
 1 

INHOUDSTAFEL GEMEENTERAAD D.D. 17 MAART 2015 
 

 

OPENBARE ZITTING ...................................................................................................................................................... 2 

1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 24 februari 2015 .............................................................................................. 2 

2. Goedkeuring algemeen kader Interne Controlesysteem- leidraad organisatiebeheersing .......................................... 2 

3. Goedkeuring contract voor aankoop CNG-wagens via Eandis .................................................................................... 2 

4. Goedkeuring onteigeningsplannen voor aanleg fietspad Kesselsteenweg ................................................................ 18 

5. Dienst Vrije Tijd - sportdienst – reglement inzake erkenning van sportverenigingen en sportorganisaties - wijziging.

 ........................................................................................................................................................................................ 20 

6. Dienst Vrije Tijd – sportdienst – gemeentelijk basisreglement inzake betoelaging van sportverenigingen en 

sportorganisaties - wijziging ............................................................................................................................................ 21 

7. Dienst Vrije Tijd - sportdienst – gemeentelijk subsidiereglement op basis van kwaliteitscriteria voor 

sportverenigingen - wijziging .......................................................................................................................................... 27 

8. Actie “Met belgerinkel naar de winkel” dj. 2015 – wedstrijdreglement ....................................................................... 30 

9. BIJKOMENDE PUNTEN ............................................................................................................................................ 31 

9.I. Pesticidegebruik in onze gemeente, opvolging naar aanleiding van schrijven VMM ....................................... 31 

9.II. Autodelen .......................................................................................................................................................... 33 

9.III. Fietssnelweg. Stand van zaken. ....................................................................................................................... 34 

9.IV. Gemeentelijke publicaties: Stand van zaken .................................................................................................... 34 

 
 
 



 2 

GEMEENTERAAD D.D. 17 MAART 2015 

 
Aanwezig:  Walter HOREMANS, burgemeester-voorzitter 
 Jan HENDRICKX, Eddy VERSTAPPEN, Ingeborg VAN HOOF, Stefaan LAMBRECHTS, Willy 

BEULLENS en Nadine BOEKAERTS, schepenen 
 Dirk ARAS, Lies CEULEMANS, Swa DE BAKKER, Christophe DE BACKERE, Rita DECKERS, 

Artur ISSAEV, Leen JANSSENS, Koen KERREMANS, Rudolf NUYENS, Suzanne PUT, John 
STEURS, Ronald VAN THIENEN (vanaf punt 3), Silvain VERTOMMEN en Maria VERVLOET, 
raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 24 februari 2015 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 24 februari 2015 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Goedkeuring algemeen kader Interne Controlesysteem- leidraad organisatiebeheersing 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 april 2013 waarbij het algemeen kader Interne 
Controlesysteem werd goedgekeurd (punt 2); 

Gelet op het Auditdecreet van 5 juli 2013 dat onder meer voorziet in audits in lokale besturen, die zullen worden 
uitgevoerd door Audit Vlaanderen, waarbij de interne organisatie van het lokaal bestuur geëvalueerd zal worden; 

Overwegende dat in samenwerking met een aantal actoren een leidraad organisatiebeheersing voor lokale 
besturen werd opgemaakt, welke door de externe audit als uitgangspunt zal worden genomen; 

Overwegende dat de gemeentesecretaris voorstelt om het algemeen kader Interne Controlesysteem zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 april 2013 te vervangen door deze leidraad en deze als algemeen 
kader voor de implementering van het interne controlesysteem te gebruiken; 

Overwegende dat het MAT op 9 december 2014 met dit voorstel akkoord gegaan is; 

Gelet op de collegebeslissing van 5 maart 2015; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad gaat akkoord om de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen te gebruiken als 
algemeen kader van het interne controlesysteem. 

 
3. Goedkeuring contract voor aankoop CNG-wagens via Eandis 
 
Gelet op het burgemeestersconvenant waartoe Gemeente Berlaar zich verbonden heeft met de 
gemeenteraadsbeslissing dd. 18/11/2014 in punt 9 namelijk het met ten minste 20% terugdringend van de CO2 
uitstoot op grondgebied Berlaar tussen 2014 en 2020; 
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Gelet op het engagement om te investeren in duurzame mobiliteit; 

Gelet op de promotieactie, waarbij bij aankoop van 2 voertuigen op CNG Eandis instaat voor het leveren en 
plaatsen van de nodige infrastructuur, namelijk een vulstation van het type slowfill met aansluiting, 
aanrijbeveiliging en betonnen sokkel en chemische verankering van de vulinstallatie op deze sokkel; 
 
Overwegende dat de gemeente de aansluiting van de leidingen namelijk elektriciteit en gas, moet aanleggen tot 
op de plaats van het vulstation en dat hiervoor een budget voorzien wordt van 3.700 euro incl. BTW; 
 
Overwegende dat de gemeente een premie van 2000 euro heeft gereserveerd via Eandis bij KVBG door het 
engagement van aankoop in schepencollegebeslissing dd. 11/12/2014 goed te keuren.  Eandis zorgt voor de 
reservatie van de premie zodat die kan worden uitbetaald als de wagens in 2015 worden uitbetaald; 
 
Overwegende dat in 2015 30.000 euro nominatief voorzien was op budgetsleutel 1419-004-003-001-009-011904-
24301000 voor de aankoop van 2 CNG wagens.   Door de overdracht van het budget van 20.000 euro van 2014 
is er in 2015 voldoende krediet; 
  
Gelet op de maximumprijs van 19.047,17 euro incl. 21% BTW per voertuig; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp van het contract voor de aankoop van de 2 CNG wagens; 
 
 
Contract  
 
Tussen 
 
Gemeentebestuur van Berlaar 
Markt 1 
2590 Berlaar 
 
vertegenwoordigd door (naam en functie)  
 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
hierna genoemd “het Lokaal Bestuur” 
 
en 
 
Iverlek, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging,  
Aarschotsesteenweg 58, 3012 Wilsele-Leuven 
met ondernemingsnummer  0.222.343.301 
 
vertegenwoordigd door  
 
Guy Cosyns 
Directeur klantwerking 
 
hierna genoemd “de DNB” 
 
De DNB treedt op via Eandis cvba (ondernemingsnummer 0477.445.084, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle) - 
werkmaatschappij van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders die in naam en voor rekening van de 
DNB optreedt. 
 
Wordt overwogen wat volgt: 
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Deze lastgevingsovereenkomst vloeit voort uit het aanbod dat de DNB aan het Lokaal Bestuur heeft gericht met 
het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende duurzame mobiliteit, meerbepaald om het 
gebruik van duurzame voertuigen door het Lokaal Bestuur te faciliteren en de aanvaarding ervan door het Lokaal 
Bestuur.  
 
Deze overeenkomst heeft als contractnummer BRLR-V/LC/14/14-661 en werd opgemaakt op 18/11/2014. 
 
Artikel 1 – Voorwerp 
 
Deze lastgevingovereenkomst heeft tot doel het organiseren van ondersteuningsactiviteiten om het gebruik van 
duurzame voertuigen door het Lokaal Bestuur te faciliteren en van de daartoe dienende investeringen door de 
DNB ten behoeve van het Lokaal Bestuur in haar streven naar het stimuleren van duurzame mobiliteit.  
 
Hierbij geeft het Lokaal Bestuur aan de DNB, die aanvaardt, de opdracht om in haar naam en voor haar rekening 
onderstaande activiteiten te organiseren, de hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten uit te schrijven, te 
gunnen en toe te wijzen aan (een) kandida(a)t(en),hierna opdrachtnemer(s) genoemd, en toe te zien op de 
uitvoering van deze activiteiten door de opdrachtnemer(s), dit alles binnen de grenzen van de in deze 
overeenkomst beschreven modaliteiten: 
 
- Aankoop duurzaam voertuig(en), meerbepaald 2 CNG lichte bestelwagens  

 
- Bij aankoop van 2 voertuigen binnen de periode van twaalf maanden: 

Levering en plaatsing van 1 vulstation voor aardgas waarvan het Lokaal Bestuur exploitant wordt na 
de oplevering. De levering en plaatsing van dit vulstation maakt deel uit van een tijdelijke 
promotiecampagne door de DNB 

 
In bijlagen 1 en 2 worden telkens de details van deze twee onderdelen beschreven. 
 
Artikel 2 – Werkwijze 
 
De DNB zal op de markt een opdracht uitschrijven voor het leveren van bovenvermelde activiteiten en contracten 
afsluiten met (de) opdrachtnemer(s) en dit in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten (WOO).  
 
Artikel 3 – Verplichtingen van de DNB 
 
De DNB aanvaardt deze opdracht en verbindt zich er toe ze als goede huisvader uit te voeren in 
overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst en de ter zake toepasselijke wettelijke 
voorschriften. 
 
Onder voorbehoud van andere bepalingen in deze overeenkomst bestaan de verplichtingen van de DNB 
ondermeer uit een of meer van volgende taken: 
 
In de fase van het bestek  

het uitwerken van een bijzonder lastenboek op grond van de door het Lokaal Bestuur gemaakte keuzes, 
omvattende onder meer een precisering van de aan te kopen activiteiten, de uitvoeringswijze en alle 
voorwaarden inzake uitvoering, controle, proeven, e.d.m.; 
 

In de fase van de overheidsopdracht 
- het voorbereiden van de aanbesteding, met inbegrip van het opmaken van het aankoopdossier; het 

selecteren van de opdrachtnemers die zullen worden uitgenodigd om op de aanbesteding in te schrijven; 
- verzending van het aanbestedingsdossier aan de geselecteerde opdrachtnemer  
- het onderzoeken van de uitgebrachte offertes inzake hun compatibiliteit met het aanbestedingsdossier en het 

gunnen van de opdracht aan de opdrachtnemer; 
- het voeren van besprekingen met de betrokken opdrachtnemers omtrent de prijsvorming; 
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- het voorbereiden van de ontwerpovereenkomst en de contractuele documenten cq. 
aannemingsdocumenten; 

- de eindcontrole op de definitieve prijs en de bijhorende stukken; 
 

In de fase van uitvoering 
- het uitwerken van alle vereiste uitvoeringsdocumenten die de opdrachtnemers moeten toelaten de hen 

opgedragen werken uit te voeren; 
- het nazicht en de controle van de door de opdrachtnemers te leveren tekeningen, werkschema's en 

berekeningen; 
- de leiding over de uitvoering van de desbetreffende werken, desgevallend in samenspraak met de architect 

en de werfleiding; de keuze van bouwstoffen en fabrikanten; 
- het geven van instructies inzake de verwerking en de montage van de verschillende structuurelementen; 
- het houden van het toezicht op de uitvoering van de werken op de werf , in het bijzonder inzake de 

compatibiliteit van de uitvoeringen met het bestek; 
- het beoordelen van meer en minder werk en het verwerken van wijzigingen aan  de studies,  de tekeningen 

en de beschrijvingen ingevolge programmawijzigingen en –aanvullingen, na voorafgaandelijk overleg met de 
lastgever; 

- het voeren van de nodige administratie; 
- het onderzoeken van de verslagen over de keuringen en testen van materiaal en materieel, met interpretatie 

van en opmerkingen op de bekomen resultaten; 
- op het einde van de werken, nazicht van de tekeningen zoals uitgevoerd en van de voorschriften inzake 

onderhoud die de opdrachtnemers dienen te leveren; 
- het controleren van de eindafrekening; 
- het controleren van de revisietekeningen van de opdrachtnemers; 
- het verlenen van de voorlopige oplevering voor wat het vulstation laadpaal  betreft  door: 
-  (i)    het geheel van de uitvoering te controleren;  
- (ii)    het programma van de proeven en testen te bepalen;  
- (iii)    de goede uitvoering van de proeven en testen te controleren en de resultaten ervan nazien;  
- (iv)    een verslag met voorstel tot voorlopige oplevering of weigering ervan aan de lastgever bezorgen;  
- het verlenen van de definitieve oplevering door: 
- (i) voorafgaand aan de definitieve oplevering het geheel van de uitvoering te controleren; 
- (ii) een verslag met voorstel tot definitieve oplevering of weigering ervan aan de lastgever te bezorgen. 
- de lasthebber (i) neemt deel aan studie -, werf- en andere vergaderingen indien nodig voor de uit  te voeren 

werken, (ii) beslist tijdens deze vergaderingen onder meer over het respecteren van de budgettering, de 
uitvoeringstermijn, de conforme uitvoering en de inpassing van het installatieopzet in het bouwkundig 
ontwerp en (iii) ontwikkelt alle nodige initiatieven, overeenkomstig de regels van de kunst en het goed 
vakmanschap, nodig voor een efficiënte uitvoering van zijn verbintenissen. 

 
Artikel 4 – Verplichtingen van het Lokaal Bestuur 
 
Onder voorbehoud van andere verplichtingen in deze overeenkomst en de bijlagen, is het Lokaal Bestuur 
gehouden tot  
 
- het verschaffen aan de DNB van alle noodzakelijke en/of nuttige inlichtingen voor de uitvoering van zijn 

verbintenissen en dit op diens eerste verzoek.  
- de betaling van de prijs zoals bepaald in artikel 5 van de overeenkomst en in overeenstemming met de 

modaliteiten bepaald in art. 12 van de overeenkomst. 
- het ter beschikking stellen aan de DNB van alle nodige technische en andere informatie (zoals, maar niet 

limitatief, stedenbouwkundige informatie, vergunningen, asbestinventaris,  plannen en plattegronden, 
organisatieschema’s), documentatie en dienstig voor de uitvoering van deze projectovereenkomst. Het 
Lokaal Bestuur voldoet zo snel mogelijk aan redelijke verzoeken van de DNB om nadere informatie. 

- het onverwijld in kennis stellen van de DNB van alle onregelmatigheden die een invloed kunnen hebben op 
de uitvoering door de DNB of de opdrachtnemer van hun verbintenissen (zoals, maar niet limitatief, met 
betrekking tot de locaties, de machines en installaties, diensturen van het personeel, …) 
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- het bekomen van de nodige vergunningen, goedkeuringen en zakelijke rechten die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van deze projectovereenkomst. 

- het verlenen aan de opdrachtnemer van toegang te allen tijde (24u/24u, 7d/7d) tot alle werklocaties voor de 
uitvoering van deze overeenkomst en het treffen van alle redelijke voorzieningen hiertoe.  

- het ter beschikking stellen van de ruimtes aan de opdrachtnemer welke dienstig zijn voor de uitvoering van 
deze projectovereenkomst, ondermeer lokalen voor het opslaan van machines, materialen, ….. en sanitaire 
lokalen (evt. te specifiëren welke ruimte. Zijn ook kantoren, telefoons, internetverbinding, … nodig ?). Het 
Lokaal Bestuur stelt ook de nodige nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, telecommunicatie, …) ter 
beschikking van de opdrachtnemer. 

- het zo snel als mogelijk inlichten van de opdrachtnemer over de (mogelijke) aanwezigheid van gekende of 
vermeende gevaarlijke stoffen in de werklocaties. Het Lokaal Bestuur verstrekt de opdrachtnemer 
onmiddellijk alle beschikbare informatie zoals aard, locatie en omvang en de wettelijk vereiste materialen 
hieromtrent.  

- het doen uitvoeren van de nodige veiligheidscontroles door erkende organismen op de installaties welke het 
voorwerp uitmaken van deze overeenkomst. 

- het zich onthouden van enige belemmering voor de efficiënte uitvoering van deze overeenkomst door de 
DNB en de opdrachtnemer door onder meer de werkzaamheden van haar eigen personeel en/of het 
personeel van (onder)aannemers aangesteld door haarzelf buiten het kader van deze overeenkomst op de 
werklocaties zodanig te organiseren. Het Lokaal Bestuur blijft ten alle tijde aansprakelijk voor haar eigen 
personeel en/of het personeel van door haar aangestelde (onder)aannemers aangesteld buiten het kader 
van deze overeenkomst op de werklocaties, ongeacht de mogelijke aanwezigheid van de opdrachtnemer of 
zijn personeel op de werklocaties. 

- het onverwijld in kennis stellen van de opdrachtnemer ingeval zij een gebrek of fout opmerkt in de uitvoering 
door de opdrachtnemer van zijn opdracht. Deze kennisgeving gebeurt in principe schriftelijk, behoudens in 
dringende noodzakelijkheid, in welk geval de kennisgeving per telefoon, e-mail of fax gebeurt, en zo snel als 
mogelijk nadien per post wordt bevestigd.  

- het bezorgen aan de DNB van alle veiligheids- en noodplannen voor de werklocaties welke door de 
wetgeving omtrent veiligheid en welzijn worden opgelegd.  

- alle interventies die worden uitgevoerd op de installaties die vallen onder deze overeenkomst geleverd door 
de opdrachtnemer door het personeel van het Lokaal Bestuur of het personeel van een door haar 
aangestelde derde. Indien voor die machines en installaties onderhoud, vervanging of reparatie nodig is te 
wijten aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, onjuiste bediening, …. door (het personeel van) het Lokaal 
Bestuur of een derde welke niet door de DNB of opdrachtnemer is aangesteld, dan valt dit onder de 
verantwoordelijkheid van het Lokaal Bestuur. 

 
Artikel 5 – Prijs 
 
De prijs voor de geleverde activiteiten omvat:  
 
- de prijs aangerekend door de opdrachtnemer 
- de vergoeding voor DNB (toeslag die de interne werkingskost van de DNB dekt, ondermeer voor het 

uitvoeren van de overheidsopdracht, … .  
 
De maximum prijs voor ‘CNG – lichte bestelwagen bedraagt 15.741,46 EUR excl. BTW per voertuig.  
 
Dit resulteert in een maximale prijs van 19.047,17 EUR (incl. 21% BTW) per voertuig. 
 
Op basis van deze prijs zal een maximumprijs worden ingeschreven in het lastenboek. De overeenkomst zal 
worden ontbonden indien desgevallend zou blijken dat niet aan of onder deze maximumprijs kan worden gegund. 
Deze overeenkomst houdt deelname in aan een tijdelijke promotiecampagne vanwege de DNB: bij de aankoop 
van 2 CNG-voertuigen in 2014, wordt een gratis slow fill installatie geleverd, geplaatst en gekeurd. Zie ook bijlage 
II voor meer specificaties. 
 
De betaling gebeurt overeenkomstig artikel 12 van deze overeenkomst.  
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De DNB behoudt zich het recht voor om de vervallen en onbetaald gebleven bedragen in te  houden van de 
dividenduitkeringen aan het Lokaal Bestuur binnen de DNB, desgevallend met toepassing van de 
nalatigheidsintrest zoals bepaald in art. 12 van deze overeenkomst. 
 
Artikel 6 – Prijsherziening 
 
In functie van wijzigingen aan de kost – of marktprijs  van aangewende diensten en goederen (bv. ingeval van 
meerwerken), kan de prijs bepaald in art. 5 met 5 % afwijken. Deze prijsherziening wordt door het Lokaal Bestuur 
aanvaard.  
 
Indien de DNB in functie van wijzigingen aan de kost – of marktprijs van aangewende diensten en goederen een 
prijsherziening dient voor te stellen welke meer dan 5 % afwijkt van de bedongen prijs in art. 5, dan legt hij de 
stavingsdocumenten voor aan het Lokaal Bestuur. Het Lokaal Bestuur kan zijn toestemming met een 
prijsherziening in dergelijk geval niet weigeren dan om redelijke motieven. Indien uiteindelijk geen prijsherziening 
van toepassing is, wordt de prijs aangerekend zoals bepaald in artikel 5. 
 
Artikel 7 – Duurtijd van de overeenkomst 
 
Deze overeenkomst treedt in werking bij de ondertekening en wordt beëindigd van zodra de oplevering van het 
vulstation en de levering van de voertuigen zijn gebeurd.  
 
Het contract dient in te gaan ten laatste op 18 mei 2015. 
 
Artikel 8 – Oplevering van de werkzaamheden 
 
8.1 Levering en plaatsing van het vulstation 
 
8.1.1 Voorlopige Oplevering 
 
Wanneer de werken voltooid zijn conform de contractdocumenten, met zorg gereinigd en gereed om gebruikt te 
worden, zal de DNB een verklaring van voorlopige oplevering ondertekenen en overmaken aan het Lokaal 
Bestuur 
 
Indien de DNB een aantal gebreken heeft vastgesteld zal de DNB ervoor zorgen dat de opdrachtnemer de 
werkzaamheden zo snel als mogelijk corrigeert en zal dan pas de verklaring van voorlopige oplevering 
ondertekenen en overmaken aan het Lokaal Bestuur. 
 
De voorlopige oplevering doet een waarborgtermijn van 12 maanden starten, gedurende dewelke de DNB de 
verplichting heeft om de gebreken en/of tekortkomingen, die na het opstellen van de verklaring van voorlopige 
oplevering zichtbaar zijn geworden, of welke reeds zichtbaar waren op het ogenblik van het opstellen van dat 
proces-verbaal van de voorlopige oplevering, doch nadien zijn verslechterd, op zijn kosten en risico te herstellen. 
 
8.1.2 Definitieve oplevering 
 
Bij toekenning van de definitieve oplevering eindigt de waarborgperiode op voorwaarde dat aan alle opmerkingen 
of voorbehouden die bij of sinds de voorlopige oplevering zijn geformuleerd, is tegemoetgekomen.  
Enkel de verklaring van definitieve oplevering geldt als definitieve goedkeuring van de werken.  
 
De definitieve oplevering gebeurt op dezelfde wijze en met dezelfde mogelijke gevolgen mutatis mutandum als 
voor de voorlopige oplevering zoals vermeld hierboven. 
 
Indien niet aan alle opmerkingen of voorbehouden die bij of sinds de voorlopige oplevering zijn geformuleerd, is 
tegemoetgekomen behoudt de DNB zich evenwel het recht voor de definitieve oplevering toe te staan onder 
beding van korting wegens minderwaarde 
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Deze korting wegens minderwaarde wordt gecompenseerd met de betalingsverplichting(en) ten laste van het 
Lokaal Bestuur tot haar uitputting. 
 
Na de definitieve oplevering blijft de DNB verantwoordelijk voor de verborgen gebreken in het ontwerp van de 
werken, voor de verborgen gebreken in de materialen of in de uitvoering van werken of de diensten, en voor de 
schade die voortspruit uit deze gebreken.  
 
8.2 Levering van de voertuigen 
 
Het Lokaal Bestuur wordt verwittigd door de DNB  zodra de voertuigen beschikbaar zijn bij de plaatselijke dealer. 
Het Lokaal Bestuur dient de wagens zelf af te halen bij deze dealer en de nodige afgiftedocumenten te 
ondertekenen. en dit binnen de tien werkdagen vanaf de datum waarop de voertuigen beschikbaar zijn bij de 
plaatselijke dealer.   
 
Indien het Lokaal Bestuur een non-conformiteit opmerkt waardoor zij de afgiftedocumenten niet kan 
ondertekenen, dan verwittigt zij de DNB hiervan schriftelijk binnen de vijf werkdagen. 
 
Artikel 9 – Overdracht van de installaties 
 
9.1 Levering en plaatsing van het vulstation 
 
De Voorlopige Oplevering doet het schaderisico en het eigendomsrecht m.b.t. het vulstation overgaan van de 
opdrachtnemer op het Lokaal Bestuur.  
 
9.2 Levering van de voertuigen 
 
Zodra het Lokaal Bestuur de afgiftedocumenten heeft ondertekend wordt zij eigenaar van de voertuigen en 
draagt zij er de verantwoordelijkheid voor. Zo staat het Lokaal Bestuur ondermeer in voor het regelen en betalen 
van de belasting op inverkeerstelling, het afsluiten van de vereiste verzekeringen, het aanvragen van 
nummerplaten, … 
 
Het Lokaal Bestuur ontvangt de handleidingen en de documenten via de leverancier van de voertuigen. 
 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid 
 
De DNB kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor opzet en grove schuld.  
 
De DNB is niet aansprakelijk voor eventuele insolvabiliteit of wanprestatie van de opdrachtnemer met wie hij een 
overeenkomst sluit in naam en voor rekening van het Lokaal Bestuur. In dit laatste geval verbindt de DNB er zich 
wel toe de nodige inspanningen te leveren om de contractuele aansprakelijkheidsverplichtingen tot 
schadeloosstelling die de opdrachtnemer t.a.v. het Lokaal Bestuur heeft, te doen nakomen ten behoeve van het 
Lokaal Bestuur. De DNB is gerechtigd, en wordt de nodige procuratie verleend op eenvoudig schriftelijk verzoek, 
om in naam en voor rekening van het Lokaal Bestuur, zelf de verdediging in rechte en daarbuiten te voeren en 
eventuele schikkingen te regelen betreffende eventuele vorderingen tegen de opdrachtnemer of andere derden. 
 
Ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …. van de opdrachtnemer, kan de DNB, binnen het kader 
vastgesteld door de wet- en regelgeving overheidsopdrachten, de voortzetting van de opdracht toevertrouwen 
aan een andere opdrachtnemer. Eventuele hieruit volgende meerkosten worden, in de mate van het mogelijke, 
verhaald op de eerstgenoemde opdrachtnemer. Bij gebreke aan volledig verhaal, komen de resterende schade 
en meerkosten geheel voor rekening van het Lokaal Bestuur.  
 
De DNB is in geen enkel geval aansprakelijk op grond van onderhavig artikel of anderszins op grond van deze 
overeenkomst voor bijzondere, immateriële, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, morele of gevolgschade, 
waaronder mede begrepen commercieel verlies, verlies van gebruik of winst, ongeacht de oorzaak ervan, zelfs 
als de DNB of haar aangestelden op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In ieder 
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geval, behoudens ingeval van moedwillig wangedrag of grof verzuim, is de totale aansprakelijkheid van de DNB 
voor één en alle vorderingen, verliezen of onkosten voortvloeiend uit deze overeenkomst of ongeacht of ze 
gebaseerd zijn op contract, vrijwaring of elke andere vorm van aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag van de 
verzekeringspolis, of de totale vergoeding die de DNB heeft ontvangen van het Lokaal Bestuur op grond van 
deze overeenkomst, indien dat minder is. 
 
De DNB is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake veiligheid en gezondheid) 
betreffende de aspecten van de uitvoering van het project op de locatie zoals beschreven in art. 1 van dit deel, in 
die mate dat de naleving ervan inherent is aan de uitvoering van taken die in het takenpakket van de DNB of de 
opdrachtnemer zijn voorzien.  
Het Lokaal Bestuur blijft als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake 
veiligheid en gezondheid) betreffende die aspecten van de uitvoering van het project op de locatie zoals 
beschreven in art. 1 van dit deel, waarvan de naleving niet inherent is aan de uitvoering van taken die in het 
takenpakket van de DNB of de opdrachtnemer zijn voorzien.  Zo draagt de DNB o.m. geen verantwoordelijkheid 
voor de verwijdering of bestrijding van gevaar voor de gezondheid, voor de veiligheid of voor enige andere 
overtreding voortvloeiende uit de activiteiten van het Lokaal Bestuur op de locatie of enige andere 
werkzaamheden die door personen welke geen personeelsleden van de DNB, Eandis of opdrachtnemer zijn, 
worden uitgevoerd, inclusief het Lokaal Bestuur zelf, diens aannemers of onderaannemers aangesteld buiten het 
kader van deze projectovereenkomst, diens huurders of bezoekers.  
 
De DNB heeft geen uitstaans met het personeel, de aannemers, en anderen aangesteld door het Lokaal Bestuur 
buiten het kader van deze projectovereenkomst, en evenmin met enige andere derden, en kan derhalve niet 
gehouden zijn tot supervisie van hen of tot vergoeding van enige schade welke zij zouden veroorzaken. 
 
De aanwezigheid van de DNB op de werflocatie ontslaat derden niet van hun aansprakelijkheid ten opzichte van 
het Lokaal Bestuur en andere derden. 
 
Indien het lastenboek zoals vermeld in art. 2 bepaalde verbintenissen voor de opdrachtnemer uitsluit, dan zijn 
deze ook uitgesloten voor de DNB, tenzij anders bepaald in deze overeenkomst. 
 
Artikel 11 – Overmacht 
 
Er is sprake van overmacht als onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheden zich voordoen die een van 
de beide partijen verhinderen geheel of gedeeltelijk aan haar verplichtingen te voldoen.  
Worden met name als gevallen van overmacht beschouwd : arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, oorlog, 
epidemie, opeisingen, opstand, beperking van het energieverbruik enz. op voorwaarde dat deze omstandigheden 
onafhankelijk zijn van de wil van de partijen. 
 
Worden daarentegen met name niet als gevallen van overmacht beschouwd: het intrekken, wijzigen, niet 
verlengen van overheidsvergunningen, gerechtelijke verzegelingen of enige andere omstandigheid die te wijten is 
aan de onachtzaamheid of een fout van de erdoor getroffen partij. 
 
Het geval van overmacht bevrijdt de DNB of het Lokaal Bestuur voor de duur ervan van die verplichtingen 
waarvan de goede uitvoering wordt verhinderd, zonder dat de wederpartij enige schadevergoeding kan vorderen 
ten welke titel ook en voor welke schade dan ook. Voor alle duidelijkheid bepalen partijen hierbij expliciet dat het 
Lokaal Bestuur door een geval van overmacht niet zal bevrijd zijn van zijn verplichting tot het betalen van het 
bedrag dat betrekking heeft op werken, diensten of leveringen die zijn uitgevoerd voordat de situatie van 
overmacht zich heeft voorgedaan. 
 
Te dien einde, dient de partij die zich wenst te beroepen op een geval van overmacht de andere partij daarvan 
per aangetekende brief en uiterlijk binnen de twee werkdagen na het zich voordoen van het geval van overmacht 
in kennis te stellen. 
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Ingeval de overmacht langer dan 1 maand duurt te rekenen vanaf de dag van het versturen van de in de vorige 
alinea bedoelde aangetekende brief heeft elke partij het recht deze overeenkomst zonder schadevergoeding op 
te zeggen. 
 
De opzegging wordt pas effectief nadat de andere partij er per aangetekende brief met ontvangstbewijs van in 
kennis gesteld werd en vanaf de dag volgend op de ontvangst ervan. 
 
Artikel 12 – Betaling: 
 
Het Lokaal Bestuur betaalt na levering van het voertuig en na voorlopige oplevering van de werken.  
 
Facturen zijn betaalbaar binnen de 60 kalenderdagen na de factuurdatum. 
 
Eventueel protest van de factuur dient binnen de 14 werkdagen na ontvangst ervan schriftelijk en met een 
gedetailleerde omschrijving van het protest te worden bezorgd aan de DNB. Het protest ontslaat het Lokaal 
Bestuur niet van zijn plicht tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. 
 
Indien de factuur niet is betaald op de vervaldatum wordt een herinnering en in volgende stap een 
ingebrekestelling verstuurd. Vanaf de ingebrekestelling is een nalatigheidsintrest ten bedrage euribor (1 maand) 
+ 2 % verschuldigd op de onbetaalde en vervallen factuurbedragen. 
 
Bij niet-betaling mag de DNB zijn prestaties opschorten na het Lokaal Bestuur te hebben verwittigd per 
aangetekende brief. Dit ontslaat het Lokaal Bestuur geenszins van het betalen van de facturen. Als het Lokaal 
Bestuur in gebreke van betaling blijft, kan de DNB het bedrag gerechtelijk laten invorderen. 
 
De DNB behoudt zich eveneens het recht voor om de vervallen en onbetaald gebleven bedragen in te  houden 
van de dividenduitkeringen aan het Lokaal Bestuur binnen de DNB met toepassing van de hierboven vermelde 
nalatigheidsintrest. 
 
Artikel 13 – Verzekering 
 
De DNB bevestigt te beschikken over toereikende verzekeringspolissen (o.a. ARB en BA) voor de duur van deze 
overeenkomst die haar aansprakelijkheid dekt voor lichamelijke, materiële en immateriële schade toegebracht 
aan het Lokaal Bestuur of de opdrachtnemer en derden ingevolge zijn doen of nalaten en dat van zijn personeel 
in uitvoering van deze overeenkomst.  
 
Artikel 14 – Confidentialiteit 
 
Beide partijen bewaren de confidentialiteit omtrent de Vertrouwelijke Informatie.  
Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan, alle informatie – onder welke vorm ook – die afkomstig is van 
één van beide partijen, hun filialen, of van met de partijen verbonden vennootschappen en/of entiteiten, zowel de 
huidige als de toekomstige en die niet openbaar bekend is. Deze Vertrouwelijke Informatie omvat minstens het 
volgende, doch is niet beperkt tot navolgende opsomming: 

(i) technische en prijsinformatie 
(ii) ………… 
(iii) ………… 

 
Wordt uitdrukkelijk niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd, de informatie: 
 
(i) die openbaar is gemaakt of in het publiek domein is gevallen zonder inbreuk op de bepalingen van deze 
overeenkomst; 
(ii) die rechtmatig werd bekomen van een derde die niet is gebonden door een verplichting tot confidentialiteit; 
(iii) die in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of overeenkomstig 
een wet, decreet of reglement moeten worden vrijgegeven door één van de partijen;  
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(iv) die op totaal onafhankelijke wijze door een partij is ontwikkeld of ontdekt, mits dit door de partij die zich erop 
beroept onomstotelijk kan worden aangetoond; 
 
Beide partijen verbinden zich ertoe: 
- noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, de Vertrouwelijke Informatie of materiaal aan derden te tonen, er 

ruchtbaarheid aan te geven of over te maken tenzij na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de 
andere partij, die deze toestemming te allen tijde kan weigeren; 

- het nodige te doen om binnen haar eigen onderneming enkel toegang te verlenen tot de Vertrouwelijke 
Informatie van de andere partij aan die werknemers die de Informatie nodig hebben om hun opdracht in het 
kader van de doelstellingen van deze overeenkomst tot een goed einde te brengen; 

- alle nuttige maatregelen te nemen om de naleving van deze confidentialiteitsverbintenis door deze 
werknemers te verzekeren; 

- zich ervan te onthouden om deze Informatie rechtstreeks of onrechtstreeks te gebruiken voor andere 
doeleinden dan deze vermeld in het kader van deze overeenkomst; 

- de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en alle nodige voorzorgen te nemen om de Informatie te 
beschermen tegen diefstal, enige onrechtmatige reproductie of  verspreiding; 

- alle Vertrouwelijke Informatie aan de andere partij terug te bezorgen na beëindiging van deze overeenkomst. 
 
Ingevolge huidige confidentialiteitsbepaling kent elke partij het recht toe aan de andere partij om de aan hen 
meegedeelde Vertrouwelijke Informatie te gebruiken in het kader van deze overeenkomst, maar enkel tijdens de 
duur van deze overeenkomst.  Deze bepaling kan niet geïnterpreteerd worden als het toekennen van enig 
eigendomsrecht, enig zakelijk, intellectueel of gebruiksrecht op de meegedeelde Vertrouwelijke Informatie.  De 
meegedeelde Vertrouwelijke Informatie kan niet worden aangewend voor commercieel gebruik, noch kan deze 
Vertrouwelijke Informatie geïncorporeerd worden in of gecombineerd worden met producten of diensten op 
enigerlei wijze die de eigendoms- of gebruiksrechten van de andere partij schendt. 
 
Deze confidentialiteitsbepaling belet partijen niet om aan hun raadslieden, verzekeraars, accountants, financiers 
er revisoren inzage te geven in de Vertrouwelijke Informatie in de mate dezen zich tot dezelfde 
confidentialiteitsplicht verbinden. 
 
Deze confidentialiteitsbepaling neemt een aanvang bij de ondertekening van deze overeenkomst met dien 
verstande dat reeds eerder meegedeelde Informatie impliciet aan deze bepaling onderworpen is. Deze bepaling 
geldt tot vijf jaar na beëindiging van deze overeenkomst. 
 
Artikel 15 – Intellectuele eigendom 
 
De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen, literaire werken 
en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), rapporten, software en databanken, 
evenals de methodes, kennis, concepten en andere ontwikkelingen waarvan elke partij eigenaar of licentiehouder 
is, zullen die partij als eigenaar of licentiehouder blijven toebehoren. Alle intellectuele eigendomsrechten die 
voortvloeien uit een wijziging of aanpassing van de intellectuele eigendom van een partij behoren automatisch 
aan de DNB of het Lokaal Bestuur toe. 
Elke partij verbindt zich ertoe elke wijziging of aanpassing nauwkeurig te documenteren.  
De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen, literaire werken 
en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), rapporten, software en databanken, 
evenals de methodes, kennis, concepten en andere ontwikkelingen, die in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten gecreëerd worden (hierna ‘specifieke 
ontwikkelingen’ genaamd), behoren vanaf hun ontstaan onmiddellijk in volle en exclusieve eigendom aan de DNB 
toe.  
Voor zover nodig, teneinde het Lokaal Bestuur toe te laten de ‘specifieke ontwikkelingen’ te gebruiken, aan te 
passen, te (laten) onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, verbindt de DNB zich ertoe, en/of maakt 
deze zich sterk, om het Lokaal Bestuur, zowel wat de eigen intellectuele en industriële eigendomsrechten van de 
DNB betreft die gebruikt werden in het kader van de uitvoering van de opdracht en/of nodig zijn teneinde de 
‘specifieke ontwikkelingen’ te gebruiken, aan te passen, te (laten) onderhouden (door derden) en/of te 
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reproduceren, als wat de ‘specifieke ontwikkelingen’ betreft, een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, 
onherroepelijke (tijdens en na de opdracht) en voor sublicentie vatbare licentie toe te kennen voor de duur van de 
wettelijke bescherming van de intellectuele eigendomsrechten (en met een minimum van 70 jaar) met het oog op 
gebruik, wijziging, onderhoud, vertaling, ontwikkeling en reproductie. Deze toekenning gebeurt tegen een 
vergoeding die in onderling overleg tussen de partijen wordt bepaald. Partijen kunnen overeenkomen dat die 
vergoeding begrepen is in de kostprijs van deze overeenkomst. 
Het Lokaal Bestuur onthoudt zich ervan de ‘specifieke ontwikkelingen’ op om het even welke wijze te gebruiken 
voor andere doeleinden dan de uitvoering van deze opdracht zonder de voorafgaande, schriftelijke en 
uitdrukkelijke toestemming van de DNB; zij zal er voor zorgen dat haar werknemers, aangestelden en 
onderaannemers eveneens aan deze verplichting worden onderworpen. 
 
De DNB vrijwaart het Lokaal Bestuur tegen elke vordering tegen het Lokaal Bestuur ingesteld op grond van 
inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht wegens de uitvoering van de diensten 
opgesomd in deze overeenkomst, mits de DNB van dergelijke vordering onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld, 
en tijdig de bevoegdheid, informatie en hulp krijgt voor de voeren van de verdediging inzake het desbetreffende 
rechtsgeding of gerechtelijke procedure. Indien de diensten, of een deel daarvan, tengevolge van een dergelijk 
rechtsgeding of gerechtelijke procedure worden beschouwd als een inbreuk of het Lokaal Bestuur het gebruik 
ervan wordt verboden, zal de DNB naar eigen goeddunken en voor eigen rekening: 
 
- Voor het Lokaal Bestuur het recht verwerven de diensten te blijven gebruiken, of; 
- De diensten vervangen met vrijwel gelijke diensten die geen inbreuk vormen; 
- Of de diensten zo aanpassen dat ze niet langer een inbreuk vormen. 

 
Artikel 16 – Beëindiging en ontbinding 
 
Deze overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd bij de ontbinding van de rechtspersoon, bij onbekwaamheid 
en ook bij kennelijk onvermogen of faillissement 
 
Het Lokaal Bestuur kan de overeenkomst opzeggen: 
 
- Ingeval van overmacht conform artikel 11 van deze overeenkomst; of 
 
- indien de DNB het Lokaal Bestuur ernstige schending van de overeenkomst heeft gemeld en de DNB heeft 

nagelaten maatregelen te nemen deze schending binnen 14 dagen na de datum van de melding te 
herstellen; of 

 
- ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …. van de DNB. 

   
De DNB kan de overeenkomst opzeggen: 
 
- ingeval van overmacht conform artikel 11 van deze overeenkomst; of 
 
- ingeval van niet betaling door het Lokaal Bestuur meer dan 1 kalendermaand na daartoe te zijn aangemaand 

door de DNB overeenkomstig artikel 12 van deze overeenkomst; of 
 

- indien de DNB het Lokaal Bestuur een andere schending door het Lokaal Bestuur van deze overeenkomst 
heeft gemeld, die een nadelige invloed heeft op de uitvoering door de DNB van haar verplichtingen ingevolge 
de overeenkomst, en het Lokaal Bestuur de schending niet binnen 14 kalenderdagen vanaf de melding heeft 
hersteld; of 

 
-  ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …. van het Lokaal Bestuur; of 
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- indien de DNB gevaarlijke stoffen op het werkterrein aantreft1. 
 

Betaling na beëindiging door DNB 
 
Na beëindiging van deze overeenkomst door de DNB cfr. bovenstaande punt, zal het Lokaal Bestuur onmiddellijk 
alle aan de DNB verschuldigde bedragen voldoen met betrekking tot de uitvoering door de DNB tot en met de 
datum van het einde van de overeenkomst, inclusief betaling van ieder aanvullend werk dat door de DNB is 
uitgevoerd op verzoek van het Lokaal Bestuur na beëindiging en betaling van de bestelde voertuigen en 
contracten. De DNB zal alle in zijn bezit zijnde documenten en bescheiden die hij in uitvoerig van deze 
overeenkomst heeft ontvangen, onmiddellijk terug bezorgen zonder dat de DNB gerechtigd is om enig zulk 
document te behouden. 
 
Artikel 17 – Geschillen 
 
Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. 
 
Partijen zijn ertoe gehouden de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, rekening houdend met hun 
wederzijdse belangen. Vooraleer een dispuut aan een rechtbank voor te leggen, verbinden partijen er zich toe te 
goeder trouw en met inachtname van de redelijke belangen van de andere partij te onderhandelen  met het oog 
op een minnelijke regeling. 
 
De rechtbanken van het arrondissement waarin het Lokaal Bestuur gelegen is, zijn bevoegd. 
 
Artikel 18 – Geldigheid van de voorwaarden 
 
Indien enige bepaling uit deze overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal dit de 
geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen uit deze overeenkomst niet aantasten en zullen partijen 
zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige, wettige en uitvoerbare clausule met hetzelfde 
economisch effect en die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen overeen te komen. 
 
Artikel 19 – Wijziging regelgeving 
 
De DNB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle wijzigingen die zij aan deze overeenkomst dient aan te 
brengen, inclusief de gebeurlijke stopzetting ervan,  als gevolg van wijzigingen waaraan zij door wetgevende of 
regulatoire instellingen zou worden onderworpen. Ingeval van wijziging van de toepasselijke wet – of regelgeving, 
stelt de DNB te goeder trouw de wijzigingen voor die aan deze overeenkomst moeten worden aangebracht 
teneinde deze hiermee in overeenstemming te brengen en het economisch evenwicht van deze overeenkomst 
maximaal te vrijwaren. Indien partijen niet akkoord gaan over de voorgestelde wijziging, wordt deze 
overeenkomst beëindigd en worden de resterende bedragen in een keer opeisbaar. 
 
Artikel 20 – Uitvoering contract: 
 
Beide partijen verbinden zich ertoe deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.  
 
In geval van niet naleving van één of meer verplichtingen voorzien in deze overeenkomst, zal de partij die zich 
schuldig maakt aan de niet-naleving gehouden zijn om de eventuele schade te vergoeden overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 9 van onderhavige overeenkomst.  
 
Artikel 21 – Contactpersonen 
 
                                                           
1 Onder gevaarlijke stoffen wordt verstaan: alle chemische en biologische stoffen of organismen die 
een schadelijke uitwerking zouden kunnen hebben of waarvan gesteld is dat ze schadelijk zijn voor de 
gezondheid van de mens, voor het verblijf op het Werkterrein of voor het milieu. 
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Volgende contactpersonen treden op namens de partijen. Zij zijn bevoegd om beslissingen te nemen in het kader 
van deze overeenkomst.  
 
 
Voor het Lokaal Bestuur:         Voor DNB/Eandis 
 
Voornaam, naam …………………………        Benny Janssens 
Telefoon …………………………………….        09 263 72 72 
Email …………………………………………        benny.janssens@eandis.be 
 
 
Voor het Lokaal Bestuur:         Administratieve hoofdzetel Eandis 
 
Dienst ………………………………………..        Energiediensten voor Lokale Besturen 
Adres …………………………………………        Brusselsesteenweg 199  
…………………………………………………        9090 Melle 
 
Artikel 22 – Ondertekening van de overeenkomst 
 
Mogen wij u vragen hieronder uw keuze aan te duiden: 
 

 Aankoop 1 CNG lichte bestelwagen  
 Aankoop 2 CNG lichte bestelwagens  
 Vulstation (enkel bij aankoop van beide voertuigen zoals beschreven in bijlage 1) 

 
 

Ondertekening in 2 exemplaren te Berlaar op  __ / __  /____ waarvan elke partij erkent haar origineel exemplaar 
te hebben ontvangen. 
 
 
Bijlage(n) bij deze overeenkomst: 
 

☒Bijlage 1: specificaties aankoop CNG voertuig lichte bestelwagen 
☒Bijlage 2: promotieactie van een contract voor levering en plaatsing vulstation voor aardgas 

 
 
Voor het Lokaal Bestuur 
 
 
 
Voornaam + Naam 
Functie 
 
 
Voor de DNB 
 
 
Ines Becue       Guy Cosyns 
Energiediensten voor Lokale Besturen    Directeur Klantwerking 
 
 
BIJLAGE 1: AANKOOP DUURZAME VOERTUIGEN 
 
Referentie: DDQ 06.11.14 
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Deze overeenkomst heeft betrekking op de aankoop van 2 voertuigen met volgende kenmerken: 
 
Omschrijving van het voertuig: 
 
Kleine lichte bestelwagen op CNG met 1 schuifdeur zonder raam en 2 kleine achterdeuren zonder ramen. 
 
Motorisatie  
 
Motor CNG Bifuel (CNG+Benzine), CO2 uitstoot <140gr/km, EURO 6, min. 80KW 
Actieradius op CNG minstens 300km (met hoog calorisch gas) en op benzine 150km. 
Sleepvermogen geremd min. 350kg  
 
Uitrustig, interieur en comfort 
- De cabine moet plaats bieden aan twee personen, chauffeur in begrepen 
- De bestuurderszetel moet in hoogte en vooruit/achteruit verstelbaar zijn alsook de rugleuning moet 

verstelbaar zijn 
- De zetelbekleding is uitgevoerd in een donkere, afwasbare en slijtvaste stof 
- De cabine beschikt over een doeltreffende verwarming-, ventilatie en airco systeem met manuele regeling 
- Een radio met bijhorende luidsprekers is voorzien als ook Bluetooth-functie om handenvrij te kunnen bellen 
- Elektrisch bediende ramen in de cabine 
- Centrale deurvergrendeling 
- Een afsluitbare vuldop van de brandstoftank is voorzien. Het slot is ingebouwd in de vuldop of de vuldop kan 

worden afgesloten samen met de deurvergrendeling 
- Stuurwiel is in de hoogte verstelbaar 
- Stuurbekrachtiging 
- 12V aansluiting is voorzien in de cabine 
- 1 autosleutel met afstandsbediening + 1 reservesleutel met afstandsbediening 
- ABS 
- ESP 
- Derde stoplicht 
- Frontale airbags voor bestuurder en passagier 
- Boordcomputer 
- Standaardkleuren van de constructeur 
- Voorruitontdooiing 
 
Laadruimte 

- Hoogte (tussen laadvloer en dak):  Ongeveer 1200 mm 
- Breedte tussen wielkasten:   Minimum 1180 mm 
- Lengte achter tussenschot:   Minimum 1700 mm - maximum 1900mm 
- Op de vloer zijn in de buurt van de vier hoeken telkens verankeringspunten voorzien voor het bevestigen 

van de lading 
- Tussen de cabine en laadruimte is een volledig tussenshot met ruit 
- De laadruimte is voorzien van een verlichting. Deze verlichting moet doven wanneer het voertuig 

gesloten wordt 
 

Deuren laadruimte 
- Aan de rechterzijde: schuifdeur zonder raam 
- Achteraan: 2 niet asymmetrische draaideuren zonder ramen, vergrendelbaar, 180° 
 
Afmetingen 
- Leeggewicht ong. (kg)   1.400 
- Wielbasis ong. (mm)   2.750 
- Spoorbreedte voor ong. (mm)  1.500 
- Spoorbreedte achter ong. (mm)  1.500 
- Laadvolume ong. (m³)   3,4 
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- Nuttig laadvermogen (kg)   650 
 
Leveringsmodaliteiten 
- Volle CNG tank 
- Verplichte uitrusting conform de voorschriften van het Algemeen Reglement der Wegpolitie: een 

brandblusapparaat, een EHBO verbanddoos, een waarschuwingsdriehoek, minimaal 1 rood achter-mistlicht, 
een stel reservelampjes (lichten) en zekeringen, en minstens één retro reflecterend fluo-vestje 

- Nederlandstalig instructieboekje 
- Opleiding bij levering van het voertuig 
- Technische keuring 
- Levering van het voertuig 
 
Opties 
- Wit/rode arcering vooraan 
- Wit/rode arcering achteraan 
- Rubberen vloermatten vooraan in de cabine 
- Vaste trekhaak 13 polig (inclusief keuring 
- Oranje LED-balk achteraan 
- Simili zetelhoezen (2stuks vooraan) 
 
Kleur 
- Niet-metaalkleur: wit 
 
Garanties 
- Algemene garantie: 2 jaar 
- Lak: 3 jaar 
- Anticorrosie: 8 jaar 
 
BIJLAGE 2: PROMOTIEACTIE VAN EEN CONTRACT VOOR LEVERING EN PLAATSING VULSTATION 
VOOR AARDGAS 
 
Voorwaarden van de promotieactie: aankoop van 2 duurzame voertuigen voor eind 2014.  
 
In dit contract is het volgende voorzien: 
 
- Levering van 1 vulstation voor aardgas van het type slowfill door de opdrachtnemer 
 
- Plaatsing van het vulstation door de opdrachtnemer 

 
- Technische info vulstation 
 

• Levering, plaatsing en indienstname van de volledige installatie volgens geldende normen en richtlijnen. 
o CE gecertificeerd. 
o Laadtijd: tussen 4u en 6u laadtijd per voertuig. 
o Staand model. 
o Buitenopstelling. 
o Gasdroger. 
o Stickers met verbodsbepalingen meegeleverd. 
o Digitale foutmelding voorzien op de installatie. 
o Handleiding 
o De vulinstallatie beschikt over de nodige veiligheden in geval van verstoring van de veiligheid. 
o  1 vulslang, 

 
• Aansluiting op het lagedruknet van de klant en op het interne laagspanningsnet  
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• Aanrijbeveiliging. 
• Betonnen sokkel en chemische verankering van de vulinstallatie op de betonnen sokkel. 

 
• Garantie van de installatie: 2 jaar na levering. 
• Garantie vulstation: 24 maanden na levering of  4.000 uren na levering 

 
• Optioneel: 

o 2e vulslang 
o  Buffervat 
o Luifel 

 
- Keuring van de installatie: de opdrachtnemer voorziet in de eerste keuring die noodzakelijk is voor het in 

dienst nemen van de installatie. Het Lokaal Bestuur is verantwoordelijk voor alle verdere vereiste keuringen. 
 

- Opleiding door de opdrachtnemer aan het Lokaal Bestuur, met name toelichting van de werking van de 
vulinstallatie. 
 

- Niet inbegrepen :  
Voorzien extra meters laagspanningsnet, gasleiding  
Onderhoud van het vulstation 
 

Het Lokaal bestuur dient het volgende te voorzien voor wat de plaatsing van een vulstation (type slowfill) voor 
aardgas betreft: 

• het Lokaal bestuur voorziet ter hoogte van het vulstation de aanwezigheid van het lage druk aardgasnet 
met afsluitkraan en stop (diameter van de interne aardgasleiding is door het Lokaal Bestuur te bepalen 
in functie van de afstand van de huidige aardgasleiding tot aan het toekomstige vulstation, dit met een 
minimum uitgangsdruk ter hoogte van de afsluitkraan van 18mbar). 

• Het Lokaal bestuur voorziet ter hoogte van het vulstation een apart afgezekerde elektrische leiding met 
stopcontact 230V of 400V voor het vulstation (volgens de technische kenmerken van het vulstation). 

• Het Lokaal bestuur voorziet voldoende plaats in de buitenomgeving voor de plaatsing van een vulstation 
en ook een parkeervak voor een aardgasvoertuig. 

• Het Lokaal bestuur voorziet de toegankelijkheid van het terrein met een vrachtwagen voor de levering en 
plaatsing van het vulstation. 

 
Indien voor de plaatsing van het vulstations extra meters laagspanningsnet, gasleiding, … nodig zijn, dan dient dit 
apart aangevraagd te worden aan Eandis cvba die hiervoor een aparte offerte, buiten deze overeenkomst, zal 
opmaken 
 
Na de voorlopige oplevering wordt het Lokaal Bestuur exploitant van het vulstation en staat zij dus in voor alle 
verplichtingen hieraan verbonden, waaronder, maar niet limitatief beperkt tot de hieronder vermelde milieu- en 
veiligheidsaspecten, keuringen, onderhoud. 
 
MILIEUASPECTEN 
 
De vulstations voor aardgas vallen onder de rubriek “Aardgas-aflevereenheden ("home compressors") voor 
motorvoertuigen met een maximale capaciteit van 20 m3/uur” van de indelingslijst uit Vlarem I. Zij worden 
ingedeeld bij de inrichtingen van klasse 3. 
 
Voor de exploitatie of verandering van dergelijke inrichtingen is geen milieuvergunning, maar enkel een melding 
vereist aan de gemeente (Art. 2 Vlarem I). Deze verplichting tot melding komt toe aan het Lokaal Bestuur. 
  
Verder zijn deze vulstations onderworpen aan de bepalingen van afdeling 5.16.7 van Vlarem II met daarin de 
verplichtingen welke dienen te worden nageleefd door de installateur en/of exploitant van de vulstations. In deze 
overeenkomst dienen deze verplichtingen te worden nageleefd door het Lokaal Bestuur. 
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VEILIGHEID 
 
- ATEX-reglementering: 
 
De vulstations voor aardgas vallen onder de ATEX-regelgeving, in het bijzonder de bepalingen van Titel III - Hfdst 
IV - Afd.10 van de Codex Welzijn op het Werk (KB 26/03/2003 betreffende het welzijn van de werknemers die 
door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen), alsook van de bepalingen van art. 105 en volgende van het 
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) met betrekking tot de bescherming tegen 
explosiegevaar.  
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder dd. 05/03/2015 met als nummer 2015/04; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Swa De Bakker merkt op dat het vulstation toereikend is voor twee auto’s. Hij vraagt of er intenties bestaan om 
dit in de toekomst uit te bouwen. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit vulstation in de prijs zit inbegrepen. De prestaties, het verbruik 
en het comfort van de auto’s zullen geëvalueerd worden. Indien dit positief blijkt, kan er overwogen worden om 
bijkomende CNG wagens aan te kopen. 
 
Schepen Willy Beullens vult aan dat de CNG auto’s een lagedrukvulling hebben. Het duurt ongeveer acht uur om 
een wagen te vullen. 
 
Leen Janssens weet dat er ook andere, snellere vulstations bestaan. In Sint-Katelijne-Waver kunnen bijvoorbeeld 
ook burgers gebruik maken van het gemeentelijke vulstation. 
 
Burgemeester Walter Horemans is hiervan op de hoogte, maar dit zou een aanzienlijke meerkost betekend 
hebben. 
 
Leen Janssens is in ieder geval verheugd dat de gemeente deze stap heeft gezet.  
 
Artikel 1 
Het bovenbeschreven contract met Eandis voor de aankoop van 2 CNG wagens wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen tot uitvoering van dit contract. 
 
Artikel 3 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2015 op budgetsleutel 
1419-004-003-001-009-011904-24301000. 
 
4. Goedkeuring onteigeningsplannen voor aanleg fietspad Kesselsteenweg 
 
Gelet op de geplande aanleg van een nieuw fietspad langs de Berlaarsesteenweg; 
 
Overwegende dat het een vrij liggend dubbelrichtingsfietspad betreft dat van de rijweg zal gescheiden zijn door 
een baangracht; 
 
Overwegende dat hiervoor het openbaar domein dient verbreed te worden en de nodige grond dient aangekocht 
te worden; 
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Gelet op het rooilijn- en onteigeningsplan met onteigeningstabel nr. 223906 dd. 5 februari 2015, waarop de in te 
nemen gronden geel ingekleurd werden, opgesteld door studiebureel Antea Group, Roderveldlaan 1 te 2600 
Antwerpen; 
 
Overwegende dat de onteigening gebeurt voor openbaar nut, met name inlijving in de openbare wegenis zodat 
het mogelijk wordt om een veilig fietspad volgens de voorschriften van de subsidiërende overheid aan te leggen; 
 
Overwegende dat op basis van het plan in eerste instantie zal gestreefd worden om de verwerving van de 
gronden in der minne te regelen; 
 
Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake 
onteigening ten algemene nutte; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Koen Kerremans verwijst naar het verslag van de regionale mobiliteitscommissie, waaruit blijkt dat er geen 
metingen op het vrachtverkeer zijn uitgevoerd op dat traject. Evenmin zijn er fietsmetingen beschikbaar. 
Daarnaast is er een vraag over het traject zelf, meer bepaald over de conflictpunten, waar er overgestoken moet 
worden. Hoe zal dit allemaal aangepakt worden? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat Nijlen bezig is met de onteigeningsplannen. Er zullen zeker nog 
overlegmomenten volgen. De laatste vergadering ligt intussen al een eindje in het verleden. 
 
Schepen Jan Hendrickx licht toe dat alle plannen inmiddels nagekeken, bijgewerkt en in orde zijn. Er is maar één 
oversteekplaats, namelijk de Bogaertsheide – Bartstraat. Daar wordt in het midden een eiland voorzien, zodat er 
in twee delen kan worden overgestoken. 
 
Burgemeester Walter Horemans suggereert om de plannen te agenderen op de volgende verkeerscommissie. 
 
Koen Kerremans wil weten waarom er niet meteen werk gemaakt wordt van het doortrekken van het fietspad. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het fietspad vanaf Bloemen Mariën nog in redelijke staat is en 
verhoogd ligt, zodat het voldoende veilig is. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof voegt toe dat er bovendien een brugje werd aangelegd om de fietsers die vanuit het 
centrum komen langs die route naar Gestel te leiden. 
 
Koen Kerremans is een voorstander van de aanleg van het fietspad, maar herhaalt de opmerking die in de 
verkeerscommissie werd gemaakt over de snelheid die moeilijk te handhaven is. Hij vraagt of er intenties bestaan 
om daaromtrent bijkomende maatregelen te nemen. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat hierover nog geen beslissingen werden genomen. 
 
Koen Kerremans wil dit onderwerp ook graag behandeld zien in de volgende verkeerscommissie. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal dit op de agenda laten plaatsen. 
 
Artikel 1 – Het rooi- en onteigeningsplan met nr. 223906 dd. 5 februari 2015, voor de aanleg van een fietspad 
langs de Berlaarsesteenweg, opgesteld door studiebureel Antea Group, Roderveldlaan 1 te 2600 Antwerpen, 
wordt voorlopig goedgekeurd. 
 
Artikel 2 – Het schepencollege wordt belast met het voeren van de onteigeningsprocedure. 
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5. 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; 
 
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. 7 januari 2015 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 EENPARIG 
 
Enig artikel 
Onderstaand reglement inzake erkenning van sportverenigingen en sportorganisaties wordt goedgekeurd. 

 
 

REGLEMENT INZAKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATIES 
 
ERKENNINGSVOORWAARDEN 
 
Artikel 1 
Om erkend te worden, moet de plaatselijke sportvereniging of sportorganisatie aan volgende voorwaarden 
voldoen: 
 De zetel en hoofdactiviteit ligt in de Gemeente Berlaar 
 Opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk 
 Een open vereniging of organisatie zijn, d.w.z. dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging of 

sportorganisatie op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de 
vereniging of organisatie eerbiedigt. 

 Minstens 10 leden tellen, waarvan minstens 3 bestuursleden 
 Kopie van de statuten of huishoudelijk reglement moet in bezit van de Berlaarse sportdienst zijn. 
 De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging- of organisatie moet door een verzekering 

gedekt zijn. 
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 De sportvereniging of sportorganisatie dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en 
organisatie.  Alle gegevens en documenten van de sportvereniging dienen in het Nederlands aanwezig 
te zijn op de zetel. 

 
Artikel 2 
Komen niet in aanmerking: verenigingen die reeds erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging of 
gemeentelijke culturele vereniging via andere gemeentelijke erkenningsreglementen. 
 
Artikel 3 
De aanvraag tot erkenning, waarvoor het aanvraagformulier te verkrijgen is op de dienst Vrije Tijd en via de 
gemeentelijke website, moet gericht zijn aan de dienst Vrije Tijd, Markt 1, 2590 Berlaar. Deze dienst onderzoekt 
het aanvraagdossier met betrekking tot de voorwaarden die in dit reglement voor erkenning gesteld worden en 
legt het ter advies voor aan het dagelijks bestuur van de sportraad.  Bij weigering tot erkenning kan de 
sportvereniging tot 60 dagen na ontvangst van de beslissing schriftelijk beroep aantekenen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 4 
Wanneer de sportvereniging of sportorganisatie niet meer beantwoordt aan de erkenningsvoorwaarden vermeld 
in artikel 1, wordt de sportvereniging of sportorganisatie niet meer erkend door het gemeentebestuur. 
 
 
6. 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); 
 
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 7 januari 2015 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 EENPARIG 
 

Koen Kerremans merkt op dat er voor wat de toekenning van punten betreft een aantal verschuivingen zijn 
gebeurd van eigen activiteiten naar activiteiten die door de Sportdienst georganiseerd worden. Hij stelt zich 
evenwel vragen bij de punten die voorheen voor de trainers werden toegekend en die nu zouden wegvallen. Om 
kwaliteit te blijven bieden, moeten clubs immers regelmatig andere trainers aantrekken. 
 
Schepen Eddy Verstappen verklaart dat artikel 10, paragraaf 4 inderdaad een andere puntentoekenning 
voorstelt, omdat de eerdere verdeling weinig zin had. Uit nazicht blijkt immers dat het weglaten van de trainers 
als criterium voor puntentoekenning geen enkel effect heeft op de uit te keren subsidies. 
 
Koen Kerremans breekt een lans voor het voeren van een beleid om het aantrekken van kwaliteitsvolle trainers te 
ondersteunen. Bestaan hiervoor dan andere stimulansen? 
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Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dit inbegrepen zit in het gewone subsidiereglement, waarvan de 
bedragen een aantal jaar geleden zijn verhoogd. Hij belooft om dit gegeven beleidsmatig te bekijken. 
 
Enig artikel 
Het reglement inzake erkenning en betoelaging van sportverenigingen wordt als volgt gewijzigd: 

 
GEMEENTELIJK BASISREGLEMENT INZAKE BETOELAGING  

VAN SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATIES 
 
 
Hoofdstuk I – algemene bepalingen. 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van de kredieten, daartoe voorzien in de door de hogere overheid goedgekeurde 
gemeentebegroting, worden aan de door het college van burgemeester en schepenen erkende sportverenigingen 
– competitieve en recreatieve en hierna “plaatselijke vereniging” genoemd – subsidies verleend volgens de 
normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld. 
 
Artikel 2 
Alleen de erkende plaatselijke verenigingen en voor zover zij een werking ontwikkelen ten bate van de eigen 
inwoners – kunnen gesubsidieerd worden.  Dit geldt ook indien deze verenigingen hun normale activiteiten 
slechts kunnen uitoefenen in gebouwen of op terreinen die gelegen zijn buiten het grondgebied van de 
gemeente, wegens het ontbreken van gebouwen of terreinen op het gemeentelijk grondgebied. 
 
Artikel 3 
De subsidies zijn financiële tegemoetkomingen vanwege de gemeente. 
 
Artikel 4 
De subsidies kunnen volgende vormen aannemen: 
 
- Basissubsidies 
- Werkingssubsidies 
- Bijzondere subsidies 
-  Subsidies met kwaliteitscriteria voor sportverenigingen 
- Impulssubsidies 
 
Basissubsidies worden in functie van hun erkenning op forfaitaire grondslag aan de plaatselijke verenigingen 
toegekend. 
 
Werkingssubsidies worden aan de erkende plaatselijke verenigingen toegekend op grond van de door hen 
ontwikkelde activiteiten. 
 
Bijzondere subsidies kunnen aan de erkende plaatselijke verenigingen worden toegekend voor activiteiten van 
uitzonderlijke aard, zoals herdenkingsplechtigheden, internationale tornooien of bijzondere vieringen of voor 
activiteiten verricht in bijzondere omstandigheden. 
 
Voor subsidies met kwaliteitscriteria voor sportverenigingen en impulssubsidies wordt verwezen naar de 
specifieke reglementen (enkel voor sportverenigingen die bij een door de Vlaamse Regering erkende Vlaamse 
sportfederatie zijn aangesloten). 
 
Artikel 5 
Overeenkomstig dit reglement gaat het college van burgemeester en schepenen over tot de vaststelling en 
toekenning van de subsidies. 
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Hoofdstuk II – basis- en werkingssubsidies 
 
Afdeling 1 – aanvragen van de subsidies 
 
Artikel 6 
De basis- en werkingssubsidies, verleend in functie van de kredieten ingeschreven in de begroting 
(1419/3/1/3/1/0740/64920301) van het lopende dienstjaar, alsook de subsidies met kwaliteitscriteria en de 
impulssubsidies worden berekend op basis van de gegeven activiteiten betreffende het werkjaar gaande van 1 
juli van het vorig jaar tot en met 30 juni van het lopende dienstjaar. 
 
Artikel 7 
 
 Paragraaf 1 

Om een ontvankelijke aanvraag tot subsidiëring te bekomen is de erkende plaatselijke vereniging verplicht om 
ten laatste op 31 augustus volgend op het afsluiten van het werkjaar, het op het daartoe bestemde 
aanvraagdossier voor basis en werkingssubsidies aan sportverenigingen over te maken aan het college van 
burgemeester en schepenen; de inhoud van dit formulier bevat minstens volgende onderwerpen : 
 
1. de juiste benaming van de vereniging + datum van erkenning door het college van burgemeester en 

schepenen 
2. het officiële adres van de zetel van de vereniging 
3. het correspondentieadres 
4. de samenstelling van het bestuur van de vereniging, vermeldend naam, voornaam, adres en functie en 

eventueel telefoonnummer van elke bestuurslid 
5. in voorkomend geval, de federatie – nationaal, provinciaal, gewestelijk – waarbij de vereniging is 

aangesloten 
6. het rekeningnummer van de vereniging waarop de goedgekeurde subsidie mag gestort worden 
7. het aantal actieve leden gesplitst over welbepaalde leeftijdsgroepen 
8. de afdelingen waarin de vereniging in competitie uitkomt, met vermelding of het een nationale, 

provinciale of gewestelijke afdelingen is 
9. de activiteiten van het voorbije werkjaar 
10. kopies van bewijsstukken met betrekking tot de onder Hoofdstuk II, Artikel 10, paragraaf 4 bedoelde 

accommodatiegebonden uitgaven, ter staving van het op het aanvraagdossier vermelde bedrag met een 
maximum van 5.000 euro. 

11. akkoord om elke controle over de juistheid van de gegevens van de sportraad en het college van 
burgemeester en schepenen te aanvaarden en alle bijkomende inlichtingen te verstrekken 

 
Het aanvraagdossier wordt voor juist- en echtverklaring ondertekend door twee personen die volgens de 
statuten namens de vereniging kunnen optreden. 
 
Paragraaf 2 
Met laattijdig ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden.  Desgevallend zal de datumstempel van 
de gemeente uitsluitsel geven. 

 
 
Afdeling 2 – berekeningswijze voor de verdeling van de subsidies 
 
Artikel 8 
Voor zover voldaan is aan de bepalingen betreffende de erkenning en het indienen van de bescheiden voor het 
bekomen van een toelage, worden de in de goedgekeurde begroting voorziene toelagen voor sportverenigingen 
– uitgezonderd de bijzondere toelagen – verdeeld onder de in aanmerking komende plaatselijke verenigingen 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 10. 
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Artikel 9 
Voor de berekening van het bedrag van de aan de verenigingen toe te kennen subsidies wordt volgende 
verdeelsleutel toegepast. 
 
 Paragraaf 1 
 
 Basissubsidie 
 

Met uitzondering van supportersclubs bedraagt de basissubsidie 25 euro voor elke andere voor betoelaging in 
aanmerking komende plaatselijke vereniging. Voor deze supportersclubs vervalt hun recht op 
werkingstoelage maar zal een toelage worden uitgereikt op basis van bewijsstukken van de georganiseerde 
activiteit. 
 
De hierboven vermelde bedragen voor basissubsidie kunnen jaarlijks door het college van burgemeester en 
schepenen, in samenspraak met de Berlaarse sportraad herzien worden. 
 
Wanneer het begrotingskrediet ontoereikend is om te voorzien in de uitkering van de hierboven bepaalde 
subsidiebedragen, dan wordt het ter beschikking gestelde krediet evenredig verdeeld onder alle voor 
betoelaging in aanmerking komende sportverenigingen. 
 
Het totale bedrag van de basissubsidies wordt afgetrokken van het onder artikel 8 omschreven krediet. 
 
Paragraaf 2 
 
Werkingstoelage 
De werkingstoelagen bestaan uit het onder artikel 8 beschouwde krediet, verminderd met de onder paragraaf 
1 van dit artikel vermelde totale bedrag van de basissubsidies. 
 
De aan iedere plaatselijke vereniging toe te kennen werkingssubsidie wordt bepaald door het volgens artikel 
16 voor een vereniging bekomen quotum te delen door de som van de quota van alle voor het toekennen van 
werkingstoelage in aanmerking komende verenigingen en te vermenigvuldigen met het totale bedrag dat voor 
de werkingssubsidie beschikbaar is gesteld. 

 
Afdeling 3 – bepaling van het quotum 
 
Artikel 10 
 
 Paragraaf 1 
 
 Parameter 

Onder parameter wordt verstaan, het onderwerp waarmee per plaatselijke vereniging rekening gehouden 
wordt bij het bepalen van het quotum. 
 
Paragraaf 2 
 
Geregistreerde waarde 
Onder geregistreerde waarde wordt verstaan, de definitie van de manier waarop de onder paragraaf 3 van dit 
artikel bedoelde punten gekoppeld worden aan de bijhorende parameter. 
 
De geregistreerde waarde die bekomen wordt aan de hand van de door de plaatselijke vereniging verstrekte 
gegevens is gebonden aan de voorwaarden vermeld onder artikel 13 van dit reglement. 
 
Paragraaf 3 
 
Punten 
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Afhankelijk van de onder paragraaf 2 van dit artikel bedoelde geregistreerde waarde, worden punten 
toegekend om de onder paragraaf 1 vermelde parameter te valideren. 
 
Paragraaf 4 
 
Quotum 
Het voor elke plaatselijke vereniging berekende quotum is de som van de behaalde punten, en wel volgens 
de hierna vermelde modaliteiten : 
 

parameter geregistreerde waarde punten 
Aantal leden  
(geen steunende leden) 

per lid 1 

   
Jeugd per lid jonger dan 18 jaar 3 
   
   
Doelstellingen sportraad deelname aan organisatie van door de 

sportraad en sportdienst ingerichte 
activiteiten  50 

   
 aanwezigheid op de statutaire algemene 

vergadering van de sportraad 50 
   
Accommodatiegebonden uitgaven: 
huur, nutsvoorzieningen, verzekerings-
polissen, onroerende voorheffing van 250 tot 625 euro per jaar 100 
 van 625 tot 1.250 euro per jaar 200 
 van 1.250 tot 2.500 euro per jaar 300 
 van 2.500 tot 3.750 euro per jaar 400 
Komen niet in aanmerking: van 3.750 tot 5.000 euro per jaar 500 
Sportmateriaal, onderhoudskosten (gras)veld, 
renovatiematerialen 
 

Meer dan 5.000 euro per jaar 
 

600 

 
Artikel 11 
De werkingssubsidies worden verhoudingsgewijs berekend op het aantal volledige maanden van activiteit t.o.v. 
de twaalf maanden van een volledig werkjaar. Voor nieuwe erkende sportverenigingen gelden in die zin het 
aantal resterende volledige maanden na de officieel ingediende erkenningsaanvraag en het einde van het 
dienstjaar. 
  
De verenigingen die voor een subsidietoekenning nominatief in de begroting werden opgenomen – de bijzondere 
subsidies en de subsidie ontvangen voor deelname aan het Avondfeest uitgezonderd – komen niet in aanmerking 
voor de toekenning van een subsidie op basis van het reglement ; evenmin de verenigingen weke reeds op basis 
van een ander reglement subsidies ontvangen, of genieten van andere door het gemeentebestuur ten bate 
gestelde materiële of financiële voordelen, tenzij anders vermeld in de overeenkomst met de vereniging. 
Desgevallend zal de betrokken plaatselijke vereniging haar voorkeur moeten geven aan één van de geboden 
voordelen van betoelaging, met uitsluiting van de overige. 
 
Afdeling 4 – uitbetaling van de basis- en werkingssubsidies 
 
Artikel 12 
 
De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt overeenkomstig de reglementering betreffende de gemeentelijke 
comptabiliteit van het college van burgemeester en schepenen door overschrijving op de bankrekening in het 
aanvraagdossier vermeld en onder verantwoordelijkheid van de twee ter kennis gebrachte bestuursleden. 
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Artikel 13 
Indien blijkt dat door de plaatselijke vereniging onjuiste gegevens werden verstrekt of zo de voorwaarden van dit 
reglement niet werden nageleefd, wordt voor het werkjaar geen subsidie toegekend en kan het college van 
burgemeester en schepenen de reeds uitbetaalde subsidie terugvorderen van de betrokken vereniging. 
 
 
Hoofdstuk III – bijzondere subsidies 
 
Artikel 14 
Naast de gewone basis- en werkingssubsidies kan de gemeenteraad ten behoeve van de erkende en 
gesubsidieerde verenigingen in bijzondere omstandigheden bijkomende subsidies inschrijven in de begroting of 
andere tegemoetkomingen of voorzieningen toekennen om activiteiten of manifestaties van uitzonderlijke aard of 
waarde mogelijk te maken. 
 
Artikel 15 
Opdat een vereniging op deze bijzondere subsidie aanspraak zou kunnen maken, moet zij haar aanvraag bij het 
gemeentebestuur indienen vóór 1 mei van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar waarin deze bijzondere 
activiteiten of manifestaties worden georganiseerd. 
Indien de aanvraag na die datum geschiedt, kan de bijzondere subsidie nog tijdens hetzelfde dienstjaar worden 
toegekend, indien zij via een budgetwijziging wordt aanvaard. 
De aanvraag dient de bijzondere omstandigheid van de vereniging te belichten en een duidelijke omschrijving 
van de geplande activiteiten te geven.  Tevens dient vermeld hoe en onder de verantwoordelijkheid van welk lid 
van betoelaging kan overgemaakt worden (zie artikel 7, paragraaf 1, punt 7). 
Het gemeentebestuur vraagt aan de Berlaarse sportraad zijn advies over het ingediend dossier. 
 
Artikel 16 
De bijzondere subsidie zal slechts uitbetaald worden op bevel van het college van burgemeester en schepenen, 
na voorlegging door de plaatselijke vereniging van het bewijs dat de activiteiten plaatsgrepen zoals gepland.  
Deze subsidie dient te worden beperkt tussen het verschil van de uitgaven en de inkomsten, eigen aan deze 
uitzonderlijke manifestatie, op voorlegging van de nodige bewijsstukken.  Het bewijs dient uiterlijk 2 maanden na 
datum bij het gemeentebestuur toe te komen. 
Deze beperking geldt evenwel niet voor de toelage toegekend aan verenigingen omwille van de verjaring van hun 
oprichting (25 jaar, 50 jaar, 75 jaar, 100 jaar enz., hiervoor wordt verwezen naar een ander reglement). 
 
Artikel 17 
De sportverenigingen komen ook in aanmerking voor een bijzondere bijdrage bij deelname aan het Avondfeest. 
Het uitgekeerde bedrag wordt berekend volgens het van kracht zijnde subsidiereglement met betrekking tot het 
Avondfeest. 
   
Artikel 18 
 
Indien 2 of meer erkende en gesubsidieerde plaatselijke verenigingen samenwerken om een uitzonderlijke 
activiteit in te richten, dient één van deze organisaties als subsidie-aanvrager op te treden; de betrokken 
verenigingen regelen dan zelf de onderlinge verdeling van de eventuele toegekende bijzondere subsidie. 
 
 
Hoofdstuk IV – Subsidies met kwaliteitscriteria voor sportverenigingen en impulssubsidies 
 
Artikel 19 
 
Voor het in aanmerking komen voor deze subsidies wordt verwezen naar de specifieke reglementen. 
 
 
Hoofdstuk V - slotbepaling 
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Artikel 20 
 
Dit reglement zal gehecht worden aan de beslissing van de gemeenteraad terzake om er één geheel mee te 
vormen en het zal ter kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden. 
 
7. 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. 21 oktober 2014 (punt 16) houdende het gemeentelijk subsidiereglement op 
basis van kwaliteitscriteria voor sportverenigingen; 
 
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad op 7 januari 2015  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.   
 
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.  Bovendien moet de sportvereniging een actieve sportwerking kunnen 
aantonen, d.w.z. minimum 1 sportactiviteit per week gedurende minstens 8 maanden per jaar en moet de 
sportvereniging aangesloten zijn bij een door de Vlaamse Regering erkende Vlaamse sportfederatie. 
 
Artikel 4 
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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 
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 
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 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 
 
 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 
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Kwaliteitscriteria 5.3: organiseren van een informatievergadering voor de ouders 
 per informatievergadering voor de ouders:    2 punten 
 

 
8. Actie “Met belgerinkel naar de winkel” dj. 2015 – wedstrijdreglement  
 
Gelet op de organisatie van de actie “Met belgerinkel naar de winkel” door de gemeente Berlaar in samenwerking 
met ZOB / Unizo Berlaar, Bond Beter Leefmilieu en UNIZO die dit jaar loopt van 25 april tot 30 mei 2015. 
 
Overwegende dat het opportuun is om een wedstrijdreglement op te stellen voor deze actie; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Koen Kerremans herhaalt zijn jaarlijkse opmerking dat dit een mooie actie is, maar dat hij het jammer vindt dat 
het algemene beleid van de gemeente naar fietsers toe hier niet altijd bij aansluit. 
 
Enig artikel 
 
Het onderstaande wedstrijdreglement wordt goedgekeurd:  
 

WEDSTRIJDREGLEMENT 
MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL 

 
 

1. De gemeente Berlaar organiseert in samenwerking met ZOB / Unizo Berlaar, Bond Beter Leefmilieu en 
UNIZO een wedstrijd onder de naam: “Met belgerinkel naar de winkel”. Een wedstrijd waarvan de 
procedures in het onderhavige reglement worden gespecificeerd. 
 

2. De wedstrijd staat open voor iedereen die met de fiets of te voet gaat winkelen, naar school gaat of 
langsgaat bij de gemeentelijke diensten. De wedstrijd vindt plaats vanaf zaterdag 25 april 2015 tot 
zaterdag 30 mei 2015. 
 

3. In het kader van deze wedstrijd krijgt iedereen die met de fiets of te voet gaat winkelen een stickertje 
met een uniek nummer op.   
De klant kan het unieke nummer op dit stickertje registreren via www.belgerinkel.be om kans te maken 
op een prijs uit de nationale prijzenpot.  
De klant kan het stickertje ook op een spaarkaart kleven en de volle en ingevulde spaarkaart deponeren 
in één van de spaardozen die worden geplaatst op enkele centrale plaatsen in de gemeente. Zo maakt 
hij ook kans op een prijs uit de gemeentelijke prijzenpot.  
 

4. In de scholen krijgen de kinderen die te voet of met de fiets naar school komen ook één stickertje per 
rit/tocht. De kinderen kunnen dan eveneens meedingen naar alle prijzen.  

 
5. Men mag zoveel stickertjes registreren als men wil, alsook zoveel spaarkaarten deponeren in de 

spaardozen als men wil.  
 

6. De trekking van de winnaars gebeurt uiterlijk twee weken na de campagne in aanwezigheid van de 
vertegenwoordiger(s) van ZOB / Unizo Berlaar en het gemeentebestuur, wier beslissingen 
onherroepelijk zijn. 
 

7. De winnaars zullen schriftelijk door het gemeentebestuur verwittigd worden. De hoofdwinnaars worden 
telefonisch uitgenodigd om hun prijs op een persmoment in ontvangst te komen nemen. 

http://www.belgerinkel.be/
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8. De lijst met winnaars wordt openbaar gemaakt op de website van de gemeente (www.berlaar.be) en van 

ZOB / Unizo Berlaar (www.zobvzw.be), alsook in “den Balder” en/of “de Kiosk”.  Elke handelaar ontvangt 
bovendien een lijst om op te hangen in de zaak. 
 

9. De prijsuitreiking waarop de hoofdwinnaars worden uitgenodigd vindt plaats op een persmoment uiterlijk 
een maand na afloop van de wedstrijd. 
 

10. De prijzen worden in geen enkel geval geruild tegen hun waarde in speciën. 
 

11. Er wordt per persoon maar 1 prijs toegekend. 
 

12. De prijzen dienen afgehaald te worden op de dienst Ruimte (Markt 2), uiterlijk 7 weken na de trekking. 
De prijzen die dan niet opgehaald zijn, worden toegewezen aan de reservewinnaars. Zij dienen de 
prijzen op te halen binnen de 3 weken. 
 

13. De organisatoren van deze wedstrijd wijzen elke aansprakelijkheid af bij wijziging of annulering van de 
wedstrijd om redenen van overmacht. 

____________ 
 
9. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden: Koen Kerremans en Leen Janssens 
 
9.I. Pesticidegebruik in onze gemeente, opvolging naar aanleiding van schrijven VMM 
 
Uit een verslag van het schepencollege knippen we volgend fragment:  
Neemt kennis van het schrijven van de Vlaamse Milieumaatschappij ontvangen op 1 oktober 2014 (ref. 
BR_2014_P4_82) houdende het besluit d.d. 29 september 2014 tot toestemming tot afwijking van het 
pesticidenverbod volgens procedure P4 – Omvormingsprogramma voor de terreinen begraafplaats Berlaar-
Centrum (BerlaarP4-O1) en de verscheidene nog om te vormen oude perken en plantsoenen van het openbaar 
groen (BerlaarP4-O2) voor een periode van 3 jaar beginnend op 1 januari 2015.  
Neemt kennis van het schrijven van de Vlaamse Milieumaatschappij ontvangen op 23 januari 2015 (ref. 
BR_2014_P4_82) houdende het besluit (zonder datum) tot toestemming tot afwijking van het pesticidenverbod 
volgens procedure P5 – Specifiek Probleemterrein en dit voor de sportterreinen Doelvelden (BerlaarP5-D1), De 
Weerdt (BerlaarP5-D2) en Melkouwen (BerlaarP5-D3), zonder einddatum.  
Neemt kennis van de toelichting in voornoemd begeleidend schrijven waaruit blijkt dat de terreinen begraafplaats 
Hemelshoek (verharding; D4) en begraafplaats Berlaar-Heikant (volledig; D5) niet in deze aanvraag werden 
weerhouden binnen procedure P5 aangezien wordt gesteld: ‘Dit zijn terreinen waar structurele aanpassingen 
pesticidenvrij beheer mogelijk maken zoals blijkt uit talrijke projecten in diverse Vlaamse steden en gemeenten.’  
Noteert dat in voornoemd schrijven wordt gemeld dat voor deze terreinen een nieuwe aanvraag voor procedure 
P4 kan worden ingediend.  
Neemt kennis van de aanvraag tot afwijking op het verbod op pesticidengebruik via procedure P4 – 
Omvormingsprogramma voor begraafplaats Hemelshoek (verharding; O3) en begraafplaats Berlaar-Heikant 
(volledig; O4).  
Hecht haar goedkeuring aan deze afwijkingsaanvraag met het oog op een goed onderhoud en stelselmatige 
afbouw van het pesticidengebruik op het gemeentelijk patrimonium.  
Zoals aangegeven in een vorige gemeenteraadszitting zouden wij het pesticidengebruik op de voet volgen. 
Daarom graag antwoord op volgende vragen:  
 Hoe en wanneer zal er precies gebruik gemaakt worden van pesticiden op de sportterreinen Doelvelden, De 
Weerdt en Melkouwen? Welke stappen zullen ondernomen worden om dit gebruik in de toekomst af te bouwen?  
 

http://www.berlaar.be/
http://www.zobvzw.be/
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 Welke werkwijze zal men nu hanteren op begraafplaats Hemelshoek en Berlaar-Heikant nu we kennis genomen 
hebben van het standpunt van VMM dat zegt dat pesticidenvrij beheer er mogelijk moet zijn zoals blijkt uit talrijke 
projecten in diverse Vlaamse steden en gemeenten?  
 Kunnen we een overzicht krijgen van de initiatieven die de gemeenten al genomen heeft en nog zal nemen om 
particulieren te sensibiliseren rond de decretering die vanaf 1 januari 2015 van toepassing is? 
 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de gemeente voor de sportterreinen een P4-dossier heeft ingediend, 
waardoor we tijdelijk de uitzonderingsmaatregel hebben gekregen om eenmaal per jaar pesticiden te gebruiken 
tegen tweezaadlobbigen. De verenigingen zullen hiervan volgende week op de hoogte worden gebracht. Zij 
zullen minimaal een week van tevoren moeten doorgeven wanneer ze behandelen en met welke producten. 
Tegen overtredingen zal worden opgetreden via het GAS-reglement of via de politie. Wanneer de gemeente ooit 
de sportvelden zou heraanleggen, zal dat zeker op zodanige wijze gebeuren dat pesticidegebruik overbodig 
wordt. Naast het eenmalig gebruik van pesticiden op de weggetjes en de parking, zal ook de onkruidbrander 
worden ingezet. De gemeente is inmiddels lid geworden van VVOG. Er is ook al een deskundige ter plaatse 
geweest, die een eerste analyse heeft gemaakt van de moeilijke plaatsen, waar een heraanplanting aangewezen 
is om deze pesticidevrij te kunnen onderhouden. Daarnaast is het de bedoeling om de ploegbaas groen en de 
groenploeg hierrond op te leiden. Dat gebeurt op korte termijn. In de toekomst kan dit ook in samenwerking met 
naburige gemeenten. De vormingen worden ter plaatse georganiseerd, zodat de lokale situatie aangepakt kan 
worden. 
 
Koen Kerremans wil weten hoe het zit met het onderhoud van de sportvelden zelf. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat de tweezaadlobbigen in de grasmat ook eenmaal per jaar bestreden 
mogen worden met pesticiden. Voor de begraafplaats in het centrum werd eveneens een P4-dossier 
goedgekeurd. Voor Hemelshoek en Heikant is dat niet het geval, hoewel deze maar deels goed zijn aangelegd. 
Het probleem is dat de heraanleg hiervan niet in de kortetermijnplanning is opgenomen. Voor het centrum is dat 
wel voorzien, namelijk de aanleg van een parkkerkhof, wat tot een duurzaam en pesticidevrij geheel moet 
evolueren. Voor Hemelshoek en Heikant zal er dus opnieuw een aanvraag worden ingediend, aangezien vooral 
de paadjes een probleem vormen. 
 
Koen Kerremans vat samen dat er voor Hemelshoek en Heikant dus een weigering van de aanvraag is gebeurd, 
omdat de gemeente niet kan aantonen dat de heraanleg is opgenomen in de kortetermijnplanning. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt dat. 
 
Volgens Koen Kerremans is dat geen correcte lectuur van de weigering. Hij leest in het verslag dat de weigering 
gemotiveerd wordt vanuit het feit dat Heikant en Hemelshoek op dergelijke manier zijn ingericht dat pesticidevrij 
onderhoud mogelijk is. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof betwist dat. Het gaat om de oude kerkhoven waar bijvoorbeeld nog zandweggetjes 
zijn. Het dossier zal opnieuw worden ingediend. Zodra de groenploeg op een deskundige manier is opgeleid, kan 
ze meer aandacht besteden aan pesticidevrij onderhoud, zoals harken, rijven, de onkruidbrander gebruiken en 
dergelijke. 
 
Koen Kerremans vraagt of VMM zich dus vergist. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dat. De oude kerkhoven zijn niet geschikt om volledig pesticidevrij te 
onderhouden. 
 
Koen Kerremans wil dit onderwerp graag binnen de milieuraad bespreken. 
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Schepen Ingeborg Van Hoof zal dit op de agenda laten plaatsen. Wat de sensibilisering van particulieren betreft, 
zijn er in 2014 al een aantal brieven opgesteld. Bovendien wordt er een reeks van artikels gepland in De Kiosk en 
Den Balder: 
 

• Verwijder ongewenste kruiden met de hulp van de gemeente (mei/juni 2015) 
• Nieuwe Vlaamse wetgeving pesticidegebruik van kracht (april 2015)  
• Algemeen artikel over de gevolgen van pesticiden in de natuur en alternatieven (mei 2015) 
• Artikel over pestsoorten (dieren) en het voorkomen van hun aanwezigheid (juli/aug 2015) 
• Artikel over grachten en waterlopen (verbod pesticiden op oeverzones) (sep/okt 2015) 
• Artikel in verband met pesticidegebruik door particulieren (okt/nov 2015) 

 

Daarnaast is er doorlopend informatie beschikbaar op de website en werd de afspraak gemaakt dat er bij 
klachten of meldingen onmiddellijk een brief vertrekt naar de betrokken particulieren. 
 
Koen Kerremans vraagt of er in de gemeente iemand belast wordt met de taak om bij vaststellingen de 
betrokkenen te contacteren. Of kan dit via de wijkagent verlopen, eerst op een vriendelijke manier? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat dit een mogelijke piste is. Samen met het politiecollege kan bekeken 
worden of bepaalde acties mogelijk zijn rond pesticidegebruik zonder meteen bestraffend te zijn. Ze voegt toe dat 
de subsidies voor de onkruidbranders nog steeds voorzien zijn. 
 
 
9.II. Autodelen 
 
 
De gemeente Berlaar koopt 2 nieuwe wagens aan. We zijn verheugd dat deze keer gekozen wordt voor CNG als 
brandstof en hopen dat deze keuze ook anderen aanzet om eens verder te kijken dan de traditionele 
dieselwagen.  
Deze wagens worden overdag gebruikt en staan ’s avonds en tijdens de weekends stil. Dit beperkte gebruik 
maakt de wagens relatief duur. Het delen van het gemeentelijke wagenpark met de inwoners van Berlaar is hier 
een mooie oplossing om kostenbesparend te werken én om de duurzame mobiliteit in de gemeente te 
bevorderen.  
Verschillende gemeentes hebben reeds de stap gezet om het wagenpark te delen met hun inwoners en zij 
spreken hier van een succesverhaal. Daarom durven wij als groen voorstellen om ook in Berlaar autodelen 
mogelijk te maken. Het kost de gemeente niets, zoals je kan lezen in het bijgevoegde persbericht van Autopia. 
 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof is van oordeel dat dit een mooi initiatief is, maar op dit ogenblik is dit nog te 
prematuur in Berlaar. Het wagenpark van de gemeente is niet zo groot en wanneer er iets zou gebeuren, zou dit 
een ernstige handicap betekenen. We volgen de ontwikkelingen wel op de voet. Binnen het college werd 
bovendien het idee geopperd om te onderzoeken of deelnemen aan het cambio-project een alternatief zou 
kunnen vormen. Cambio zou zowel door de eigen medewerkers als door de inwoners gebruikt kunnen worden, 
indien de gemeente een cambio-plaats ter beschikking zou stellen. De verantwoordelijke bij cambio is op dit 
ogenblik echter met vakantie, zodat het bestuur nog niet heeft kunnen navragen of dit nuttig zou kunnen zijn in 
Berlaar. Dat wordt zeker verder opgevolgd. 
 
Leen Janssens haalt aan dat cambio in Lier gedeeld wordt gebruikt door personeelsleden en inwoners. De twee 
CNG-wagens staan in Berlaar stil vanaf 17 uur tot 7 uur ’s ochtends en tijdens het weekend. Mensen die een 
auto lenen, zijn vaak extra voorzichtig met zo’n wagen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof is zich hiervan bewust en verklaart dat het delen van deze auto’s met de bevolking 
wellicht een piste kan vormen naar de toekomst toe. Voorlopig is het hiervoor nog te vroeg. 
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Leen Janssens ziet mogelijkheden in het opstarten van een autodeelgroep, die kan worden opengetrokken voor 
particulieren. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zal de evoluties hierrond opvolgen. 
 
 
Raadsleden: Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans 
 
9.III. Fietssnelweg. Stand van zaken. 
 
De fiets-o-strade tussen Aarschot en Antwerpen kwam al menig maal ter sprake in deze gemeenteraad. 
Heel kort samengevat kregen we steeds het antwoord: “Er wordt werk van gemaakt”. Maar sinds begin 2013 
hebben wij daar wat minder vertrouwen in. Het stuk fietssnelweg tussen Antwerpen en Lier komt er. 
Hoe zit dat met de rest en dan in het bijzonder het gedeelte Berlaar en Heist op den berg? 
De verantwoordelijke personen behoren nu toch tot de fietsvriendelijke partijen? 
 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er eind 2014 een samenkomst is geweest met alle partijen van de 
drie betrokken gemeenten en de bevoegd gedeputeerde. De conclusie van deze vergadering was dat de 
provincie waarschijnlijk nog over een budget zou beschikken voor de fiets-o-strade. Normaal gezien zou de 
provincie hierover hebben teruggekoppeld in de loop van januari of februari, maar het blijft windstil uit die hoek. 
We zullen nu opnieuw informatie inwinnen. De drie gemeenten willen zeker participeren aan het project, maar 
vooral Heist-op-den-Berg heeft op de rem gestaan, omdat de subsidiëring van de onteigeningen vanuit de 
provincie op de helling kwam te staan. Inmiddels heeft de fiets-o-strade van Antwerpen naar Lier de voorrang 
gekregen, waarschijnlijk omdat er eerst ingezet wordt op de ontsluiting van Antwerpen. We kijken dus in de 
richting van de provincie. Dit blijft een waardevolle taak voor het bovenlokale niveau. 
 
Ronny Van Thienen is van oordeel dat de gemeente korter op de bal moet spelen en de provincie moet 
aanmanen om de gestelde vragen te beantwoorden. 
 
Koen Kerremans heeft dit dossier meer dan een jaar geleden reeds ter harte genomen bij de provincie. Het klopt 
inderdaad dat de trajecten die het verkeer vlakbij Antwerpen in goede banen kunnen leiden prioriteit krijgen. Er 
wordt nu volop druk gezet om de onteigeningen in Heist-op-den-Berg en de andere gemeenten te laten 
financieren door de provincie. Zodra dat rond is, is er geen enkele reden meer om de verlenging niet door te 
trekken. Er is inmiddels heel veel geld naar de fiets-o-strades gegaan. Er wordt aan gewerkt over de 
partijgrenzen heen door alle betrokkenen uit de regio. 
 
 
9.IV. Gemeentelijke publicaties: Stand van zaken 
 
Nog niet zo lang geleden werd door het gemeentebestuur beslist om de organisatie van de gemeentelijke 
publicaties te veranderen. Kiosk zou met een hogere frequentie verschijnen en uit meer blz bestaan en het kopen 
van info-advertentieruimte in Den Balder zou geminimaliseerd worden? Sp.a zou graag nog eens duidelijk willen 
vernemen wat er nu effectief beslist is. Wat is de meerkost hiervan? Want meer editie’s betekent niet alleen 
hogere drukkosten, maar ook hogere kosten voor bedeling. Werden er, of zullen er, opnieuw prijsoffertes aan 
verschillende drukkers gevraagd worden? 
 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat de organisatie van de gemeentelijke infobladen gewijzigd is sinds 
2014. Deze beslissing werd door de gemeenteraad genomen. De Kiosk verschijnt nu zesmaal i.p.v. viermaal en 
in Den Balder publiceert de gemeente nog twee bladzijden, waar dat er vroeger tien waren. Vroeger kostten De 
Kiosk en Den Balder samen 32.000 euro, nu kosten beide bladen samen 25.000 à 26.000 euro. De verhoging 
van de frequentie van De Kiosk viel samen met een nieuwe gunningstermijn. Er werden vijf drukkers 
aangeschreven. De nieuwe gunning van Den Balder is recenter gebeurd; hiervoor werden drie drukkers 
uitgenodigd om een offerte in te dienen. De reorganisatie van de infobladen gebeurde niet uit financiële 
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overwegingen, maar voornamelijk om kwaliteitsredenen. De Kiosk is van een ander kaliber dan Den Balder, wat 
eigenlijk een reclameblad is. Den Balder is zeker waardevol voor dringende berichten en als medium voor de 
Berlaarse verenigingen. Daarnaast was het organisatorisch niet altijd eenvoudig om in bepaalde maanden een 
volledige Kiosk uit te schrijven en daarnaast ook nog eens tien bladzijden in Den Balder te vullen. Dat leidde 
maar al te vaak tot onnodige herhalingen. 
 
Rudy Nuyens wil weten of de genoemde prijzen ook de bedeling van de bladen omvatten. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts beaamt dat. Het is nu ook eenvoudiger om beide bladen op een goede manier in te 
vullen. Dit wordt gecoördineerd door de communicatieambtenaar. 
 
Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat alle suggesties voor de informatiebladen welkom zijn. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 20.55 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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