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1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 17 januari 2012 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 17 januari 2012 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. BBC-software - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (artikel 104/123-13) 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2011 waarbij de gemeenteraad akkoord gaat met de 
invoering van de nieuwe regelgeving betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies 
en de OCMW’s op 1 januari 2013 (punt 8); 
 
Gelet op het feit dat invoering van BBC een uitbreiding van het bestaande softwarepakket vereist en dat de 
bestaande leverancier, Remmicom, een BBC-uitbreiding van het boekhoudpakket en pakket van bestelbon.net 
voorziet om aan deze invoering van de BBC te kunnen voldoen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° f (de 
opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van technische aard); 
 
Gelet op het feit dat een eventuele verandering van leverancier een aanzienlijke extra investering met zich mee 
zou brengen, aangezien dit een volledige omschakeling van het boekhoudpakket met zich meebrengt met 
aanschaf van bijkomende modules tot gevolg (kassabeheer, belastingenpakket, digitaal facturatiesysteem). 
Gelet op het feit dat het bovendien zeer moeilijk in te schatten is hoe een eventuele conversie zou gebeuren en 
wat de gevolgen zijn op het vlak van dataoverdracht met mogelijk verlies van historische gegevens tot gevolg. 
Gelet op het feit dat de overschakeling naar BBC reeds substantieel zal zijn, is een bijkomende omschakeling 
naar een nieuw boekhoudpakket niet wenselijk. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 
1; 
 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 
1996, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “BBC-software” een bijzonder bestek met nr. GV2012/4 werd 
opgesteld door de ontwerper; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 42.000,00 excl. btw of € 50.820,00 incl. 
21% btw; 
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2012, op artikel 104/123-13 van 
de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Koen Kerremans vraagt of de gemeente Berlaar als testcase fungeert voor de beleids- en beheerscyclus. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er vanaf 2011 al pilootgemeenten in het project zijn ingestapt en dat 
de BBC verplicht wordt vanaf 2014. De reden waarom Berlaar een jaar eerder wil instappen ligt in het feit dat we 
dit jaar kunnen rekenen op extra begeleiding, waarvan de kostprijs gedeeld wordt met de gemeente Putte. Deze 
gemeenschappelijke vorming is een win-win-situatie voor beide gemeenten, omdat goede praktijken gedeeld 
kunnen worden. Ook het voltallige personeel is al door het ‘BBC-bad’ gegaan, aangezien het qua dagdagelijkse 
werking heel wat repercussies zal hebben. 
 
Koen Kerremans informeert of het BBC-pakket een afgewerkt pakket is dat in de praktijk ook werkt. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts verzekert Koen Kerremans dat dit zeker het geval is. Het pakket is getest door de 
pilootbesturen. 
 
Koen Kerremans vraagt ten slotte of de voorwaarden om in te stappen op dit ogenblik voordeliger zijn dan in 
2014. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat we dit jaar in ieder geval kunnen rekenen op een kwaliteitsvollere 
begeleiding. 
 
Willy Beeckman informeert naar de aard van de kosten. Gaat het om een eenmalige kost of komen er achteraf 
nog kosten bij? 
 
Schepen Stefaan Lambrechts verduidelijkt dat deze beslissing gaat om een eenmalige aankoop van een 
uitbreiding van een softwarepakket. Hiervoor moeten de volgende jaren enkel nog onderhoudskosten voorzien 
worden. 
 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. GV2012/4 en de raming voor de opdracht “BBC-
software”, opgesteld door de ontwerper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder 
bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 42.000,00 excl. btw of € 50.820,00 incl. 
21% btw. 
 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, 
inzonderheid met toepassing van artikel 17 § 2, 1° f (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver 
worden uitgevoerd om redenen van technische aard). Er zal enkel prijs gevraagd worden bij de oorspronkelijke 
leverancier, nl. Remmicom. 
 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2012, op artikel 104/123-13 van de gewone dienst. 
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3. Boeken voor de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Berlaar voor 2012, 2013 en 2014 - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze  (artikel 767/124-02) 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet 
van € 67.000,00 excl. btw niet overschreden); 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 120; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 
1; 
 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 
1996, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Boeken voor de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van 
Berlaar voor 2012, 2013 en 2014” een bijzonder bestek met nr. GV2012/1 werd opgesteld door de ontwerper; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 52.066,12 excl. btw of € 63.000,00 incl. 
21% btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2012, op artikel 767/124-02 van 
de gewone dienst; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Jef Daems vraagt of het geraamde bedrag klopt, gezien de omvang ervan. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat het geraamde bedrag correct is. Het gaat om een opdracht over 
drie jaar, conform de wetgeving overheidsopdrachten. 
 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. GV2012/1 en de raming voor de opdracht “Boeken 
voor de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Berlaar voor 2012, 2013 en 2014”, opgesteld door de 
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ontwerper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen 
in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 52.066,12 excl. btw of € 63.000,00 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2012, op artikel 767/124-02 van de gewone dienst. 
 
4. Gewijzigd beheersreglement op de kermissen 
 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 
 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van 
openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en 
met 10; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van 
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, meer bepaald de artikelen 8 tot en met 24; 
 
Overwegende dat volgens artikel 8 § 1 van voorgenoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen wordt geregeld bij gemeentelijk reglement; 
 
Overwegende dat volgens artikel 9 § 1 van voorgenoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij 
gemeentelijk reglement; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 19 februari 2008 (punt 12) waarin het “Gewijzigde beheersreglement op de 
kermissen” werd goedgekeurd; 
 
Overwegende dat ingevolge uitdoving van de junikermis Station en de julikermis Berlaar Hertstraat, beide 
kermissen geannuleerd worden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 
 
Ja-stemmen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Koen Kerremans, Lydia Vercammen, Guy Staes, Willy 
Beullens, Brigitte de Biolley, Nadine Boekaerts, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Eddy Verstappen, Ingeborg 
Van Hoof, Walter Horemans 

Onthoudingen: Christiane Docx, Jef Daems, Lieve Luyten, Willy Beeckman, Gaby Vervoort, Dirk Aras 

 

Dirk Aras licht toe dat het Vlaams Belang zich onthoudt zoals de vorige keer om dezelfde redenen. Zo is de 
vermelding van ‘pretparken’ overbodig, omdat er geen pretparken zijn in Berlaar. Daarnaast pleit Dirk Aras ervoor 
om in de geest van het gemeentedecreet niet langer gebruik te maken van e-mails met ontvangstmelding, maar 
alleen nog te werken op basis van aanmelding via e-id. Ten slotte merkt hij op dat het volledige reglement toe is 
aan een grondige taalkundige schoonmaak. 

 
Enig artikel 
Volgend gewijzigd beheersreglement op de kermissen wordt goedgekeurd: 
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BEHEERSREGLEMENT OP DE KERMISSEN 

 
 
AFDELING 1  Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op 
openbare kermissen 
 
Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5°, art. 2 § 2) 
 
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente om, op 
vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, 
die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen. 
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop 
van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van 
kermisgastronomie. 
 
Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties. 
 
Artikel 2 Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 § 2) 
 
De gemeente richt op het openbaar domein volgende kermissen in: 
De gemeenteraad geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om de data voor de kermis te 
bepalen. 
 
Benaming  Plaats     Aanvang     
  
 
Meikermis Centrum, Markt      (start zondag vóór O.-H.- Hemelvaart)    
Julikermis   Heikant, K. Cardijnplein   (start tweede zondag van juli)  (specificatie : zie afdeling 1, art. 14 van dit  
       reglement) 

Septemberkermis Centrum, Markt    (start eerste zondag van september) 
Oktoberkermis Station, Stationsplein (start eerste zondag van oktober) 

 
De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet langer bezet worden dan 
de eerste zondag na start kermis. De burgemeester behoudt zich steeds het recht deze uiterlijke termijn ook te 
allen tijde te wijzigen. 
 
Ingeval van  overmacht heeft de burgemeester het recht één of meer kermissen te annuleren zonder dat dit enig recht 
op schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de foorkramers.  De burgemeester behoudt zich steeds het recht 
voor de data van de kermissen te wijzigen. In dit geval zal de standplaatshuurder in de loop van de maand januari van 
het betrokken jaar schriftelijk per aangetekend schrijven verwittigd worden.  Gevallen van overmacht of van 
verordening buiten de beslissingsbevoegdheid van  de burgemeester zijn uitgesloten. 
 
De plannen van alle bovengenoemde kermissen worden jaarlijks opgemaakt door de plaatsmeester, 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en liggen ter inzage bij de plaatsmeester (dienst 
Interne Zaken).  
 
Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 § 2, art. 10 § 1 en KB art. 4 § 2  

  en art. 10) 
 
De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen: 
 
§ 1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: 
 

� aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening 



 7

� aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur 
houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”  

 
   Bijkomende voorwaarden : 
 

� uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s 

� wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-
menselijke energiebron betreft, dient de attractie te voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van 
het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen 

� het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire 
voorschiften betreffende deze materie 

� het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er 
werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid. 
 

§ 2  Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: 
 

� aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” voor eigen rekening 
� aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur 

houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” 
 
   Bijkomende voorwaarden: 
 

� uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s 

� het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire 
voorwaarden inzake volksgezondheid 

 
 
Artikel 4 Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB artt. 8, 9 § 1) 
 
De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis, hetzij per 
abonnement. Het abonnement is de regel. 
De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk: 

� en van toepassing bij de openbare julikermis Heikant voor de 6 standplaatsen op privédomein; 
� in geval van absolute noodzaak; 
� wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis 

(bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties) 
 
Algemeen worden de standplaatsen per abonnement toegewezen aan de uitbater die een standplaats op een 
abonnementsplaats heeft verkregen gedurende één jaar. 
 
Voor de berekening van de termijn worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de 
overlater verrekend in het voordeel van de overnemer op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de 
overname. De regel van één jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een 
opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de 
nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. 
 
Artikel 5 Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB art. 13) 
 
5.1 Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB artt. 13 en 14) 
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekendmaken door 
publiciteit van een kennisgeving. 
Deze kennisgeving zal gebeuren via een schrijven naar de houders van een abonnement en via de gemeentelijke 
website. 
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De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving 
van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet aanvaard. 
 
5.2 Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15) 
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden inzake 
toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement. 
 
De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria: 

a) de aard van de attractie of van de vestiging; 
b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging; 
c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging; 
d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging; 
e) de deskundigheid van de uitbater, van de “aangestelde – verantwoordelijken” en van 

het tewerkgesteld personeel; 
f) desgevallend, de nuttige ervaring; 
g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat. 

 
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en de 
gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-verbaal. 
 
5.3 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 § 5) 
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet-weerhouden 
kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee: 
 

� hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding 
� hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding 
� hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding 

 
 
Artikel 6 Het register en het plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16) 
 
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat: 
 
a) de situering van de standplaats; 
b) de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats; 
c) de duur van het gebruiksrecht of het abonnement; 
d) de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats toegewezen 

werd; 
e) desgevallend, de handelsnaam van de rechtspersonen aan wie de standplaats toegewezen werd en het 

adres van haar maatschappelijke zetel; 
f) het ondernemingsnummer; 
g) de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats toegelaten 

is; 
h) de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld; 
i) desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht. 
 
 
Artikel 7 Spoedprocedure (KB art. 17) 
 
Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant blijven, 
 

� hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cfr. artikel 5 van 
dit reglement) 

� hetzij omdat ze in die tussentijd vacant zijn geworden 
� hetzij tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder 
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kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald: 
 
1. de burgemeester of zijn afgevaardigde raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de 

mate van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats; 
2. de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij schriftelijk tegen 

ontvangstbewijs; 
3. de burgemeester of zijn afgevaardigde gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de 

bepalingen opgenomen in artikel 5.2, eerste en tweede lid van dit reglement; 
4. hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten vermeldt die hun 

kandidatuur hebben ingediend; 
5. indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het proces-verbaal de motivatie 

van zijn keuze aan; 
6. hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij per post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, hetzij bij 

persoonlijke overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (bijv. fax of e-mail) met 
ontvangstmelding, de beslissing mee die hem aanbelangt. 

 
Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd toegewezen op 
basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis, voor zover deze beperkt 
blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische noodzakelijkheden van de toevoeging van de 
nieuwkomers op het kermisterrein. 
De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad of 
college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval. 
 
 
Artikel 8 Duur abonnement (KB art. 12 §1 en 2) 
 
1. Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. 

Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd, behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cfr. artikel 9 
van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cfr. artikel 10 van dit reglement). 
 

2. De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere duur 
verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de activiteiten aan het einde van de 
loopbaan. 
Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van de 
burgemeester of  bevoegde plaatsmeester (ambtenaar van de dienst Interne Zaken). 

 
 
Artikel 9 Opschorten abonnement (KB art. 12 § 3) 
 
De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer: 
 
1. hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen: 

� door ziekte of ongeval op grond van medisch attest 
� door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond 

 
De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op op het einde van de 
kermis. 
 
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van de kermis 
hernieuwd worden. 
 
2. hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaatsheeft. 
De opschorting moet worden bekendgemaakt ten minste drie maanden voor de begindatum van de kermissen. 
Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden. 
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De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen. 
 
De vraag tot opschorting dient te gebeuren : 
 

� hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding 
� hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding 
� hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding 

 
 
Artikel 10 Afstand van het abonnement (KB art. 12 § 4) 
 
De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen: 
 

� bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden 
� bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden 
� indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 9 

§ 1 van dit reglement mits een opzegtermijn van twee maanden vanaf de bekendmaking van de 
ongeschiktheid 

� de houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere motieven; de 
beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling van de burgemeester, of 
bevoegde plaatsmeester (ambtenaar van de dienst Interne Zaken) 

� de rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, kunnen bij 
zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was 

 
 
Artikel 11 Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 § 6) 
 
De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten: 
 

� omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen betreffende de 
uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken attractie of 
vestiging 

� bij afwezigheid zonder geldige reden 
� bij het niet voldoen aan de voorwaarden inzake het gebruik van de elektriciteitskasten of onveilige 

bekabeling 
� bij het plaatsen van een andere attractie dan aangevraagd werd 
� bij slechte houding van de foorreiziger t.o.v. de plaatsmeester, collega’s of bezoekers en verstoring van 

de openbare orde 
� indien de gemeente de standplaatsen niet ter beschikking kan stellen, bv. bij werken aan openbare of 

privégebouwen of bij werken van openbaar nut 
 
De intrekking van het abonnement gebeurt overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het beheersreglement. 
De beslissing tot schorsing wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een 
duurzame drager tegen ontvangstmelding. 
 
Wanneer de standplaatsen op een openbare kermis definitief worden opgeheven, dient de gemeente de houder 
van een abonnement een vooropzeg te geven die niet korter mag zijn dan één jaar (behalve in geval van 
dringende noodwendigheid). 
 
 
Artikel 12 Overdracht standplaats (KB art. 18) 
 
De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer: 
 



 11

1. de houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn vestiging(en) 
stopzet. 

2. de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn plaats overlaten. 
 
In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat 

� de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen 
overneemt; 

� de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis (cfr. 
artikel 3 van dit reglement); 

� de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht. 
 
 
Artikel 13 Inname standplaatsen (KB art. 11) 
 
13.1 De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel kunnen 
ingenomen worden door: 
 

1. de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cfr. art. 3 van dit reglement), houders “machtiging 
als werkgever in kermisactiviteiten” 

2. de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is 
toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” 

3. de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 
toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de 
kermisactiviteit voor eigen rekening 

4. de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van 
de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen 
rekening 

5. de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in kermisactiviteiten” 
die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1 tot en met 4 

6. aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1 
tot en met 4 onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon bedoeld in 5. 

 
De personen bedoeld in 2 tot en met 5 kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun machtiging 
geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden. 
Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel 
van wie ze werden toegewezen. 

 
13.2 De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel kunnen 
ingenomen worden door: 
 

1. de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cfr. art. 3 van dit reglement), houders “machtiging 
als werkgever in ambulante activiteiten” 

2. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is 
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” 

3. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder 
van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen 
rekening 

4. de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 
toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante handel 
voor eigen rekening 

5. door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als 
aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon bedoeld in 1 tot en met 4 

6. door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (KB art. 2 § 
3) in een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid en onder het gezag 
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van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als werkgever” of van de houder van de 
“machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B”. 

 
De personen opgesomd in 2 tot en met 5 kunnen de standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de 
personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen. 
 

Artikel 14 Specificatie voor deel standplaatsen op privéterrein op openbare julikermis Heikant 
 
Een deel van het kermisterrein (Kardinaal Cardijnplein) is gelegen op privéterrein (afbakening 
openbaar/privédomein is aangeduid op het kermisplan).  
De toewijzingen voor de 6 standplaatsen op privéterrein zijn voor de duur van de kermis en niet per abonnement. 
De procedure van toewijzing gebeurt volgens art. 5 punten 5.1 en  5.2. 
Voor wat betreft opstelling van deze 6 kermisattracties of vestigingen zijn volgende richtlijnen van kracht : 
 
De kermissen op privéterreinen zijn verboden behoudens uitdrukkelijke toelating van de burgemeester.  
De toewijzing van deze plaatsen gebeurt volgens het systeem : aan diegene die in 2007 de standplaatsen hebben 
ingenomen. De prijzen van deze standplaatsen worden bepaald in een apart belastingreglement.  
Ieder jaar dienen zij volgende documenten in te dienen bij hun aanvraag : een schriftelijke toestemming van de 
eigenaar van de grond waarop de attractie zal geplaatst worden en een situatieplan die ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd aan de veiligheidsdiensten. De aanvragen moeten ten laatste twee maanden vóór deze kermis schriftelijk  
toekomen op  het bestuur.  De burgemeester is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, beschadiging of 
diefstal op private terreinen, de eigenaar van de betreffende grond daarentegen wel. Aanvragen op privéterrein  voor 
een attractie die reeds aanwezig is op het openbaar domein worden niet toegestaan. Bij niet-naleving van 
voorgaande bepalingen zal betrokkene uitgesloten worden van elke toewijzing van eender welke standplaats op  de 
kermissen in Berlaar voor een periode van 3 jaar. Foorkramers waarvan de inrichtingen deels op privéterrein en deels 
op openbaar domein staan, kunnen, indien het deel privéterrein vervalt, geen aanspraak maken op een volledige 
plaats op het openbaar domein of enige schadevergoeding. 
 
 
 
AFDELING 2 Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare kermissen 
 
 
Artikel 1 Toepassingsgebied (KB artt. 19 en 20) 
 
1.1 Op aanvraag van een kermisuitbater 
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten 
de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te 
baten dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente. 
Deze aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. 
 
1.2 Van uit de gemeente 
Wanneer de gemeente een kermisstandplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen (vb. op het jaarlijkse 
Avondfeest : laatste zaterdag van juni), wordt de procedure zoals omschreven in artikel 5 – 5.1 van dit reglement 
gevolgd. 

 
Artikel 2  Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21) 
 
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cfr. supra Afdeling 1 artikel 3) en innemen van 
de standplaatsen op de openbare kermis (cfr.  supra Afdeling 1 artikel 13) kunnen standplaatsen op het openbaar 
domein verkrijgen en innemen.  
  
Artikel 3  Duur machtiging (KB art. 22) 
 
De machtiging wordt door de gemeente toegekend  
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- hetzij voor een bepaalde periode 
- hetzij per abonnement 

  
Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats heeft verkregen 
gedurende drie opeenvolgende jaren.  
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de 
overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de 
overname.  
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van 
het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer 
is geworden van de standplaats 
 
 
AFDELING 3  
 
 
Artikel 1 Controle door de plaatsmeester  
 
De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de kermisactiviteiten op het 
openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester of zijn afgevaardigde, zijn gemachtigd om de 
documenten vermeld in Afdeling 1, artikel 3 van dit reglement te controleren. 
 
5. Aanpassing belastingreglement op het plaatsen van kermisinrichtingen op openbare plaatsen 
aanslagjaren 2012 en 2013 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 december 2007 houdende goedkeuring van het belastingreglement voor 
kermisinrichtingen op openbare plaatsen dj. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat het financieel verantwoord is de belastingtarieven vast te stellen ten laste van elkeen die een 
kermisinrichting exploiteert op het openbaar domein van de gemeente; 
 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitvoering en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het advies van de FOD Economie zoals bepaald wordt in artikel 10§2 van de wet van 25 juni 1993; 
 
Gelet op het politiereglement op de kermissen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2007 
(punt 52); 
 
Gelet op de wijziging van het beheersreglement door de gemeenteraad in zitting van heden (punt 4), meer bepaald 
de annulering van de junikermis Station en de julikermis Berlaar Hertstraat; 
 
Gelet op het feit dat de plaatsen werden toegewezen overeenkomstig het beheersreglement op de kermissen; 
 
Overwegende dat de prijs voor de attractie ‘autoscooter’ sterk verminderd dient te worden omwille van het niet-
aantrekkelijk zijn van deze attractie voor de betrokken foorkramers op de mei- en septemberkermis Centrum; 
 
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen; 
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Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 15 ja-stemmen bij 4 onthoudingen 
 

Ja-stemmen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Christiane Docx, Jef Daems, Lieve Luyten, Lydia Vercammen, 
Guy Staes, Willy Beullens, Brigitte de Biolley, Nadine Boekaerts, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Eddy 
Verstappen, Ingeborg Van Hoof, Walter Horemans 

Onthoudingen: Koen Kerremans, Willy Beeckman, Gaby Vervoort, Dirk Aras 

 

Dirk Aras vraagt zich af waarom het tarief voor de autoscooter op de julikermis in Berlaar-Heikant even hoog blijft. 

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat daar geen aanpassing nodig is, omdat de uitbating van dergelijke attractie 
op de kermis in Berlaar-Heikant rendabel blijft. 

Dirk Aras merkt op dat het een merkwaardige praktijk is om de tarieven van kermisattracties te bepalen in functie 
van hun rendabiliteit. 

Koen Kerremans verantwoordt zijn onthouding bij dit punt vanuit zijn onbegrip dat een attractie als een 
autoscooter, die in de praktijk veel kwetsuren veroorzaakt, naar de kermissen in Berlaar wordt gehaald. 

Burgemeester Walter Horemans repliceert hierop dat de autoscooter voor veel kermisgangers een aantrekkelijke 
attractie blijft. 

 
 
Artikel 1 
Het voorgaande belastingreglement wordt opgeheven en met ingang van heden en eindigend op 31 december 2013 
wordt een belasting geheven op de kermisinrichtingen die op het openbaar domein geplaatst worden. 
 
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door elkeen die de kermisinrichting exploiteert en het tarief van de belasting wordt 
vastgesteld als volgt: 
 
1.  voor meikermis Berlaar-Centrum:   

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 10 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 12 euro per strekkende meter; 
c.  lunapark en tombolakraam: 200 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 100 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 200 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 225 euro per plaats; 
g. autoscooter en autodroom: 300 euro per plaats. 

 
2.    voor septemberkermis Berlaar-Centrum:   

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 8 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 9 euro per strekkende meter; 
c. lunapark en tombolakraam: 125 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 75 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 125 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 150 euro per plaats; 

 g. autoscooter en autodroom: 200 euro per plaats. 
 
3.     voor julikermis Berlaar-Heikant:    

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 10 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 12 euro per strekkende meter; 
c. lunapark en tombolakraam: 200 euro per plaats; 
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d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 100 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 200 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 225 euro per plaats; 
g. autoscooter en autodroom: 800 euro per plaats. 

 
4.     voor kermissen Berlaar-Station (oktober):    

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 3 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 4 euro per strekkende meter; 
c. lunapark en tombolakraam: 65 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 35 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 50 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 60 euro per plaats; 
g. autoscooter en autodroom: 125 euro per plaats. 

 
Artikel 3 
Voor de uitvoering van deze verordening en onverminderd de verplichtingen door de wetten en politieverordeningen 
opgelegd zijn de exploitanten van bedoelde inrichtingen verplicht, ten minste drie weken vóór het opstellen van de 
inrichting, aan de gemeente een aangifte te bezorgen waarin zij het opstellen van de inrichting laten kennen, alsook 
de aard, de ingenomen oppervlakte of afmetingen, die gelden voor het opstellen van de belasting.    
 
Artikel 4 
Bij aangifte door de belastingplichtige wordt een bedrag gelijk aan de belasting in bewaring gegeven tegen afgifte van 
een ontvangstbewijs dat op elk verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden getoond. 
Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting geboekt worden uiterlijk de 
dag voor deze waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken. Bij niet-contante betaling wordt de belasting ingecohierd. 
 
Artikel 5 
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige 
ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van 
bezwaar en beroep. 
 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, 
per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag 
is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de 
betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
 
Artikel 6 
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30 mei 2008. 
 
Artikel 7 
Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et incommodo zal deze verordening 
als definitief aangezien worden en aan de toezichthoudende overheid voor het nodige gevolg worden 
toegezonden. 
 
6. Aanpassing belastingreglement op het plaatsen van kermisinrichtingen op privéterreinen aanslagjaren 
2012 en 2013 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;    
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen; 
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Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 december 2007 houdende goedkeuring van het belastingreglement voor 
kermisinrichtingen op privéterrein dj. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat het financieel verantwoord is de belastingtarieven vast te stellen ten laste van elkeen die een 
kermisinrichting exploiteert op het openbaar domein van de gemeente; 
 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitvoering en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het advies van de FOD Economie zoals bepaald wordt in artikel 10§2 van de wet van 25 juni 1993; 
 
Gelet op het politiereglement op de kermissen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2007 
(punt 52); 
 
Gelet op de wijziging van het beheersreglement door de gemeenteraad in zitting van heden (punt 4), meer bepaald 
de annulering van de junikermis Station en de julikermis Berlaar Hertstraat; 
 
Gelet op het feit dat de plaatsen werden toegewezen overeenkomstig het beheersreglement op de kermissen; 
 
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente; 
 
Overwegende dat de prijs voor de attractie ‘autoscooter’ sterk verminderd dient te worden omwille van het niet-
aantrekkelijk zijn van deze attractie voor de betrokken foorkramers voor de mei- en septemberkermis Centrum; 
 
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 15 ja-stemmen bij 4 onthoudingen 
 

Ja-stemmen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Christiane Docx, Jef Daems, Lieve Luyten, Lydia Vercammen, 
Guy Staes, Willy Beullens, Brigitte de Biolley, Nadine Boekaerts, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Eddy 
Verstappen, Ingeborg Van Hoof, Walter Horemans 

Onthoudingen: Koen Kerremans, Willy Beeckman, Gaby Vervoort, Dirk Aras 

 
Bij dit punt gelden dezelfde opmerkingen als bij punt 5 (cf. supra). 
 
Artikel 1 
Het voorgaande belastingreglement wordt opgeheven en met ingang van heden en eindigend op 31 december 2013 
wordt een belasting geheven op de kermisinrichtingen die op privéterreinen geplaatst worden. 
 
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de installaties. 
 
Artikel 3 
De belasting op het plaatsen van kermisinrichtingen op privéterrein wordt vastgesteld als volgt : 
1.  voor meikermis Berlaar-Centrum:   

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 5 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 6 euro per strekkende meter; 
c.  lunapark en tombolakraam: 100 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 50 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 100 euro per plaats; 
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f. rupsmolen: 112,50 euro per plaats; 
g. autoscooter en autodroom: 150 euro per plaats. 

 
2.    voor septemberkermis Berlaar-Centrum:   

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 4 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 4,50 euro per strekkende meter; 
c. lunapark en tombolakraam: 62,50 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 37,50 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 62,50 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 75 euro per plaats; 

 g. autoscooter en autodroom: 100 euro per plaats. 
 
3.     voor julikermis Berlaar-Heikant: :   

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 5 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 6 euro per strekkende meter; 
c. lunapark en tombolakraam: 100 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 50 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 100 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 112,50 euro per plaats; 
g. autoscooter en autodroom: 400 euro per plaats. 

 
4.     voor kermissen Berlaar-Station (oktober):    

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 1,50 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 2 euro per strekkende meter; 
c. lunapark en tombolakraam: 32,50 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 17,50 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 25 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 30 euro per plaats; 
g. autoscooter en autodroom: 62,50 euro per plaats. 

 
Artikel 4 
Voor de uitvoering van deze verordening en onverminderd de verplichtingen door de wetten en politieverordeningen 
opgelegd zijn de exploitanten van bedoelde inrichtingen verplicht, ten minste drie weken vóór het opstellen van de 
inrichting, aan de gemeente een aangifte te bezorgen waarin zij het opstellen van de inrichting laten kennen, alsook 
de aard, de ingenomen oppervlakte of afmetingen, die gelden voor het opstellen van de belasting. 
 
Artikel 5 
Bij aangifte door de belastingplichtige wordt een bedrag gelijk aan de belasting in bewaring gegeven tegen afgifte van 
een ontvangstbewijs dat op elk verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden getoond. 
Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting geboekt worden uiterlijk de 
dag voor deze waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken. Bij niet contante betaling wordt de belasting ingecohierd. 
 
Artikel 6 
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige 
ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van 
bezwaar en beroep. 
 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, 
per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag 
is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de 
betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
 
Artikel 7 
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De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30 mei 2008. 
 
Artikel 8 
Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et incommodo zal deze verordening 
als definitief aangezien worden en aan de toezichthoudende overheid voor het nodige gevolg worden 
toegezonden. 
 
7. Middagtoezicht basisonderwijs – wijziging berekeningsbasis 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen 
gezondheidstoezicht en sociale voordelen bedoeld in de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige 
bepalingen van de onderwijswetgeving; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief d.d. 25 juli 1991 (ref. JUR1/11/AVW) van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, departement Onderwijs; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 18 december 2001 (punt 54) houdende middagtoezicht basisonderwijs – 
omrekening naar euro; 
 

Gelet op het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau; 
 
Overwegende dat de gemeentebesturen bij het toekennen voor de aan de leerlingen verleende sociale voordelen 
geen onderscheid mogen maken tussen de kinderen van de scholen die onder hun eigen beheer vallen en die 
van de vrije en gemeenschapsscholen; 
 
Overwegende dat bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 stipuleert dat het 
middagtoezicht minimaal moet worden verloond aan een bruto-uurloon van een bediende (C-niveau met 0 jaar 
anciënniteit); 
 
Overwegende dat het, om bovenvermelde argumenten, aangewezen lijkt om de basisberekening van het 
toegekende bedrag van het middagtoezicht te wijzigingen naar analogie van de bepalingen van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 juli 1991; 
 
Overwegende dat het bedrag van het sociaal voordeel middagtoezicht, zoals bepaald op basis van bovenvermeld 
raadsbesluit van 18 december 2001, momenteel 12,68 euro bedraagt; 
 
Gelet op de notulen van de vergadering van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van het 
gesubsidieerd officieel onderwijs van 20 december 2011; 
 
Overwegende dat de nodige kredieten dienaangaande worden voorzien; 
 
Gelet op het visum nr. 2012/2 van de gemeenteontvanger d.d. 13 februari 2012; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 



 19

Artikel 1 
Volgend normenstelsel betreffende het middagtoezicht in het basisonderwijs wordt vastgelegd: 1 toezichter 
gedurende 60 minuten per 50 kinderen, met een minimum van 1 toezichter per afdeling. De inrichtende machten 
ontvangen de kostprijs van een naamloze PWA-cheque pro rata van 1 cheque per toezichter ingeschakeld 
volgens het normenstelsel. De inrichtende machten staan zelf in voor de aanschaf van deze cheques en de 
betaling aan de PWA’ers. 
 
Artikel 2 
Indien een onderwijsnet toch zou besluiten niet met PWA’ers te werken, maar met eigen leerkrachten, wordt de 
kostprijs van een naamloze PWA-cheque betaald. 
 
Artikel 3 
Indien een PWA’er onverwacht verhinderd is en een leerkracht het middagtoezicht waarneemt wordt, per 60 
minuten, een bedrag dat gelijk is aan het geïndexeerde bruto-uurloon van een bediende (niveau C1 met 0 jaar 
anciënniteit) uitbetaald, met een minimum van 12,68 euro. 
 
Deze regeling is eveneens van toepassing op de leerkrachten die het middagtoezicht dienen waar te nemen 
indien niet voldoende PWA’ers ter beschikking kunnen worden gesteld van de scholen. 
 
Artikel 4 
Het gedeelte van de werkingstoelage voor het basisonderwijs (verstrekt door de overheid) dat bestemd is voor 
het middagtoezicht, wordt in mindering gebracht van het totaal dat volgens bovenstaande berekening bekomen 
wordt. 
 
Artikel 5 
De ingangsdatum voor het normenstelsel wordt vastgesteld op 1 januari 2012. 
 
Artikel 6 
Dit normenstelsel is zowel van toepassing op de scholen van het gemeentelijk onderwijs als op deze van het 
gemeenschapsonderwijs en het vrij onderwijs op het grondgebied van Berlaar. 
 
Artikel 7 
Het raadsbesluit van 18 december 2001 (punt 54) houdende middagtoezicht basisonderwijs – omrekening naar 
euro, wordt opgeheven met ingang vanaf 1 januari 2012. 
 
Artikel 8 
De geëigende kredieten worden voorzien in het budget dj. 2012 naast de functioneel-economische codes 722 
01/111/19, 722/122/48, 722 01/443/01 en 722 02/443/01 en in de budgetten van de volgende jaren. 
 
Artikel 9 
Deze beslissing wordt ter kennisname toegezonden aan de betrokken scholen van Berlaar. 
 
Artikel 10 
In uitvoering van artikel 93 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wordt deze beslissing ter 
kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse regering via aangetekende zending. 
 
8. Vervangende feestdagen in 2012 
 
Gelet op de collegiale beslissing d.d. 29 december 2011 (punt 52) waarbij voorgesteld wordt om twee 
compensatiedagen van 2012 als vervangende feestdag op een andere dag vast te leggen; 
 
Gelet op de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité d.d. 24 januari 2012; 
 

BESLUIT EENPARIG 
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In afwijking van artikel 261, §2 van de rechtspositieregeling van de gemeente Berlaar worden er voor het jaar 
2012 voor het gemeentepersoneel twee vervangende feestdagen vastgelegd: 

• De feestdag die valt op zaterdag 21 juli 2012 wordt vastgelegd op maandag 24 december 2012; 

• De feestdag die valt op zondag 11 november 2012 wordt vastgelegd op maandag 31 december 2012. 
 
De verschillende vestigingen van het gemeentehuis zullen op dat moment ook gesloten zijn. 
 
 
9. Bijkomende punten 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadslid Koen Kerremans: 
 
9.I. Fietsverbinding Misstraat-Doelvelden 
 
Naar aanleiding van de aankoop van eigendom voor het Rode Kruis kregen we van het gemeentebestuur te 
horen dat er een nieuwe veilige fietsverbinding zal gerealiseerd worden tussen de Misstraat en de sportterreinen 
op het gemeentelijk domein “Doelvelden”. (Deze belofte werd trouwens gebruikt om het plaatsen van een 
galgverlichting boven het zebrapad aan het verbindingswegje tussen Welvaartstraat en de sportvelden te 
schrappen.) 
Omdat Groen-Berlaar al lang vragende partij is voor een dergelijke veilige verbinding juichten wij dit voorstel toe. 
Ondertussen is het stil geworden rond deze belofte. Of vergissen wij ons? 
Graag hadden we vernomen welke concrete stappen het gemeentebestuur al heeft gezet om deze 
fietsverbinding te realiseren. 
Ook willen we weten of deze fietsweg opgenomen werd in het plan van de “trage wegen”. Ten slotte informeren 
we naar de subsidies die we voor deze aanleg zullen ontvangen. 
 
 
Schepen Ronald Van Thienen antwoordt dat de geplande fietsverbinding in de bufferzone rondom de Doelvelden 
ligt en gedeeltelijk op het terrein van het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft hierin ook zijn wensen geformuleerd. 
Hiervoor is overleg met Ruimtelijke Ordening Antwerpen noodzakelijk. Dit dossier is ingepland voor bespreking 
op het driepartijenoverleg van 2 maart. Indien dat overleg positief is en we hiervoor een vergunning kunnen 
krijgen, zouden we de werken in eigen beheer kunnen doen. Het is twijfelachtig of we in aanmerking kunnen 
komen voor subsidies; het gaat slechts om een klein stukje en waarschijnlijk is het zelfs goedkoper indien we de 
werken zelf uitvoeren. 
 
Koen Kerremans peilt naar de wensen van het Rode Kruis. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat het Rode Kruis wil beschikken over een kleine parkeerplaats met 
laad- en loszone. 
 
Koen Kerremans vraagt of deze fietsverbinding opgenomen is in de inventaris Trage Wegen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dat nog niet het geval is, maar dat het zeker tot de mogelijkheden 
behoort in de toekomst. 
Koen Kerremans poneert dat er weinig moeite wordt gedaan om alle subsidiemogelijkheden uit te zoeken. 
 
Schepen Ronald Van Thienen repliceert dat het waarschijnlijk niet de moeite loont; de gemeente zal geen 
subsidies kunnen krijgen voor werken op privéterrein. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de subsidiemogelijkheden in kaart zullen worden gebracht. 
 
 



 21

9.II. Verhuis “jeugdhuis”  
 
Naar wij konden vernemen gaan de komende activiteiten van het “jeugdhuis” door in de oude brandweerkazerne. 
U zal zich ongetwijfeld herinneren dat Groen-Berlaar enkele jaren geleden al, in deze gemeenteraad, het voorstel 
formuleerde om het gebouw van de brandweer te gaan gebruiken als jeugdhuis, eens de nieuwe 
brandweerkazerne in gebruik zou zijn. Toen werd het voorstel van de tafel geveegd onder andere wegens de 
slecht toestand van het gebouw. Daarom zijn we enigszins verrast door de huidige gang van zaken. Graag 
vernemen wij hoe het komt dat het “jeugdhuis” van locatie moet veranderen. Ook willen wij weten of het gebouw 
geschikt is voor de bedoelde activiteiten, of het in orde is voor de brandveiligheid en of de algemene staat van het 
gebouw geen gevaren oplevert voor de gebruikers. 
Ten slotte willen we weten hoe het gemeentebestuur deze “jeugdhuiswerking” op lange termijn ziet evolueren en 
welke rol zij daarin wenst te spelen. 
 
 
Koen Kerremans licht het punt over het jeugdhuis toe en pleit voor een echte jeugdhuiswerking die meer omvat 
dan maandelijkse optredens. Hij wil een degelijke visie ontwikkeld zien. 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er door een fout in het boekingssysteem van de zaal Kwarto dubbele 
boekingen zijn gebeurd voor de maanden februari, maart en april. Aangezien alle affiches en flyers met het 
volledige programma reeds gedrukt waren, maar dit drukwerk geen locatie vermeldde, konden we op zoek gaan 
naar een andere plaats met behoud van data. Er werden verschillende locaties afgetoetst zonder resultaat, 
waardoor we tot het besluit kwamen om eens een kijkje te nemen in de oude kazerne. Die was net ontruimd; de 
meubelen van het Rode Kruis waren pas opgehaald. In samenspraak met de jongens van het jeugdhuis hebben 
we dan besloten om de oude brandweerkazerne te gebruiken. Er zijn wat aanpassingen gebeurd door onze 
werklieden en we hebben bijkomend een toilet en een plaspaal gehuurd. Verder hebben we ook Herras-hekken 
voorzien om de nodige afsluitingen te maken, een inkom te creëren en alles veilig te laten verlopen. Er zijn twee 
grote uitgangen; de trap naar boven werd afgesloten. Er werden ook blustoestellen opgehangen. Qua 
ontwikkeling van visie hebben we tijdens de jeugdraad een oproep gedaan voor helpende handen bij op- en 
afbouw en de jeugdverenigingen aangemoedigd om het jeugdhuis eens uit te baten en hun eigen inbreng te 
leveren. Daarop werd positief gereageerd. Door de wisseling in leiding van de jeugdverenigingen is het niet 
makkelijk om hier een constante in te brengen. De jongens die nu de trekkers zijn van het jeugdhuis zijn 
vragende partij voor opvolging. Het is zeker de intentie van het bestuur om alles op alles te zetten om dit project 
te laten slagen en ergens een vaste locatie voor het jeugdhuis te zoeken. Intussen volgen we de tijdelijke 
huisvesting op de voet op met tussentijdse evaluaties. Vanaf september kan het jeugdhuis terug in Kwarto 
terecht, aangezien de vloer van de oude brandweerkazerne niet echt geschikt is. 
 
Koen Kerremans neemt zich voor om in juni nog eens naar de stand van zaken te informeren. 
 
Schepen Jan Hendrickx vult aan dat het om een noodoplossing gaat, die op de voet wordt gevolgd. 
 
9.III. Onteigening stukje privégrond op fietspad Welvaartstraat t.h.v. huisnummer 12 
 
Graag kregen we het dossiernummer van de beloofde onteigeningsprocedure voor het stukje privégrond t.h.v. 
Welvaartstraat 12 dat op het fietspad langs deze straat ligt en dat voor gevaar kan zorgen voor de fietsers. 
Wanneer denkt het gemeentebestuur het dossier te kunnen afronden en het fietspad recht te trekken? 
 
 
Schepen Ronald Van Thienen erkent dat er sinds de goedkeuring van het onteigeningsplan door de 
gemeenteraad niet veel verdere acties zijn ondernomen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat het huidige 
fietspad nog geen enkele vorm van gevaar heeft opgeleverd. Het verspringt daar 55 centimeter, maar dat brengt 
de veiligheid niet in het gedrang. Ronald Van Thienen verwijst in dit verband naar de Meistraat, waar een 
gelijkaardige situatie bestond, die pas na dertig jaar is rechtgetrokken. 
 
Koen Kerremans merkt op dat het dus een kwestie van geduld is. 
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Schepen Ronald Van Thienen bevestigt dit en voert aan dat het niet om een hoogdringend dossier gaat, zodat 
het bestuur hierin kan opteren voor een menselijke aanpak. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat zodra er iets met het huis gebeurt, het dossier heropgestart zal 
worden. 
 
Koen Kerremans is van mening dat het niet behoorlijk is dat er beloftes worden gedaan, waarover dan verder 
gezwegen wordt. Het is toch niet zo dat er eerst een ongeval moet gebeuren, vooraleer er actie wordt 
ondernomen. 
 
Scheppen Eddy Verstappen vraagt wat er onveilig is aan de bestaande situatie. 
 
Koen Kerremans antwoordt dat alle deskundigen zullen bevestigen dat de huidige situatie een gevaar voor de 
veiligheid betekent. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er wel degelijk pogingen zijn ondernomen om te bemiddelen, maar 
dat die allemaal zonder resultaat zijn gebleven. 
 
Koen Kerremans betreurt de manier waarop het bestuur bepaalde prioriteiten stelt. 
 

 
9.IV. Vergunningen radicale groenkap Smidstraat (tegenover Slootjenshoeve) 
 
Naar aanleiding van een radicale groenkap in de Smidstraat vragen wij aan het gemeentebestuur om alle 
vergunningen te willen voorleggen die deze radicale ingreep hebben mogelijk gemaakt. 
Ook willen we weten hoe het advies luidde van de milieuraad. In de MR werd immers al geruime tijd terug 
afgesproken dat alle aanvragen zouden voorgelegd worden voor advies. 
Hoe en waar denkt het gemeentebestuur voor compensatie te zorgen? 
Ten slotte willen we weten wat het gemeentebestuur denkt te zullen ondernemen om te voorkomen dat 
waardevol groen in Berlaar in sneltempo blijft verdwijnen. 
 
 
Koen Kerremans vult zijn punt aan met de observatie dat bomen, bossen en tuinen blijkbaar allemaal plotseling 
moeten verdwijnen, alsof ze niet belangrijk zijn. Op het betrokken perceel lag alles ineens plat, wat niet mogelijk 
is zonder vergunningen. Hij stelt dat hiermee niet fatsoenlijk wordt omgesprongen en kondigt aan verdere 
stappen te zullen zetten, indien de vergunningen niet in orde blijken te zijn. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof verklaart dat er voor dit dossier geen vergunningen zijn afgeleverd. De eerste maal 
dat de gemeente hiermee geconfronteerd werd, was op het ogenblik dat er reeds een uitgebreide kap en rooiing 
had plaatsgevonden, waarop de milieuambtenaar onmiddellijk de politie heeft verwittigd die een patrouille heeft 
uitgestuurd. De eigenaars in kwestie konden een mailconversatie voorleggen met het Agentschap voor Natuur en 
Bos, waaruit duidelijk bleek dat voor de uitgevoerde werken geen vergunning nodig was. In de mails verwees het 
Agentschap evenwel naar de gemeentelijke milieuambtenaar voor de correcte toepassing van het gemeentelijke 
kapreglement. Dat hebben de eigenaars echter nagelaten, waardoor de gemeente Berlaar niet eerder op de 
hoogte kon zijn van de voorgenomen werken. In de brief van de milieuambtenaar aan de eigenaars wordt 
duidelijk gevraagd om de werken onmiddellijk te staken en om zich zo snel mogelijk in regel te stellen door het 
indienen van een vergunningsaanvraag. Dat hebben de eigenaars inmiddels ook gedaan. Het ingediende dossier 
bevat een duidelijk plan van de kappingen die reeds zijn uitgevoerd, maar eveneens van de nieuwe 
aanplantingen die zullen gebeuren. Het dossier is nog niet volledig; de administratie zal het nodige doen om de 
eigenaars hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Over heel deze kwestie heeft de milieuraad dus 
geen advies kunnen uitbrengen, omdat er geen vraag aan de gemeente gesteld was. Het feit dat onze 
milieuambtenaar nu al een paar weken ziek is, vereenvoudigt de zaken er niet op. 
 
Koen Kerremans vraagt of de milieudienst dan gesloten blijft. 
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Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat er maatregelen genomen worden om de dienstverlening te verzekeren. Ze 
voegt eraan toe dat het reglement in de toekomst extra onder de aandacht zal worden gebracht, zodat de 
inwoners beter geïnformeerd zijn. 
 
Koen Kerremans merkt op dat het aanplanten van een boom niet automatisch ‘goedmaakt’ dat er een andere 
wordt verwijderd. De natuurwaarde kan aanzienlijk verschillen. 
 

De vergadering wordt gesloten om 20.45 uur. 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 


