig artikel 
Dit punt wordt verdaagd. 
 
16. Dienst Vrije Tijd - sportdienst – gemeentelijk subsidiereglement op basis van kwaliteitscriteria voor 
sportverenigingen - wijziging 
 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (B.S 
16/08/2012); 
 
Gelet op het uitvoeringsbesluit inzake algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de 
beleidssubsidie, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 november 2012 (B.S. 4 januari 2013); 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 december 2013 (punt 25) houdende het gemeentelijk subsidiereglement op 
basis van kwaliteitscriteria voor sportverenigingen; 
 
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad op 11 juni 2014  verleend aan het bijgevoegde 
ontwerp van het gemeentelijk subsidiereglement met kwaliteitscriteria voor sportverenigingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Het gemeentelijk subsidiereglement met kwaliteitscriteria voor sportverenigingen wordt als volgt gewijzigd:. 

 
GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT MET KWALITEITSCRITERIA VOOR SPORTVERENIGINGEN 

 
Hoofdstuk I. Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1  
De gemeente zal elk jaar minstens 25% van de beleidssubsidie van de Vlaamse overheid aanwenden voor de 
directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen op basis van dit reglement met kwaliteitscriteria.  
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Sportverenigingen van unitaire sportfederaties komen niet in aanmerking voor de subsidies gebaseerd op de 
kwaliteitscriteria. 
 
Artikel 2 
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier 
opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar. 
 
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren.  
Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging 
voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. 
 
Artikel 3 
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement 
omschreven erkenningsvoorwaarden en moet de sportvereniging een actieve sportwerking kunnen aantonen, 
d.w.z. minimum 1 sportactiviteit per week gedurende minstens 8 maanden per jaar. 
 
Artikel 4 
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 
 De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde formulieren 

ingediend bij de sportdienst of het gemeentebestuur.  Het reglement en de aanvraagformulieren zijn 
beschikbaar op de sportdienst.  Het aanvraagdossier is te verkrijgen op de sportdienst of via de 
gemeentelijke website.  De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 september van het 
betrokken jaar. 

 Tot 30 dagen na bekendmaking van de subsidies van het betrokken jaar kan beroep worden 
aangetekend bij het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 5 
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. 
 
 
Hoofdstuk II. Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen, op het 
financieel beleid van de sportverenigingen, op aanbod en doelgroepen en transparantie in de structuur van de 
sportvereniging 
 
Artikel 6 
Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de 
sportverenigingen, het optimaliseren van het financieel beleid van de sportvereniging, differentiatie in aanbod en 
doelgroepen en het transparant maken van de structuur van de sportvereniging. 
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van de 
hieronder beschreven doelstellingen.  De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per 
doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.  De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door 
parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag. 
 
 
Doelstelling 1: beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader 
 
Kwaliteitscriterium 1.1: werken met gediplomeerde trainers 
 
 Werken met gediplomeerde trainers (volgens referentietabel voor sportkwalificaties van VTS) 

o Voorkomend in kolom 1    5 punten 
o Voorkomend in kolom 2 of geassimileerd  10 punten 
o Voorkomend in kolom 3 of geassimileerd  15 punten 
o Voorkomend in kolom 4 of geassimileerd  20 punten 
o Voorkomend in kolom 5 of geassimileerd  25 punten 
o Voorkomend in kolom 6 of geassimileerd  30 punten 
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o Voorkomend in kolom 7 of geassimileerd  35 punten 
o Voorkomend in kolom 8 of geassimileerd  40 punten 

 
Kwaliteitscriterium 1.2: volgen en/of organiseren van opleiding en bijscholing 
 
 Volgen van opleiding en/of bijscholing die betrekking heeft op de beoefende sport in de sportvereniging

       3 punten/persoon 
 Organiseren van opleiding en/of bijscholing  voor trainers 25 punten/opleiding 

 
 
Doelstelling 2: het voeren van een efficiënt financieel beleid afgestemd op verschillende situaties 
 
Kwaliteitscriteria 2.1: het financieel beleid afstemmen op diverse situaties 
 
 Lidgeld afhankelijk van leeftijd:    3 punten 
 Lidgeld afhankelijk van aan tal gezinsleden per familie: 3 punten 
 Lidgeld afhankelijk van financiële thuissituatie:  3 punten 
 Lidgeld afhankelijk van tijdstip lid worden:   3 punten 

 
 
Doelstelling 3: aanbieden van een regelmatig activiteitenaanbod voor de verschillende leeftijden en de 
verschillende niveaus 
 
Kwaliteitscriteria 3.1: een regelmatige werking hebben voor de verschillende leeftijden op de verschillende 
competitieniveaus (uitg. topsport en competitiesport op hoog niveau) 
 
 Aantal trainingen (minstens 30 weken per jaar) tot 18 jaar onder leiding van een gediplomeerd (zie 

referentietabel voor sportkwalificaties VTS) trainer 
o – 4 uur/week:     20 punten 
o 4 tot 12 uur/week:    40 punten 
o Meer dan 12 uur/week:    60 punten 

 Aantal trainingen (minstens 30 weken per jaar) voor volwassenen (+18jaar) onder leiding van een 
gediplomeerd (zie referentietabel voor sportkwalificaties VTS) trainer 

o – 3 uur/week:     10 punten 
o 3 tot 9 uur/week:     20 punten 
o Meer dan 9 uur/week:    30 punten 

 
Kwaliteitscriteria 3.2: een regelmatige werking hebben op recreatief niveau voor de verschillende leeftijden 
 
 Het aantal uren recreatieve sportbeoefening (minstens 30 weken per jaar) in groep met begeleiding van 

een gediplomeerd (zie referentietabel voor sportkwalificaties VTS) trainer: 
o -2 uur/week     10 punten 
o 2 tot 6 uur/week     20 punten 
o Meer dan 6 uur/week    30 punten  

 
 
Doelstelling 4: beschikken over een transparante structuur met duidelijk omschreven functies 
 
Kwaliteitscriteria 4.1: over een duidelijke structuur beschikken 
 
 Beschikken over een organogram:    10 punten  
 Het organogram bekend maken (website, infofolder):  20 punten 

 
Kwaliteitscriteria 4.2: beschikken over duidelijk omschreven functies van bestuurders en werkgroepen 
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 Beschikken over een functie-/taakomschrijving van de bestuursfuncties (functie en functie-inhoud), 
alsook de taken van de werkgroepen/commissies:   20 punten 

 
Doelstelling 5: uitbouwen van een kwaliteitsvolle jeugdwerking 
 
Kwaliteitscriteria 5.1: beschikken over een volwaardig jeugdbestuur en op de club geënt jeugdbeleidsplan 
waarvan de goedkeuring door het bestuur genotuleerd staat in haar verslagen 
 
 Indien club beschikt over een volwaardig jeugdbestuur:  4 punten 
 De club beschikt over een gedetailleerd en op de club geënt jeugdbeleidsplan waarvan de goedkeuring 

door het bestuur genotuleerd staat in haar verslagen:  12 punten 
 
Kwaliteitscriteria 5.2: ondertekenen van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport 
 Het jeugdbestuur en al de jeugdtrainers hebben de Panathlonverklaring over ethiek in die jeugdsport 

ondertekend:       4 punten 
 
Kwaliteitscriteria 5.3: organiseren van een informatievergadering voor de ouders 
 per informatievergadering voor de ouders:    2 punten 
 

 
17. Boeken voor de gemeentelijke openbare bibliotheek van Berlaar voor 2015, 2016 en 2017 - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 
85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 
2; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Boeken voor de gemeentelijke openbare bibliotheek van Berlaar 
voor 2015,2016 en 2017” een bestek met nr. 2014-018 werd opgesteld door de ontwerper; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 52.066,12 excl. btw of € 63.000,00 incl. 
21% btw; 
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2014, op budgetcode 
GEM/61504101/0703 (actie 1419/003/001/008/001); 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014-018 en de raming voor de opdracht “Boeken voor de 
gemeentelijke openbare bibliotheek van Berlaar voor 2015,2016 en 2017”, opgesteld door de ontwerper. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 52.066,12 excl. btw of € 63.000,00 incl. 
21% btw. 
 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2014, op budgetcode 
GEM/61504101/0703 (actie 1419/003/001/008/001). 
 
18. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
18.I. Heraanleg fietspad N10 Heist-op-den-Berg/Putte/Berlaar 
 
“Zoals we allen weten is, wat fietspadenprogramma betreft, de aanleg van een veiliger fietspad langs de N10 één 
van de weinige speerpunten van de huidige meerderheid. Groot is dan ook onze verbazing wanneer we 
vernemen dat het project ernstig achterop geraakt qua timing. Net omdat het voor het huidige bestuur een 
prioriteit leek te zijn en omdat er geen voortgang lijkt te zijn in het dossier willen wij polsen naar de stand van 
zaken in het dossier en de redenen van de opgelopen achterstand. Eveneens willen wij vernemen of het fietspad 
er alsnog komt tijdens de lopende legislatuur.” 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er al heel wat werk geleverd is, maar wegens de aanstelling van 
een nieuwe projectingenieur door AWV mét een andere visie heeft het dossier vertraging opgelopen. Heist-op-
den-Berg trekt dit dossier en doet er alles aan om de zaken vlot te krijgen, maar AWV verandert blijkbaar 
regelmatig van opvatting. Dat blijkt telkens weer tijdens de vergaderingen. Op het grondgebied van Berlaar zijn er 
eigenlijk geen problemen. Oorspronkelijk was de projectingenieur van plan om één groot dossier op te maken, 
maar hij gaat nu akkoord om een opsplitsing door te voeren, zodat er kan gestart worden in Berlaar en Beerzel 
tot aan de rotonde Fabiola. Het andere deel, van Fabiola tot Begijnendijk, is een aanzienlijk stuk dat een andere 
problematiek kent. Het is dus gunstig dat het deel in Berlaar eerder kan worden uitgevoerd. Binnenkort is er 
opnieuw een overleg gepland met AWV. De gemeente zal daar haar ongenoegen over de gang van zaken zeker 
uiten. Daarnaast is er de rol van Aquafin, die weet heeft van dit project en meteen van de gelegenheid gebruik wil 
maken om een aanpassing aan de riolering te doen van aan de Smidstraat via de Hemelshoek tot aan de 
bestaande collector in de Welvaartstraat. Dat betekent dat er heel wat partners betrokken zijn in dit project, wat 
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de zaken er niet eenvoudiger op maakt. Om de twee maanden is er minimaal één overleg gepland. De 
onteigeningsplannen zijn klaar en ingediend, maar er is voorlopig nog geen goedkeuring. Zodra dit gebeurd is, 
neemt IOK hierin een trekkersrol op. Hiervoor is anderhalf jaar nodig, vooral omdat er op het grondgebied van 
Heist-op-den-Berg veel moet worden onteigend. En deze periode wordt nog verlengd, indien er mensen zijn die 
bezwaar hebben tegen de onteigening. Kortom, dit dossier loopt en uiteraard wil het bestuur dit graag 
gerealiseerd zien tijdens deze legislatuur. 
 
Koen Kerremans vraagt of hij het verslag van de Regionale Mobiliteitscommissie kan ontvangen. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal dit verslag opvragen. 
 
Ronny Van Thienen vraagt of de optie bewaard blijft om het fietspad van de Welvaartstraat mee door te trekken. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt bevestigend. Zeker in combinatie met het bedrijventerrein De Hutten 
is dat een interessante investering. 
 
Koen Kerremans merkt nog op dat de eerste beslissingen in dit dossier reeds dateren van 2008. Hij formuleert de 
aanbeveling om de nodige officiële wegen te bewandelen om dit dossier gesplitst te krijgen. 
 
Burgemeester Walter Horemans onderschrijft dit volledig. 
 
 
18.II. Veilig nieuwjaar zingen in Berlaar 
 
“Nieuwjaar zingen op oudjaar. Het is een oude gewoonte in Berlaar. Leuk voor de kinderen, maar ook erg 
gezellig voor vele ouders en grootouders. Een dag van ontmoeting, sfeer en verbinding. Groen Berlaar wil deze 
traditie beschermen. We willen er alles aan doen om dit jaarlijks weerkerend gebeuren te versterken. Daarom 
willen we er in de eerste plaats voor zorgen dat onze jonge zangers in een veilige omgeving kunnen rondtrekken 
van deur tot deur. Omdat 31/12/2014 op een woensdag valt zal het in Berlaar-centrum extra druk zijn vanwege 
de combinatie met de wekelijkse markt. Op Berlaar Heikant vraagt de Aarschotsesteenweeg eveneens speciale 
aandacht inzake veiligheid. 

• Om deze redenen vraagt Groen Berlaar om op woensdag 31 december zone 30 te willen invoeren in de 
woonkernen van onze gemeente.  

• Groen Berlaar vraagt voor deze gelegenheid ook meer blauw op straat om de wagenbestuurder meer 
aan te zetten om zich aan de snelheidsbeperking te houden.” 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de politie zeker verwittigd zal worden en dat dit punt tijdens de 
verkeerscommissie besproken kan worden. De lichtborden worden opnieuw geplaatst, zoals vorig jaar. Ook zal er 
nog informatie verspreid worden via Den Balder van volgende maand. Tijdens de marktcommissie werd 
geopperd dat de markt waarschijnlijk minder druk zal zijn, omdat het oudjaar is en veel mensen dan thuisblijven 
om te geven. Er is bovendien nog budget om gemachtigde opzichters in te schakelen op de cruciale plaatsen in 
het dorp. Indien dit lukt, is het waarschijnlijk niet nodig om extra blauw in te zetten. 
 
Ingeborg Van Hoof voegt toe dat Kempens Karakter een boek over nieuwjaarsliedjes zal uitgeven om ervoor te 
zorgen dat deze mooie traditie niet verloren gaat. 
 
18.III. Gevolgen nieuw decreet kinderopvang voor Berlaar 
 
“Naar aanleiding van het nieuwe decreet kinderopvang van de Vlaamse regering zijn er wijzigingen in de 
subsidiëring. Groen Berlaar wil weten welke gevolgen dit zal hebben voor de kinderopvang in het algemeen in 
Berlaar.  
1. Graag een inventaris van alle opvang in Berlaar  
2. Graag vermelding van capaciteit per eenheid  
3. Graag een overzicht van de getroffen vestigingen (wegvallen subsidies of vermindering)  
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4. Graag overzicht mogelijke sluitingen  
5. Graag inschatting van de overblijvende capaciteit in Berlaar”  
 
Schepen Willy Beullens behandelt dit punt samen met punt 18.VIII. De inventaris en de capaciteit per eenheid 
zijn altijd te vinden op de website. Het overzicht van de getroffen vestigingen is niet bekend, omdat deze 
informatie zich in de vertrouwelijke sfeer situeert. De laatste drie vragen zijn overgemaakt aan de voorzitter van 
het LOK, aangezien daar de verschillende actoren samenkomen en deze informatie daar hopelijk gedeeld kan 
worden. Over bepaalde zaken wordt altijd wat geheimzinnig gedaan, bijvoorbeeld over de overblijvende 
capaciteit. Niemand wenst dit mee te delen, omdat dit variabel is. 
 
Koen Kerremans wil weten wat de totale capaciteit is in Berlaar. 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat het om 165 plaatsen gaat, met de initiatieven van opvanggezinnen 
inbegrepen. 
 
Koen Kerremans verbaast zich erover dat  de antwoorden beperkt blijven tot wat vage cijfers, hoewel het nieuwe 
decreet Kinderopvang vorig jaar tijdens het LOK al voor de nodige ongerustheid heeft gezorgd. 
 
Schepen Willy Beullens weerlegt dit. De cijfers qua capaciteit zijn niet vaag, maar of er vestigingen getroffen 
zullen zijn, is op dit ogenblik nog onbekend. Hetzelfde geldt voor mogelijke sluitingen. 
 
Koen Kerremans vindt het de taak van de schepen om na te gaan wie getroffen zou kunnen worden door het 
nieuwe decreet. 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat dit tot de opdracht van het LOK behoort. Een schepen kan zelf niet 
achterhalen wat de actoren zelfs niet in het LOK willen meedelen.  
 
Koen Kerremans maakt zich zorgen over mogelijke financiële problemen wanneer bepaalde subsidies voor 
actoren zouden wegvallen, waardoor eventueel entiteiten gedwongen zouden zijn om te sluiten. 
 
Schepen Willy Beullens zegt dat er door het nieuwe decreet geen subsidies wegvallen. Er is een wijziging in die 
zin dat initiatieven die inkomensgerelateerd moeten gaan werken een bijpassing zullen krijgen van Kind en 
Gezin. Hoeveel dit juist bedraagt per opvang, is nog niet bekend. Hopelijk kan deze informatie via het LOK 
verzameld worden. De vragen zijn alleszins doorgestuurd. Zodra er antwoorden zijn, zullen ze worden bezorgd 
aan de raadsleden. 
 
Burgemeester Walter Horemans kondigt aan dat er zelfs een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag is ingediend 
voor een bijkomende kinderopvang in de gemeente. 
 
Schepen Willy Beullens vult nog aan dat de gemeente, wat De Kikker betreft, niet op de hoogte was van de 
nakende sluiting. Er zijn daarom ook geen bijkomende contacten geweest tot nog toe. Het is inderdaad niet 
eenvoudig om een nieuw initiatief als De Kikker op te starten. De gemeente heeft dit dossier van bij het begin 
ondersteund. Er hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden, er is het nodige advies verstrekt, onder meer 
over contacten met Kind en Gezin en de zoektocht naar een locatie. Van in het prille begin is er duidelijk gesteld 
dat subsidie vanuit de gemeente niet mogelijk is, omdat het om een privé project gaat. Wel zijn de flyers van De 
Kikker ter beschikking gelegd in onze eigen BKO, wat niet echt gebruikelijk is, en zijn bepaalde ouders die op 
zoek waren naar uitgebreidere opvanguren attent gemaakt op het initiatief. De kostprijs voor ouders is natuurlijk 
een ander paar mouwen. Dat de initiatiefnemer niet uitgenodigd is voor het LOK, is een spijtige vergissing. 
Ondanks het feit dat hij contact heeft gehad met de secretaris van het LOK om zijn informatie te laten opnemen in 
de kinderopvang-gids, zijn zijn gegevens niet opgenomen geraakt in de mail distributielijst. Een en ander heeft 
wellicht te maken met de wissel in secretaris van het LOK tijdens de zomermaanden. Hier is waarschijnlijk een 
fout gebeurd. Die is inmiddels rechtgezet.  
 
Burgemeester Walter Horemans belooft om de initiatiefnemer van De Kikker uit te nodigen voor een gesprek. 
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Raadslid Dirk Aras: 
 
18.IV. Interpellatie aangaande de evaluatie van verkeerssituaties door het gemeentebestuur  
 
“Op 21 september verleden jaar vond in Berlaar een zogenaamde garageverkoop plaats. Die garageverkoop trok 
heel wat bezoekers van buiten de gemeente. Spijtig genoeg hebben we moeten vaststellen dat een aantal van 
die bezoekers hun auto hanteerden als een winkelkar en er van verkoopplaats naar verkoopplaats mee reden 
zonder de verkeersregels na te leven. Er werd bijvoorbeeld over fietspaden gereden en al te veel niet volgens de 
regels geparkeerd. Het Vlaams Belang signaleerde dat op de gemeenteraad en liet daarbij de keuze ofwel in de 
toekomst geen garageverkoop meer te organiseren ofwel dat erop zou worden toegezien dat bezoekers zich aan 
de verkeersregels houden.  
De burgemeester was het eens met het Vlaams Belang dat de verkeersveiligheid op de eerste plaats komt en gaf 
aan dat volgende keer betere afspraken met de organisator zullen gemaakt worden. Er werden zes boetes van 
110 euro uitgeschreven, voegde hij eraan toe. Maar volgende keer zal nog strenger worden opgetreden, beloofde 
hij.  
Op 20 september jl. vond opnieuw een garageverkoop plaats en opnieuw werd de veiligheid van fietsers en 
voetgangers in het gedrang gebracht door kijklustigen die uit zijn op een tweedehandskoopje. Vandaar volgende 
vragen:  
- Hoeveel boetes, voor welk bedrag en voor welke overtredingen werden dit jaar uitgeschreven ?  
- Welke nieuwe afspraken werden er met de organisatoren gemaakt ? Ik ontvang graag een kopie van het 
betreffende document.  
 
Bijkomend had ik graag vernomen hoe en met wie een evaluatie van het verloop van die dag is opgemaakt.  
Ik verwijs hierbij naar mijn interpellatie van 16 september jl. omtrent de capaciteit van het voetbalterrein De 
Weerdt voor het organiseren van grote evenementen. De beloofde evaluatie van de verkeerssituatie daar n.a.v. 
het evenement op 24 augustus blijkt zich te beperken tot een informeel gesprek tussen de zonechef, de schepen 
van Landbouw, Lokale Economie, Jeugd en gezin, en de sportfunctionaris.” 
 
Burgemeester Walter Horemans kan niet beoordelen of er dit jaar strenger werd opgetreden. Het aantal boetes is 
in ieder geval gedaald tot twee boetes van 110 euro. Dit onderwerp is echter nog niet aan bod gekomen tijdens 
het politiecollege, maar er zijn weinig reacties geweest of meldingen van problemen. De organisatoren hebben, 
zoals toegezegd, alle betrokkenen verwittigd via het formulier dat door kandidaat-verkopers moest worden 
ingeleverd. Dit document, waarop duidelijk vermeld stond dat iedereen zich moest houden aan de verkeersregels 
en dat de politie een oogje in het zeil zou houden, zal nog worden bezorgd. 
 
Dirk Aras dringt erop aan om hieraan volgende keer extra aandacht te besteden. Hij verwijst naar de 
rommelmarkt op de Doelvelden, waar in tegenstelling tot de vorige edities, dit jaar extra politiebewaking was 
voorzien mét gunstig resultaat. Er werd duidelijk op toegezien dat er niet op privé domein geparkeerd werd, er 
zijn boetes uitgeschreven, kortom, de omwonenden hadden hier een beter gevoel bij. Dat was zeker niet het 
geval bij de laatste garageverkoop. Het is misschien een idee om de verkoopszone wat te concentreren, zoals 
ook in andere gemeenten gebeurt. In ieder geval zijn een duidelijke signalisatie en een verhoogd toezicht 
broodnodig. Indien dit initiatief de toelating krijgt, moet de veiligheid van fietsers en voetgangers gegarandeerd 
worden. Daarnaast betreurt Dirk Aras het feit dat de evaluatie van de verkeerssituatie tijdens het evenement op 
de Liersesteenweg beperkt is gebleven tot een informeel gesprekje. 
 
Schepen Willy Beullens was zelf aanwezig tijdens het bewuste evenement en verklaart dat er inderdaad een 
kwartier verkeerschaos is geweest. Vooral na het eindigen van de reeksen wanneer iedereen naar huis wou, kon 
de politieagent niet veel meer doen dan het verkeer tegenhouden. 
 
Dirk Aras antwoordt dat dat zelfs niet mogelijk was. Eén persoon was op dat ogenblik onvoldoende. Tijdens de 
vorige gemeenteraad werd geopperd om de mogelijkheid te onderzoeken om een afsluiting te voorzien. Dit zou 
worden besproken tijdens een evaluatievergadering, maar er is blijkbaar niet meer gebeurd dan deze suggestie 
tijdens een informeel gesprek onder de mat te vegen. 
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Schepen Willy Beullens geeft mee dat dit bij een volgende editie zal worden bekeken.  
 
 
18.V. Interpellatie omtrent de toekomst van het ‘GAS-reglement’ in Berlaar  
 
“Met als toelichting:  
“Sinds 21 april 2009, exact vijf jaar geleden, is in onze gemeente een nieuwe ABP inclusief GAS-reglement van 
toepassing. Van in het begin heeft het Vlaams Belang gesteld dat – onder meer als gevolg van de ‘copy-paste’ 
die was toegepast op het Mechelse reglement – de zo’n 280 bestrafbare artikels tellende ABP heel wat 
overbodigheden, absurditeiten en niet op Berlaar afgestemde bepalingen bevat.”  
“Intussen is de GAS-wet grondig hervormd. Die hervorming schept t.a.v. de Berlaarse ABP mogelijkheden, maar 
ook spanningen.”  
Daaraan gekoppeld een aantal vragen en het besluit:  
“Indien het antwoord op deze vragen niet strookt met de belijdenis op de webstek van de gemeente Berlaar / 
politie: “Door het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) worden overlast en kleine criminaliteit 
voortaan snel en efficiënt bestraft. Het gaat onder andere over lawaaihinder, vandalisme, hondpoep, wildplassen, 
zwerfvuil, enz.”, verzoekt het Vlaams Belang het reglement zo spoedig mogelijk op de ‘gepaste tafel’ ter sprake te 
brengen, het reglement uit te zuiveren van overbodige en absurde bepalingen en het – gericht op de noden van 
Berlaar – te actualiseren, uiteraard cf. de nieuwe GAS-wet. Is de burgemeester overtuigd van de noodzaak 
daartoe ? Laat het duidelijk zijn dat het Vlaams Belang zich vragen stelt bij de huidige uitvoerigheid van het GAS-
reglement dat in Berlaar van toepassing is.”  
Werd door de burgemeester vooropgesteld dat de oppositie ten volle zou betrokken worden bij een bespreking 
over de herziening van het GAS-reglement dat dan in zijn nieuwe vorm in september op de raad zou worden 
gebracht.  
Ik citeer uit het antwoord:  
“Burgemeester Walter Horemans behandelt dit punt samen met punt 9.X, ingediend door SamBa. Het huidige 
GAS-reglement bevat inderdaad een aantal fouten. Dit reglement is tot stand gekomen via een samenwerking 
van drie gemeenten, wat niet altijd eenvoudig is. Intussen is een gemengde werkgroep bezig met het uitsorteren 
van het GAS-reglement. Er zullen een aantal zaken geschrapt en een aantal andere verduidelijkt worden. Het is 
de bedoeling om een werkdocument op te maken dat aan de drie gemeenteraden wordt voorgelegd. Alle 
raadsleden kunnen dan hun mening kwijt en suggesties doen. De timing hiervan is afhankelijk van de 
beschikbaarheden, maar hopelijk kan dit gefinaliseerd worden  
tegen de zomerperiode, zodat het document in september kan worden gepresenteerd aan de drie 
gemeenteraden.”  
Het komt mij voor dat dit tijdschema overhoop ligt. Graag verduidelijking daarover en een stand van zaken.” 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de gemeenteraden zeker betrokken zullen worden. Er moeten 
echter vooraf een aantal reglementen goedgekeurd worden, bijvoorbeeld het reglement op openbare plaatsen, 
wat de brandweer moet opmaken. Dat zal vermoedelijk in januari op tafel liggen, waarop nog wel wat discussie 
zal volgen. Dit reglement gaat bijvoorbeeld over veiligheid van feestzalen, markten, kermissen en dergelijke. 
Daarnaast werd ‘stilstaan en parkeren’ in GAS pas op 20 juni 2014 gepubliceerd in het Staatsblad; de 
omzendbrief inzake GAS van 22 juli 2014 werd op 8 augustus 2014 gepubliceerd in het Staatsblad. Qua 
afhandelingsstandaarden moet er nog een protocol afgesloten worden tussen de procureur des konings en de 
zone. Dat protocol is in ontwerpfase. Een en ander heeft te maken met de reorganisatie van het gerecht in 
Mechelen, maar ook dit zal waarschijnlijk pas eind 2014/begin 2015 kunnen worden afgerond. Na een 
voorafgaande aftoetsing bij de gemeenteraden zal het nieuwe GAS-reglement dan definitief voorgesteld worden 
in april/mei 2015.  
 
Dirk Aras zegt dat het de bedoeling is om het GAS-reglement zwaar te ontvetten. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Er zijn al heel wat voorstellen in die richting. 
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18.VI. Interpellatie naar aanleiding van het uitstel van de ontruiming van de grafzerken van niet-gekochte 
percelen op het kerkhof Berlaar-centrum  
 
“Het besluit van het gemeentebestuur om over te gaan tot de ontruiming van een overgroot deel van de 
grafzerken (niet-gekochte percelen) op het oude kerkhof met het oog op het omvormen ervan tot een 
‘parkkerkhof’, wordt uitgesteld.  
De familie van overledenen, begraven op zulk perceel, had tijd tot 1 oktober 2014 om zelf initiatief te nemen, 
daarna zou het grafmonument eigendom worden van de gemeente en weggehaald worden. In principe vanaf nu 
dus.  
Het gemeentebestuur heeft beslist dit jaar nog niet over te gaan tot de ontruiming. De reden daarvoor wordt 
gelegd bij het aankomende 1 november, een dag van herdenking van onze overledenen.  
Welk tijdspad zal het gemeentebestuur in deze na 1 november 2014 hanteren ?” 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente de nodige soepelheid aan de dag zal leggen. 
Wettelijk gezien moet er een jaar wachttijd in acht worden genomen vooraleer er tot ontruiming mag worden 
overgegaan. De gemeente heeft de aankondigingsborden geplaatst op 1 oktober 2013, waardoor de termijn 
verstreek op 1 oktober 2014. Dat betekent echter dat de gemeente slechts één maand de tijd had om alle graven 
te verwijderen, wat in een chaos zou resulteren. Daarom is er beslist even af te wachten. Hier en daar is er al wat 
privé initiatief geweest, wat netjes wordt opgekuist met het oog op 1 november. Na deze datum is er budget 
voorzien om een plan te maken; de uitvoering van de aanleg gebeurt dan volgend jaar, zodat alles tegen de 
zomer in orde zou moeten zijn. 
 
Ronny Van Thienen is van oordeel dat de gemeente perfect had kunnen voorzien dat de wettelijke termijn afliep 
op 1 oktober 2014, net één maand voor 1 november. Het zou beter geweest zijn om hiermee al rekening te 
houden van bij het begin. Er zijn intussen wel wat klachten van mensen die een jaar weinig hebben gedaan aan 
het onderhoud van de graven, omdat ze in de veronderstelling verkeerden dat het graf toch weg zou zijn tegen 1 
november. Nu worden ze met een voldongen feit geconfronteerd, wat niet prettig is voor de nabestaanden. 
 
Burgemeester Walter Horemans kan hier begrip voor opbrengen. De gemeente heeft de bordjes bewust in 
oktober geplaatst om zoveel mogelijk betrokkenen te bereiken. Een aantal mensen komen immers al wat vroeger 
dan 1 november naar het kerkhof om bloemen te plaatsen. 
 
Leen Janssens merkt op dat heel wat mensen ervan overtuigd waren dat ze geacht werden om voor 31 maart 
alles weg te nemen. Blijkbaar stond dit zo gestipuleerd in een brief die ze gekregen hebben. Deze mensen stellen 
nu vast dat het intussen bijna Allerheiligen is en dat het graf of wat ervan overblijft, er nog altijd is. Dat is een 
pijnlijke zaak. 
 
Dirk Aras vraagt met aandrang om de nieuwe planning duidelijk te communiceren, ook in de infobladen. 
 
 
Raadsleden Swa De Bakker en John Steurs: 
 
18. VII. P.W.A. werking en dienstverlening te Berlaar 
 
“Het P.W.A. kantoor Berlaar is sinds kort nog alleen publiektoegankelijk op woensdagvoormiddag tussen 9 uur - 
13 uur.  
Graag hadden we vernomen waarom de dienstverlening te Berlaar is afgebouwd zonder dat dit gecommuniceerd 
werd via gebruikelijke infokanalen (Den Balder, website, De Kiosk,…) ? Of hebben we te weinig personeelsleden 
op de communicatiedienst ?  
Vindt u het normaal dat de openingsuren werden aangepast zonder dat deze medegedeeld of besproken werden 
op de laatste raad van bestuur van het P.W.A. Berlaar-Nijlen v.z.w. op maandag 29/9/2014. Zonder dat alle leden 
van de raad van bestuur op de hoogte zijn worden de openingsuren aangepast. Waarom neemt men de raad van 
bestuur niet au sérieux ?  
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De huur en onderhoud van het kantoor Markt 5 kost 11.000 euro per jaar (10.657,44 euro in 2013). Is het 
verantwoord om een kantoor te huren voor een jaarlijkse kost van 11.000 euro om het dan maar één voormiddag 
open te doen ?  
Waarom heeft het P.W.A. geen huurvermindering gevraagd aan Zonnige Kempen c.v. gelet op de jarenlange 
waterinsijpeling. Bent u bereid een huurvermindering te bepleiten bij Zonnige Kempen c.v.? Het kantoor kampt al 
enige jaren met een vochtprobleem ter hoogte van de lichtkoepel. De onderaannemer die de constructie 
gerealiseerd heeft is reeds lang failliet. Een schadedossier werd enkele jaren geleden geopend bij DVV 
verzekeringen. Graag hadden we vernomen wanneer men het vochtprobleem aanpakt, waarom handelt de 
gebouweigenaar Zonnige Kempen c.v. niet om dit probleem uit de wereld te helpen ? Heeft de 
verzekeringsmaatschappij het dossier reeds afgesloten en Zonnige Kempen c.v. reeds vergoed voor de geleden 
schade ? Zoja, hoeveel bedroeg deze schadevergoeding. Wat heeft onze Berlaarse afgevaardigde gedaan om dit 
probleem te verhelpen ?  
Wat er ook met Markt 5 in de toekomst gebeurd, lijkt het ons zinvol om koepel/vochtprobleem aan te pakken. Het 
personeel heeft intussen het bureau van onder de lichtkoepel verplaatst.  
De 6 de staatshervorming heeft gevolgen voor de 2 statutaire P.W.A. –beambten die nog resten. Normaal gezien 
worden ze geïntegreerd in de VDAB werking te Lier of Heist-op-den-Berg. Hoe kan de werking van het P.W.A. 
/dienstenchequeonderneming verder gezet worden als de centralisatie beweging van de VDAB op volle kracht is. 
Vermoedelijk tijdens de maanden maart/april 2015.  
SamBA wil uitdrukkelijk vragen dat men de leden van de raad van bestuur ernstig neemt. Men beslist momenteel 
alles in de zelf geïnstalleerde dagelijkse besturen en de raad van bestuur komt zo weinig als mogelijk samen, à 
rato van driemaal per jaar.” 
 
Schepen Nadine Boekaerts behandelt dit punt samen met punt 18.XIV. De openingsuren zijn inderdaad gewijzigd 
in beide kantoren in functie van de werkverdeling en de besparing in de huurkost wat het kantoor in Berlaar 
betreft. Het vrijkomen van het lokaal van de werkwinkel in Nijlen was een opportuniteit; PWA Berlaar-Nijlen heeft 
hiervoor een huurovereenkomst met de gemeente Nijlen kunnen afsluiten voor een bedrag van 775 euro per 
maand. Zij beschikken daar over grotere en beter zichtbare kantoren, vergaderzalen, een onthaalruimte, een 
individuele gespreksruimte, een keuken en plaats voor het archief. Daarnaast is er het aanslepende 
vochtprobleem in Berlaar. Het schadedossier daarvan loopt; er zijn nog geen vergoedingen ontvangen noch zijn 
er herstellingen gebeurd. PWA heeft voor dit probleem een advocaat onder de arm genomen en het laatste 
nieuws hierover is dat zowel eigenaar als huurder hiervoor een schadevergoeding zou kunnen krijgen. In dit 
ongezonde klimaat blijven werken, is eigenlijk niet mogelijk. In functie daarvan wordt er uitgekeken naar een 
ander lokaal om de zitdag te organiseren en zo ook de huurkost te verlagen. Een huurvermindering is niet 
toegestaan, maar de huurprijs is al enkele jaren niet meer geïndexeerd. De gewijzigde openingsuren zijn 
gecommuniceerd aan de gebruikers via brieven en aan de helpers via flyers. Het enige probleem kan zich stellen 
voor nieuwe gebruikers die de website willen consulteren, omdat het eigen beheer hiervan niet mogelijk is door 
het gebrek aan paswoorden. Daarvoor wordt een oplossing gezocht in de vorm van een volledig nieuwe website. 
De wijziging in openingsuren werd gemeld in de Raad van Bestuur, waar geen verdere vragen gesteld zijn. 
 
Ronny Van Thienen merkt op dat deze wijziging slechts twee dagen van tevoren werd aangekondigd in de Raad 
van Bestuur. Dit werd slechts onvolledig meegedeeld, terwijl er toch mag worden verondersteld dat de Raad 
recht heeft op correcte en volledige informatie. 
 
Schepen Nadine Boekaerts beaamt dat. De Raad van Bestuur wordt zeker ernstig genomen. Het dagelijks 
bestuur is niet zomaar in het leven geroepen; dit is voorzien in het huishoudelijk reglement. Wat de overdracht 
van personeel betreft, is het zo dat de PWA op 1 juni is overgeheveld naar Vlaanderen. Tot 1 januari 2015 is er 
een overgangsperiode voorzien. Het PWA-personeel wordt inderdaad overgedragen aan VDAB en er zouden 
geen detacheringen naar de VZW’s gebeuren. Het Vlaamse regeerakkoord bevat ook een drastische hervorming 
van het PWA-gebeuren, het zal dus afwachten zijn. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult nog aan dat het gebouw waarin PWA zit eigendom is van Zonnige Kempen. 
De huurprijs is een geschatte huurprijs op basis van handelspand. Wat PWA nu betaalt, is zeker billijk, aangezien 
het om een pand in het midden van het centrum gaat. Wat de vochtproblemen betreft, gaat het om een discussie 
tussen de aannemer en de architect. Geen van beiden wil toegeven, wat de problematiek op het niveau van het 
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gerecht brengt. Zonnige Kempen heeft in deze gerechtelijke procedure ook een aanvraag gedaan om 
schadevergoeding voor de huurder te verkrijgen. 
 
Rudy Nuyens wil weten waar de problemen met de website zich juist situeren. 
 
Schepen Nadine Boekaerts legt uit dat er blijkbaar een slechte communicatie is met de ontwerper van de 
website. Ook de dienstverlening is ondermaats, zodat er wordt uitgekeken naar een nieuwe website. 
 
Ronny Van Thienen vraagt of de dienstverlening en opvolging zijn opgenomen in een overeenkomst. 
 
Schepen Nadine Boekaerts bevestigt dat. Het probleem is echter dat de ontwerper zo goed als onbereikbaar is. 
Er zal worden bekeken of hij in gebreke kan worden gesteld. 
 
 
18.VIII. Toekomst B.K.O. De Kikker  
 
“Op vrijdag 10 oktober 2014 jongstleden werden de ouders die gebruik maken van B.K.O. De Kikker op de 
campus Heilig Hart van Maria ingelicht per e-mail dat de opvang wellicht stopt op vrijdag 19 december 2014.  
Heeft het gemeentebestuur sindsdien reeds contact genomen met de initiatiefnemer ?  
Starten met iets nieuws is niet gemakkelijk. Bij de opstart werd nog gehoopt/gevraagd dat de burgemeester en de 
schepen van gezin het initiatief mee zouden promoten. Dit is echter nooit gebeurd en het aantal ouders hebben 
mogelijks drempelvrees.  
Waarom werd de initiatiefnemer niet uitgenodigd op de vergaderingen van het lokaal overleg kinderopvang 
(LOK)?  
Wat heeft de schepen van gezin gedaan om het project te steunen wetende dat de eigen werking B.K.O. Roefels 
met een overcapaciteitsprobleem kampt en men zelf de piste van “gemelde opvang” moest gaan bewandelen ?  
SamBA betreurt dat een kleinschalig uniek kinderopvanginitiatief verdwijnt, ouders hadden hierdoor meer keuze 
in het kinderopvanglandschap.” 
 
Zie antwoord bij punt 18.III. 
 
 
18.IX. Gazon voor de kiosk  
 
“De schitterende jaarlijkse zomerse evenementen op het gazon voor de kiosk hebben tot gevolg dat elk jaar 
het nog vrij nieuw aangelegde gazon moet gereanimeerd worden. Het gaat over een aanzienlijk bedrag dat 
weliswaar door de organisatoren van de evenementen wordt opgehoest, maar toch jaarlijks weerkeert. Is het 
daarom niet mogelijk om te onderzoeken of het gazon niet kan vervangen worden door een meer 
evenementvriendelijk materiaal, dat weliswaar het natuurlijk karakter en schoonheid van het plein niet in het 
gedrang brengt. Een mogelijkheid zou kuststof grasdallen zijn waar het gazon kan doorgroeien.” 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat dit idee voorheen al eens werd geopperd. Het enige nadeel is 
dat hierdoor de grond verdicht wordt, wat niet gunstig is voor het gras, dat eerder belucht zou moeten 
worden. De huidige situatie vloeit voort uit het feit dat er teveel mensen op de gazon hebben gestaan, 
waardoor de grond hard is aangestampt. Hierdoor kan het water niet doordringen. We zullen het gras 
moeten beluchten en bekijken hoe het kan worden gereanimeerd. Op termijn zijn grasdallen echter de beste 
oplossing. 
 
Ronny Van Thienen merkt op dat de gazon nog niet zo lang geleden is heraangelegd en dat er toen 
afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld het verbod om er met vrachtwagens over te rijden. Hij stelt vast dat dit 
verbod regelmatig met de voeten wordt getreden. 
 
Burgemeester Walter Horemans geeft toe dat er regelmatig tegen gezondigd wordt, maar de 
verantwoordelijken worden hier wel telkens over aangesproken. 
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Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans: 
 
 
18.X. Drooglegging Markt en omgeving 
 
“Ooit scoorde onze gemeente erg goed als ‘mooiste dorpsplein van Vlaanderen’, maar zal dat nog zo zijn de 
komende jaren? Sp.a Berlaar is bezorgd! De wortelpoel staat al maanden droog en wat zullen de gevolgen zijn 
van de foute bemaling voor onze prachtige lindebomen? Wordt ‘De poort van Berlaar’ de poort naar de hel? 
Tonnen zuiver grondwater werden via de riolen al naar het waterzuiveringsstation afgevoerd. Een gemakkelijke 
en goedkope keuze die volgens ons veel te snel gemaakt werd. En dit terwijl de gewone mens die met moeite 
zijn huis betaald krijgt de plicht heeft om het hemelwater op te vangen en te hergebruiken. Terecht vinden wij. 
Maar toch extra druk voor onze steeds meer geplaagde portemonnee, terwijl een groot bedrijf toestemming krijgt 
het marktplein én omgeving droog te leggen. 
VLAREM bepaalt dat “het grondwater dat onttrokken wordt bij bronbemalingen zoveel mogelijk in de grond terug 
moet worden ingebracht. Bemalingswater moet dus zo snel mogelijk lokaal terug infiltreren in de bodem, zodat de 
grondwaterspiegel opnieuw wordt verrijkt. Op deze manier breng je met de bemaling de minste schade toe aan 
de lokale waterhuishouding. 

• Was het kostenplaatje de reden waarom de bouwonderneming niet voor de alternatieve oplossing moest 
zorgen? 

• Heeft het schepencollege bewust toestemming gegeven voor deze vorm van bemaling? Of was het 
onwetend over de andere mogelijkheden? 

• Werd er een grondig bemalingsplan (risicoanalyse) gemaakt? Risico voor de vegetatie in de buurt, voor 
schade aan constructies? Kunnen wij dat onderzoek -met uiteraard de bevindingen- inkijken?  
 

Grondwater is één van de voornaamste pijlers van het ecosysteem. Het verlagen van de grondwater spiegel 
betekent dus het onttrekken van water uit de wortelzone, wat nefaste gevolgen kan hebben voor de vegetatie. 

• Gaan we gokken over het feit of onze prachtige lindebomen al dan niet beschadigd zijn door deze 
drooglegging, of gaan we een boomchirurg vragen om onze oudste inwoners eens te controleren op hun 
algemene conditie? 

• Mogen we dan ook de kostprijs van deze interventie kennen? 
• Wanneer de bemaling afgelopen is: krijgt de wortelpoel dan een speciale behandeling of worden er dan 

het water samen met de vissen terug ingekieperd zonder de bezorgdheid over de aquatische fauna en 
flora ervan? 

• Mogen we dan ook de kostprijs van deze interventie kennen?” 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er gesprekken zijn geweest, maar dat de gemeente geen volledig 
zicht heeft gekregen op wat er precies zou gebeuren. Het hoofd van de technische dienst zal dit in de toekomst 
zeer nauwkeurig opvolgen en bewaken, zeker bij grotere projecten. Bij het begin van de problemen is er contact 
opgenomen met de aannemer in verband met eventuele onkosten, bijvoorbeeld interventiekosten van de 
brandweer, en werd er meteen gevraagd waarom er geen retourbemaling geplaatst was. De aannemer heeft 
daarop gemeld te weinig plaats te hebben op het perceel om het water opnieuw in de grond te pompen. De werf 
zou namelijk te dicht bij het voetpad komen. Een budgettair overzicht is opgevraagd door de gemeente, maar nog 
niet ontvangen. Vermoedelijk is de kostprijs voor dit soort interventie aanzienlijk. Donderdagochtend om 8 uur is 
er een vergadering gepland met de aannemer; intussen is er ook een aangetekende brief verstuurd waarin niet 
alleen de Wortelpoel, maar ook de situatie van de lindebomen wordt aangekaart. Volgens het advies van onze 
boomexpert zou dit nog kunnen meevallen, gezien de periode van het jaar. Maar tegelijk horen we andere 
stemmen die stellen dat lindebomen toch vatbaar zijn voor schade wanneer deze situatie lang aanhoudt. Daarom 
is de gemeente nu van plan om de bomen te bewateren, al dan niet met leidingwater. Deze kosten zullen worden 
doorgerekend. Indien het water van de Legrellestraat gebruikt moet worden, dient er een buis over de weg 
gelegd te worden, wat evenmin voor de hand ligt. Dit staat allemaal op de agenda van de bespreking 
donderdagochtend. 
 
Ronny Van Thienen vraagt of er al signalen gekomen zijn vanuit het zuiveringsstation. 
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Burgemeester Walter Horemans heeft uit deze hoek nog niets vernomen, maar zal dit op de voet volgen. Hij 
kondigt verder de opkuis van de Wortelpoel aan. De bedoeling is dat bij de ruiming de wortelstokken van de lelies 
apart worden gehouden om ze nadien terug in de poel te leggen. Er moet immers opnieuw een biologisch 
evenwicht gecreëerd worden vooraleer de vissen kunnen worden overgebracht. 
 
Ronny Van Thienen informeert hoe het zit met privé personen die problemen ondervinden door het wegtrekken 
van het grondwater. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal deze problematiek meenemen in de besprekingen. 
 
 
18.XI. Situatie Stationsplein 
 
“Sinds een paar jaar hebben we een mooi stationsplein. De aanleg is niet bepaald autovriendelijk, wat sp.a dan 
ook prima vindt. Eén van de zeldzame plaatsen in Berlaar waar koning auto alleen maar verwend wordt met veel 
parkeerplaats. En toch zijn er bestuurders die wanneer ze willen terugdraaien in de Azaleastraat niet de moeite 
doen om dat te doen ter hoogte van de inrit van de parking maar gewoon tussen de hagen door omkeren.  Voor 
sp.a is het ook niet duidelijk of die brede doorgang rechts van het stationsgebouw een oprit is? Zo ja, waarvoor 
moet die dan dienen? 
Is het niet de bedoeling dat het plein volledig autovrij blijft? Voor ev. leveringen aan het literair café of bij de 
organisatie van een evenement kan daar misschien een uitzondering voor gemaakt worden. Daarom stellen wij 
voor enkele van die demonteerbare paaltjes te plaatsen tussen de hagen. Wij denken dan vooral aan de 
veiligheid van spelende kinderen en terrasjesmensen.” 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat paaltjes plaatsen geen heiligmakende oplossing is. Volgens de 
eigenaar van het café valt de problematiek mee. Indien er een echt fietspad komt, moeten er inderdaad 
waarschijnlijk bijkomende maatregelen genomen worden. Het Stationsplein mag niet als parking worden gebruikt; 
daar moet tegen opgetreden worden. 
 
Koen Kerremans haalt aan dat er overal auto’s stilstaan waar de toegang ook maar breed genoeg is. Het is dus 
een keuze maken tussen paaltjes plaatsen of een degelijk handhavingsbeleid voeren. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt toe het handhavingsbeleid te zullen stimuleren. 
 
 
18.XII. Molenhoek kermis 
 
“Tijden veranderen. Een kermis met twee kramen is niet echt een kermis, maar ook de Molenhoek heeft recht op 
een kermis. Maar dat uitgerekend één kraam de Molenlei volledig mag afsluiten begrijpen wij toch niet goed. 
Onaangekondigd dan nog wel. Alsof we nog geen problemen met mobiliteit hebben? 
Kan er geen plaats gemaakt worden op het plein zelf? Wat volgens ons veiliger en gezelliger zal zijn. Wij zijn niet 
fanatiek gaan meten en mogelijk is het ‘krap’, maar kan er indien nodig niet zo’n golfbank tijdelijk gedemonteerd 
worden? Ook de buurtbewoners zullen dit waarderen.” 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat er eigenlijk twee problemen zijn: het kraam in kwestie is te groot en kan 
alleen op het plein geduwd worden én het kraam is bovendien te zwaar. De eigenaar wil het risico niet nemen om 
schade te veroorzaken aan het plein. De Molenlei was dus de enige mogelijke locatie voor dit kraam. Alle 
omwonenden hebben hiervoor trouwens een brief in de bus gekregen. Deze kermis is eigenlijk niet meer 
interessant voor de foorreizigers. Een aantal ingeschreven kramen zijn zelfs niet meer opgedaagd, omdat ze 
elders een grotere kermis hadden.  Een grondige evaluatie dringt zich dus op. 
 
Ronny Van Thienen vindt het een ondoordachte beslissing om de Molenlei af te sluiten. Het is de enige mogelijke 
route voor zwaar verkeer. Indien die wordt afgesloten, denderen de +3,5tonners door de Stationsstraat, wat 
eigenlijk verboden is. 



 58 

 
Burgemeester Walter Horemans repliceert dat er eerst moet worden onderzocht of de organisatie van deze 
kermis nog opportuun is. 
 
 
18.XIII. Debriefing Zomer van Balder 
 
“Naar aanleiding van onze vraag op de gemeenteraad van september betreft de gedane kosten van de gemeente 
op de afgelopen Zomer van Balder zou sp.a Berlaar nog even graag terugkomen op de kostennota die ons 
zoals gevraagd door de administratieve diensten bezorgd werd.” 
 
Ronny Van Thienen vindt het opvallend dat er door de werklieden voor de Zomer van Balder 78 werkuren zijn 
gepresteerd. Dat betekent ongeveer 2 werklieden per woensdag. Hij wil weten welke taken er precies uitgevoerd 
werden. Bovendien vraagt hij zich af of elke vereniging in Berlaar een beroep kan doen op dergelijke 
ondersteuning bij evenementen. Daarnaast wil hij weten wie het verbruik van elektriciteit en water betaalt. Het 
afschermen van de locatie komt nergens terug in de debriefing. Hoe wordt daar mee omgesprongen? 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de organisatoren uitgenodigd zijn op het college. Op dat ogenblik is 
reeds gesproken over de doeken en het afgeschermd zijn van het centrum. Dat is nog niet terug te vinden in de 
debriefing, omdat dit document voordien werd opgemaakt door de administratie. Wat de inzet van werklieden 
betreft, is dit een stuk een tegemoetkoming voor de verminderde subsidies. Hierdoor zorgen we er bovendien 
voor dat alles binnen een tijdspanne van één dag opgeruimd geraakt. De organisatie van de Zomer van Balder is 
prima, maar de omkadering is te klein om het project volledig te dragen. Indien andere organisaties in staat zijn 
om een evenement te organiseren van dergelijke orde, zal de gemeente ook aan hen ondersteuning bieden. De 
Zomer van Balder is een belangrijk initiatief dat ver buiten de gemeente draagkracht heeft, dat Berlaar op de 
kaart zet en dat bovendien gratis toegang hanteert. Het is dus normaal dat de gemeente hiervoor een extra 
inspanning levert. Voor het verbruik van water en elektriciteit is een oplossing gevonden. De rekening wordt door 
de gemeente betaald. 
 
 
 
18.XIV P.W.A Berlaar. Dienstverlening 
 
“Het P.W.A. kantoor in Berlaar is nog slecht één halve dag per week publiektoegankelijk. Graag hadden wij 
vernomen waarom deze dienstverlening in Berlaar afgebouwd werd? Zonder enige communicatie naar de 
bevolking toe? (via Den Balder, Kiosk of website) 
Opnieuw worden er beslissingen genomen (het aanpassen van de openingsuren) zonder dat die meegedeeld of 
besproken worden op de raad van bestuur PWA Berlaar-Nijlen. In de stijl van het huis zouden wij oneerbiedig 
willen zeggen. Waarom wordt ook deze raad niet au sérieux genomen? 
De huur van het kantoor Markt 5 kost jaarlijks ongeveer € 11.000,-. Is het verantwoord dit kantoor voor amper 4 
uren per week verder open te houden? Daarbij komt dat dit gebouw al jaren kampt met vochtproblemen ter 
hoogte van de lichtkoepel. De betrokken aannemer is al lang failliet, maar bij DVV werd wel een schadedossier 
geopend. Wanneer wordt dit probleem eindelijk grondig aangepakt? Ongeacht waarvoor het gebouw in de 
toekomst nog zal gebruikt worden: kan er door deze problemen met de eigenaar Zonnige Kempen niet 
onderhandeld worden over een lagere huurprijs? Is het schadedossier al afgesloten en heeft Zonnige Kempen 
hiervoor al een schadevergoeding gehad? Zo ja, hoeveel bedraagt die dan? 
Door de staatshervorming worden normaal de 2 statutaire PWA-beambten die nog resten geïntegreerd in de 
VDAB werking te Lier of Heist op den Berg. Hoe kan de werking van PWA verder gezet worden als de 
centralisatiebeweging van VDAB volop aan de gang is?” 
 
Zie antwoord bij punt 18.VII. 
 
18.XV. Gebruik sporthal ’t Stapveld 
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“Naar aanleiding van de organisatie ‘Nacht van de burgemeester’ in sporthal ’t Stapveld heeft sp.a Berlaar de 
volgende bemerkingen en vragen. 
- In art. 6 van het huishoudelijk reglement van de sporthal lezen we dat het gemeentebestuur de sporthal ter 

beschikking stelt aan oa verenigingen voor de beoefening van de lichamelijke opvoeding, de sport en de 
vrijetijdsrecreatie in het algemeen. 

-  Is de Nacht van de burgemeester vrijetijdsrecreatie? 
- In art. 7 lezen we dat de aanvraag tot gebruik van de sporthal schriftelijk of via e-mail moet gebeuren. 
-  Is dat gebeurt? Mogen we dit document zien? 
-  Zijn er verenigingen die dat weekend willens nillens plaats hebben moeten maken voor de op- en afbouw van 

de infrastructuur nodig voor dit evenement? 
-  Zo ja, hebben die daar een compensatie voor gekregen? 
-  Was de concessiehouder tijdig verwittigd over het feit dat hij dat bepaalde weekend geen inkomsten zou 

hebben? 
-  Heeft hij daar een vergoeding of compensatie voor gekregen? 
- In art. 8 lezen we dat bij occasionele verhuring vooraf een contante betaling moet gebeuren op de 

sportdienst. 
-  Is die betaling gedaan? Kunnen we daar bewijzen van zien? 
-  Hoeveel bedraagt de huursom? 
Tot slot zou sp.a Berlaar nog graag een eerlijk antwoord willen op de vraag: hoe lang was de sporthal 
onbruikbaar en hoelang was de cafetaria onbruikbaar door deze organisatie van vzw Bal van de burgemeester?” 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat een gemeentelijk initiatief geen schriftelijke aanvraag hoeft te doen 
voor het gebruik van het eigen patrimonium. Om diezelfde reden werd er ook geen huur betaald. Het 
seniorenfeest is georganiseerd in de sporthal, omdat de vroegere locatie te klein was en qua veiligheid 
ongeschikt voor rolwagens. Maar deze locatie alleen voor de senioren inrichten en aankleden, was financieel niet 
haalbaar. Daarom werd er het bal van de burgemeester aan gekoppeld, zodat de kosten gedeeld konden 
worden.  
 
Dirk Aras haalt aan dat er in het verleden nochtans werd beslist om de sporthal niet meer te gebruiken voor niet-
sportieve activiteiten, voornamelijk wegens schade aan de vloer. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze beslissing is teruggedraaid, maar dat de vloer volledig werd 
beschermd. Er is geen enkele schade opgelopen. De concessiehouder was op de hoogte, maar heeft zijn 
cafetaria niet hoeven te sluiten. Hij heeft waarschijnlijk zelfs goede zaken gedaan. 
 
Ronny Van Thienen verwacht alle kosten en inkomsten te kunnen terugvinden in de gemeentelijke boekhouding, 
aangezien het om gemeentelijke initiatieven gaat. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat het geval is voor het seniorenfeest. Van het bal van de 
burgemeester kan een afrekening worden opgevraagd. De winst gaat volledig naar de drie meewerkende 
verenigingen. 
 
Leen Janssens veronderstelt dat het kostenplaatje van de vloerbekleding niet klein is. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Deze vloerbekleding werd echter gereinigd, gerecupereerd en 
veilig opgeborgen, zodat ze nog een paar maal herbruikbaar is. 
 
Ronny Van Thienen polst nog naar de reden waarom het personeelsfeest niet – zoals oorspronkelijk voorzien – in 
hetzelfde weekend in de sporthal is doorgegaan. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat op vraag is van de werkgroep. Er werd immers gevreesd dat 
de sporthal te groot en ongezellig zou zijn. Bovendien was dit niet evident voor de personeelsleden die na het 
seniorenfeest nog moesten instaan voor de opkuis van de sporthal. 
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De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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