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GEMEENTERAAD D.D. 18 JUNI 2013 

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

BEULLENS en Nadine BOEKAERTS, schepenen 
 Dirk ARAS, Lies CEULEMANS, Jozef DAEMS, Christophe DE BACKERE, Rita DECKERS, Artur 

ISSAEV, Leen JANSSENS, Koen KERREMANS, Rudolf NUYENS, Suzanne PUT, John 
STEURS, Ronald VAN THIENEN, 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. 21 mei 2013 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 21 mei 2013 wordt het verslag met eenparigheid 
van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Kennisname goedkeuring van de jaarrekening dj. 2011 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikel 16 van bovengenoemd decreet waarin is bepaald dat het besluit van de provinciegouverneur aan 
de gemeenteraad wordt voorgelegd tijdens zijn eerstvolgende vergadering; 
 
Gelet op de rondzendbrief BA-G 93/5 d.d. 23 juni 1993 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, 
Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden m.b.t. bovengenoemd decreet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de brief d.d. 7 mei 2013  van de afdeling Antwerpen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ref. 
dbs 2012-9487), VAC Anna Bijns – 12de verd. Lange Kievitstraat 111-113 bus 10  te 2018 Antwerpen houdende 
goedkeuring van de jaarrekening dj. 2011, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 2 juli 2012  (punt 4 ); 
 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening dj. 2011 door de afdeling Antwerpen van het Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur, VAC Anna Bijns – 12de verd. – Lange Kievitstraat 111-113 bus 10  te 2018 Antwerpen. 
 
3. Jaarrekening dj. 2012 met verslag en bijlagen 
 
Gelet op artikel 174 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het KB van 2 augustus 1990 houdende het ARGC; 
 
Gelet op de jaarrekening dj. 2012 bevattende de begrotingsrekening 2012, de toelichting bij de begrotingsrekening, 
de balans per 31 december 2012, de resultatenrekening per 31 december 2012 en de toelichting bij de jaarrekening 
2012, opgemaakt door financieel beheerder  Maria Vermeiren op 2 mei 2013; 
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BESLUIT met 16 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 4 onthoudingen 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan 
Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stem: Dirk Aras 
Onthoudingen: Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 
 
Dirk Aras vraagt zich af of de bedragen die vermeld staan op pag. 160 en 168 als ongebruikte kredieten in het 
nieuwe systeem van budgetopmaak aanzienlijk lager zouden zijn. Het gaat respectievelijk om een vierde en een 
derde van het totale bedrag wat ongebruikt blijft. Hoe zal dit in de toekomst evolueren? 
Financieel beheerder Mai Vermeiren licht toe dat er bij de opmaak van het budget de kaasschaafmethode werd 
toegepast, omdat de werkingskosten traditioneel overraamd worden. In de toekomst zal worden uitgegaan van de 
rekeningcijfers om het budget op te maken, wat dichter bij de reële uitgaven aanleunt. Dit zal er dus ook voor 
zorgen dat de ongebruikte kredieten zo veel mogelijk uit het budget worden gehaald. Naar aanleiding van de 
overschakeling naar BBC was er bijkomend nog de problematiek dat het bestuur niet altijd wist wanneer de 
facturen zouden binnenkomen. Hierin zijn we voorzichtig geweest, waardoor bepaalde kredieten zowel in 2012 
als in 2013 voorzien zijn. 
Dirk Aras vraagt welke cijfers zullen worden gebruikt om het nieuwe budget op te maken. 
Financieel beheerder Mai Vermeiren legt uit dat het budget 2013 gemaakt is op basis van het gecumuleerd 
budgettair resultaat van het vorige jaar. Er moesten hiervoor een aantal regels gevolgd worden, wat ook is 
gebeurd. Het resultaat is te vinden in formulier M2, wat het financieel evenwicht weergeeft. Dit getal is serieus 
aangepast, omdat het niet klopte, deels vanwege de ongebruikte kredieten. Dit zal jaarlijks moeten gebeuren. 
T ijdens de budgetwijziging die volgt op de jaarrekening, wordt het resultaat van het vorige jaar verwerkt in het 
budget van het lopende jaar. Het resultaat van het vorige dienstjaar wordt dus meegenomen in twee stukken: een 
eerste maal n.a.v. de opmaak van het budget en een tweede maal een correctie n.a.v. de jaarrekening. 
Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat er bij de opmaak van het budget 2013 vertrokken is vanuit de 
jaarrekening 2012 met de opdracht aan de diensten om hier zo dicht mogelijk bij te blijven. Dat is niet volledig 
gelukt, vandaar de kaasschaafmethode. Nu vertrekken we voor het budget 2014 en de meerjarenplanning vanuit 
een doelstellingenboom, waarin ook het gelijkblijvend beleid via acties wordt vastgelegd. De diensten hebben nu 
de opdracht gekregen om te ramen, meestal op basis van zero based budgetting. Dat is een andere werkwijze 
dan we tot nog toe gewoon zijn geweest. Zodra de doelstellingenboom met ramingen afgewerkt is, zal het college 
bekijken wat de stand van zaken is en zal er eventueel herraamd moeten worden. 
 
Artikel 1 
De jaarrekening dj. 2012  bevattende de begrotingsrekening 2012,  de toelichting bij de begrotingsrekening, de balans 
per 31 december 2012,  de resultatenrekening  per 31 december 2012 en de toelichting bij de jaarrekening 2012 
wordt goedgekeurd.  
 
Artikel 2 
De begrotingsrekening 2012  wordt met volgende resultaten goedgekeurd: 
 
a) begrotingsresultaat 
 
in de gewone dienst 
 
netto vastgestelde rechten :      28.657.477,32 euro 
vastleggingen  :      - 11.492.825,11 euro 
        ________________ 
begrotingsresultaat :     17.164.652,21 euro 
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in de buitengewone dienst 
 
netto vastgestelde rechten :     4.391.545,56 euro 
vastleggingen  :     - 18.172.698,01 euro 
        ________________ 
begrotingsresultaat :     - 13.781.152,45 euro 
 
b) boekhoudkundig resultaat 
 
in de gewone dienst   
 
netto vastgestelde rechten :     28.657.477,32 euro 
aanrekeningen  :     - 11.237.135,11 euro 
       _________________ 
boekhoudkundig resultaat :      17.420.342,21 euro 
 
in de buitengewone dienst 
 
netto vastgestelde rechten :       4.391.545,56 euro 
aanrekeningen  :     - 15.480.511,82 euro 
        _________________ 
boekhoudkundig resultaat :        - 11.088.966,26 euro 
 
 
Artikel 3 
De balans met een totaal van het actief en het passief op 31 december 2012 ten bedrage van  50.876.479  euro 
wordt voorlopig vastgesteld; 
 
De vaste activa bedroeg : 41.500.832 euro, vlottende activa : 9.375.647 euro, eigen vermogen : 44.497.999  euro 
schulden : 6.378.480 euro. 
 
Artikel 4 
De resultatenrekening dj. 2012 met een boni van 801.439  euro wordt voorlopig vastgesteld.  
 
Artikel 5 
Deze jaarrekening dj. 2012  wordt voor nuttig gevolg toegestuurd aan Vlaamse Overheid – Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur  , VAC Anna Bijns – 12de verd. – Lange Kievitstraat 111-113 bus 10  te 2018 Antwerpen. 
 
4. Financieel  rapport   2012 
 
Gelet  op artikel 166 en 167 van  het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet  op het voorliggend financieel rapport  2012 opgemaakt door de financieel beheerder 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel  

Neemt kennis van het voorliggend rapport  jaarrekening 2012. 

 
5. Budgetwijziging 2 dj. 2013 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 146,147,148,149,150 en 151; 
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Gelet op het decreet van 13 april 1999  en de daarop volgende wijzigingen tot wijziging van 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 25 juni 2010, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

Overwegende dat de wijzigingen enkel via budgetwijziging kunnen worden doorgevoerd; 

Gelet op het verslag van het managementteam d.d 28 mei 2013  ; 

Gelet op het feit dat volgens inlichtingen van het schepencollege de voorgedragen ontvangsten als werkelijk 
mogen beschouwd worden en de uitgaven tevens behoren gedaan te worden; 

Gaat over tot de behandeling van bovengenoemde documenten; 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
 
Namens SamBA vraagt Jef Daems de stemming, waarbij de fractie zich wenst te onthouden. 
Koen Kerremans herhaalt zijn bedenking dat het voor de oppositie heel moeilijk wordt om de zaken op te volgen, 
om details te bekijken. Waar het niet om beleidsprioriteiten gaat, hoeft er geen verslag aan de gemeenteraad te 
worden uitgebracht. Daarin schuilt toch een zeker gevaar tot opportunisme vanuit de meerderheid. Groen zal dit 
verder aankaarten in de bevoegde parlementen. Bij deze budgetwijziging heeft hij één bepaalde vraag, namelijk 
het krediet voor de verbetering van de knelpunten fietsroutekaart dat op nul wordt gezet. Is het de bedoeling om 
dit project te verschuiven en later opnieuw op te pakken? Hij peilt naar de visie hierachter. 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat het bestuur op dit ogenblik andere prioriteiten heeft. Er wordt zwaar 
geïnvesteerd in fietspaden, wat betekent dat er andere zaken even on hold gezet moeten worden. Later kan 
inderdaad in samenwerking met de scholen de draad opnieuw opgenomen worden. Er is bovendien nog werk op 
basis van de oude knelpuntenkaart. Nog niet alles daarvan is gerealiseerd. 
Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat het eigen is aan het BBC-systeem dat er geschoven moet worden. 
Indien er een tekort is op één post, moet er geschoven worden vanuit zaken die tijdens het lopende jaar niet 
gerealiseerd zullen geraken. Hij komt ook terug op de eerste bedenking van Koen Kerremans over de 
moeilijkheid om de dingen op te volgen. Het is zeker niet de bedoeling om de info zo beperkt mogelijk te houden. 
Het tegendeel is zelfs waar. Er wordt volop een weg gezocht naar een goede rapportering die tegemoet komt aan 
de wensen van de gemeenteraad. 
Dirk Aras heeft tijdens de begrotingscommissie gemerkt dat de vragen die gesteld werden vooral politieke vragen 
waren. De vragen die niet meer gesteld worden, zijn vragen over evoluties van bedragen, over fluctuaties en 
schommelingen, omdat deze info niet meer ter beschikking is. Hij stelt voor dat het college samen met de 
administratie een voorstel formuleert over de rapportering die relevant is en die vlot kan worden aangeleverd. Dat 
kan dan door de fractievoorzitters afgepunt worden, zodat er goede afspraken kunnen worden gemaakt. Anders 
zullen er telkens dezelfde opmerkingen worden gemaakt gedurende de volledige legislatuur. 
Burgemeester Walter Horemans belooft dit voorstel mee te nemen. Hij voegt toe dat we de financiële evolutie ook 
zullen opvolgen via Deloptigem als een vorm van nulmeting. 
Artikel 1 

De budgetwijziging 2  dj. 2013 wordt met volgende resultaten goedgekeurd. 
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in de exploitatie 

ontvangsten     :     12.260.495,00  euro 

uitgaven     :     11.815.129,00  euro 

          _________________ 

saldo     :         445.366,00 euro 

 

in de investeringen 

ontvangsten    :          247.244,00 euro 

uitgaven     :       6.540.719,00 euro 

          ________________ 

saldo     :     -6.293.475,00 euro 

 

andere 

ontvangsten    :       3.000.000,00 euro 

uitgaven     :          511.978,00 euro 

          _________________ 

saldo     :       2.488.022,00 euro 

 

Budgettair resultaat boekjaar  :      -3.360.087,00 euro 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar :     7.823.813,00 euro 

          _________________ 

Gecumuleerde budgettaire resultaat   :     4.463.726,00 euro 

Bestemde gelden voor investering   :    - 1.690.000,00 euro 

          _________________ 

Resultaat op kasbasis    :        2.773.726,00 euro 

 

financieel draagvlak    :        606.209,00 euro 

netto periodieke leningsuitgaven   :      - 542.821,00 euro 

          _________________ 
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autofinancieringsmarge    :         63.388,00 euro 

Artikel 2 

Het budget dj. 2013 wordt  voor nuttig gevolg aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen en aan de 
Vlaamse Regering, agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijnlaan 30 bus 70 te 1000 Brussel 
toegezonden. 

Artikel 3 

In het kader van artikel  43 § 1 en § 2, 11°Gemeentedecreet  wordt  de bevoegdheid tot het vaststellen van de 
wijze waarop de opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de 
voorwaarden ervan, toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen voor volgende  nominatief 
opgesomde projecten  : 

0729/22199007  5.1.1.2.   Pastorie Gestel renovatie: 652.000,00 euro 

0680/22004007  5.1.1.2 Heraanleg Sint Lambertusplaats F1: 275.300,00 euro 

0200/22403017  1.2.4.9 Bestrijkings- en overlagingswerken :   395.000,00 euro 

6. Kerkfabriek Sint-Pieter – rekening dj. 2012 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de d oor de fabrieksraad in vergadering van 15 april 2012 afgesloten rekening der kerkfabriek Sint-
Pieter over het dienstjaar 2012 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 

Overschot exploitatie: 55.875,54 euro 

Tekort van investeringen: 16.784,09 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 16 ja-stemmen bij 5 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan 
Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 
 
Rudy Nuyens polst naar de plannen rond een andere bestemming voor de kerk Onbevlekt Hart van Maria. 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat er hiervoor een datum is afgesproken met het centraal kerkbestuur. 
Koen Kerremans vraagt of het tekort op de begroting van Sint-Pieter een link heeft met het restauratiedossier. 
Financieel beheerder Mai Vermeiren legt uit dat het om een puur technisch aspect gaat. Sint-Pieter had vorig jaar 
op een bepaald ogenblik krediet ingeschreven om het tekort weg te werken. Tegenover een uitgave moet immers 
altijd een ontvangst staan. Dat werd wel voorzien in het budget, maar de effectieve boeking is niet gebeurd. De 
gemeente heeft Sint-Pieter dus nogmaals aangemaand om dit recht te zetten tijdens de eerste budgetwijziging. 
Dit werd ook toegezegd tijdens het overleg dat de gemeente heeft gehad met het centraal kerkbestuur. 
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Dirk Aras wenst zich ook te onthouden, omdat deze problematiek al jaren aansleept. Vanuit de bijpassingsplicht 
die de gemeente heeft, mag er toch de gepaste druk uitgeoefend worden opdat dergelijke anomalieën niet meer 
tot op de gemeenteraad komen. 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat er intussen werd afgesproken dat de kerkfabrieken bij vragen of 
moeilijkheden vooraf contact opnemen met de financieel beheerder, zodat de fouten eruit gehaald kunnen 
worden. 
Schepen Stefaan Lambrechts voegt hieraan toe dat het in het kader van BBC de bedoeling is dat de 
meerjarenplanningen van kerkfabrieken en gemeente een stuk elkaars spiegelbeeld zijn. De eerste stap hierin 
was de aankoop van een softwareprogramma, namelijk Religiosoft, waardoor de boekhouding op een ernstige 
manier kan gebeuren. Een tweede stap in dit proces is regelmatig overleg. 
 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2012 der kerfabriek Sint-Pieter wordt gunstig geadviseerd. 

7. Kerkfabriek Sint Rumoldus – rekening dj. 2012 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 9 april 2013 afgesloten rekening der kerkfabriek Sint 
Rumoldus over het dienstjaar 2012 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 

Overschot exploitatie: 13.190,76 euro 

Tekort van investeringen: 0 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 16 ja-stemmen bij 5 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan 
Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2012 der kerkfabriek Sint-Rumoldus wordt gunstig geadviseerd. 

8. Kerkfabriek Sint Lambertus  – rekening dj. 2012 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 6 maart 2013 afgesloten rekening der kerkfabriek Sint 
Lambertus over het dienstjaar 2012 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 

Overschot exploitatie: 9.467,09 euro 

Overschot van investeringen: 4.500 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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BESLUIT met 16 ja-stemmen bij 5 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan 
Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 
 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2012 der kerkfabriek Sint Lambertus wordt gunstig geadviseerd. 

9. Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria – rekening dj. 2012 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 1 april 2013 afgesloten rekening der kerkfabriek Onbevlekt 
Hart van Maria over het dienstjaar 2012 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 

Overschot exploitatie: 534,24 euro 

Overschot van investeringen: 150.000 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 16 ja-stemmen bij 5 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan 
Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 
 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2012 der kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria wordt gunstig geadviseerd. 

10. Aanpassing organiek reglement brandweerdienst 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 maart 2012 houdende goedkeuring organiek reglement van de gemeentelijke 
brandweerdienst, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de personeelsformatie en de aanwervingsvereisten en beëindigingsmodaliteiten en wekelijks 
contingent wijzigen; 
 
Na overleg met de arrondissementscommissaris; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
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Koen Kerremans wil weten waarom er inspanningsproeven worden opgelegd bij uitstel van leeftijdsgrens, maar 
niet bij de eerste selectie. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze proeven wel degelijk eveneens bij de eerste selectie worden 
afgenomen. 
 
Koen Kerremans vraagt om deze bepaling dan ook zo op te nemen in het reglement. In andere gemeenten is dit 
wel het geval. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft dit te zullen bespreken met de brandweercommandant. Hij vraagt om het 
voorliggende reglement goed te keuren en de gesuggereerde aanpassing in de gemeenteraad van september te 
agenderen. 
 
Koen Kerremans peilt naar de samenwerking van de brandweer met Campus Vesta. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat verschillende cursussen op Campus Vesta plaatsvinden. 
 
Koen Kerremans vraagt naar de stand van zaken van de brandweerhervorming. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat dit voorlopig nog nergens besproken is. De kaart is nog niet 
helemaal uitgetekend. Het zou kunnen dat wij moeten verkleinen qua aantal, maar dat is nu nog niet aan de orde. 
Er wordt een versnelling van dit dossier in het vooruitzicht gesteld, maar er is nog geen zicht op de kostprijs. Het 
gebouw dat Berlaar gezet heeft, zal zeker mee in rekening worden gebracht. De toekomst zal meer opheldering 
moeten brengen. 
 
HOOFDSTUK 1.    ORGANISATIE, TAAK en SAMENSTELLING VAN DE BRANDWEERDIENST 
============================================================================= 
 
Artikel 1 
De brandweerdienst is autonoom. Hij is een vrijwilligersdienst. 
 
Artikel 2 
Onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester, wordt de dienst geleid door de officier-
dienstchef. In het raam van dit organiek reglement, van het reglement van orde en van de 
onderrichtingen die hem door de burgemeester worden gegeven, draagt de officier-dienstchef de 
verantwoordelijkheid voor de organisatie, de goede werking en de tucht van de dienst. Bij afwezigheid 
van de dienstchef worden diens bevoegdheden door de aanwezige officier of onderofficier met de 
hoogste graad uitgeoefend. Bij gelijkheid in graad wordt het bevel gevoerd door de officier, of bij 
ontstentenis, door de onderofficier met de grootste graadanciënniteit. 
 
Artikel 3 
De brandweerdienst is belast met de taken die hem opgedragen zijn krachtens de wetten en 
reglementen inzake brandbestrijding en brandpreventie. 
  
Onder meer wordt de brandweerdienst belast met: 

- De opdrachten vermeld in de ministeriële omzendbrieven van 29.11.1967 en 17.02.1970 
- De hulpverleningen krachtens bijzondere wettelijke reglementen zoals vervat in: 

o Het koninklijk besluit van 07.04.2003 betreffende verdeling van de opdrachten inzake 
civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de 
civiele bescherming. 

o De wet van 8.7.1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, gewijzigd 
bij de wetten van 22.3.1971 en 22.12.1977 
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o Het koninklijk besluit van 28.02.1963 houdende het algemeen reglement op de 
bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van 
ioniserende stralingen 

o Het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming 
- De prestaties die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen de gemeenten van 

de gewestelijke groep of met andere gemeenten, hoofd van de gewestelijke groep 
- Met instemming van de provinciegouverneur en/of de minister van Binnenlandse Zaken, 

kunnen intergemeentelijke, provinciale of interprovinciale samenwerkingsverbanden worden 
op touw gezet 

- De interventies voor hulpverlening bepaald in het koninklijk besluit van 8.11.1967 
- In algemene zin de opvordering door de burgemeester voor alle hulpverleningen waar 

mensen of dieren in nood zijn of waar goederen kunnen schade lijden, voor zoveel deze 
hulpverleningen essentieel vallen binnen het raam van de organisatie van de 
hulpverleningen zoals bepaald bij art. 135 § 1 van de nieuwe gemeentewet 

- Desgevallend kan in verband met de internationale samenwerking, de brandweerdienst 
opgeroepen worden voor hulpverlening aan een buurland 

 
De leden van de brandweerdienst mogen als zodanig niet ingezet worden voor andere taken dan die 
welke voor die dienst vastgesteld zijn. 
 
Artikel 4 
De dienst wordt zodanig georganiseerd dat voldoende manschappen (personeel en kaders) te allen 
tijde klaar staan om binnen de kortst mogelijke tijd op te treden. De leden van de dienst zijn, wat hun 
prestaties betreft, onderworpen aan de noodwendigheden van de  dienst. Wachtdienst in de kazerne 
zowel als aan huis kan opgelegd worden. 
 
Artikel 5 
De leden-vrijwilligers(sters) van de dienst kunnen door de officier-dienstchef of zijn plaatsvervanger, 
opgeroepen worden in volgende gevallen: 
 1. Voor hun theoretische of praktische opleiding, voor de oefeningen waarvan het minimum 
 aantal op twaalf per jaar wordt vastgesteld en voor de inspecties 
 2. Voor elke interventie of taak die tot de opdrachten van de brandweerdienst behoort 
 3. Zij kunnen eveneens voor dienstnoodwendigheden door de burgemeester worden 
opgeroepen 
 
Artikel 6 
De brandweerdienst omvat het volgende personeel: 
  
categorie    graad    aantal vrijwilligers(sters) 
 
 1. Operatief personeel 
 
1. Officier-dienstchef luitenant 1 
2. Officieren   onderluitenant/luitenant 2 
3. Onderofficieren adjudant   2 waarvan 1 uitdovend 
    sergeant  3 
4. Korporaals  korporaal  6 
5. Brandweermannen brandweerman(vrouw) 21 
 
Totaal 1.       35  
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2. Technisch en administratief personeel 
 
Totaal 2.     - 
 
3. Personeel belast met bijzondere taken 
 
1. Officier-geneesheer o/luitenant/luitenant (niet voltijds) 1 
 
Totaal  3.      1 
 
ALGEMEEN  TOTAAL   36 
 
 
 
HOOFDSTUK 2.  PERSONEEL 
======================= 
 
Artikel 7 
Het vrijwilligerspersoneel heeft niet de hoedanigheid van gemeentepersoneel. Tijdens de duur 
van de prestaties bij de brandweerdienst valt het personeel onder het stelsel dat door dit 
reglement en door de dienstnemingsakte is bepaald. 
 
Artikel 8 
Vervallen  ( KB 14.10.1991). 
 
§ 1. Andere personeelsleden dan de officieren. 
 
Sectie 1.  -  Aanwerving 
 
Artikel 9 
Niet van toepassing.    
 
Bepalingen voor het vrijwilligerspersoneel 
 
Artikel 10 
Elke effectieve indienstneming wordt voorafgegaan door een stage, die georganiseerd wordt 
overeenkomstig art. 12 tot 15. Behoudens andersluidende bepalingen betreffende uitsluitend bijzonder 
ambten, geschiedt de aanwerving in de graad van brandweerman(vrouw). 
 
De aanwervingsvereisten voor de graad van brandweerman(vrouw) zijn de volgende: 
 

1) Belg zijn of inwoner(inwoonster) zijn van een lidstaat van de Europese unie en voldoende de 
Nederlandse taal machtig zijn  

2) In de gemeente wonen waar de brandweerdienst gevestigd is. 
3) Deze voorwaarde is te vervullen uiterlijk zes maanden na het beëindigen van de stage. Een lid 

van de brandweer dat niet voldoet aan de woonplaatsverplichting, maar toch over de 
mogelijkheid beschikt om binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep de 
brandweerkazerne te bereiken, kan aan de gemeenteraad een afwijking van de 
woonplaatsverplichting vragen. De gemeenteraad kan, rekening houdend met de 
omstandigheden van het individuele geval, een afwijking op de woonplaatsverplichting 
toestaan. 

4) Ten minste 18 jaar oud zijn bij de eerste indienstneming in een brandweerdienst 
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5) Ten minste 1,60 m groot zijn 
6) Van goed zedelijk gedrag zijn 
7) Voor de mannelijke kandidaten, in orde zijn met de dienstplichtwetten 
8) In het bezit zijn van minstens een rijbewijs B met handbediende versnellingen bij de 

kandidaatstelling 
9) Medische geschiktheid 
 Medisch attest voorafgaandelijk aan de sportproeven: 

o Voor de aanvang van de sportproeven moeten de kandidaten een bewijs 
voorleggen vanwege hun (huis)arts waarbij wordt aangegeven: 
 dat de kandida(a)t(e) medisch geschikt is om aan de hierna 

vermelde sportproeven    deel te nemen. 
 De lengte van de kandida(a)t(e) dient eveneens vermeld te worden. 
 De datum van het attest : dit mag niet ouder zijn dan zes maanden. 
 Enkel het attest van de organiserende overheid mag hiervoor 

gebruikt worden. 
o In geval van een onvolledig medisch attest of een medisch attest met 

vermeldingen, kan de kandidaat niet toegelaten worden tot de selectie. 
 Medische geschiktheid bij indiensttreding: 

a. De kandida(a)t(e) dient medisch geschikt bevonden te worden ingevolge een 
geneeskundig onderzoek verricht door de preventieadviseur-geneesheer van de 
arbeidsgeneeskundige dienst van de gemeente. Deze dienst staat eveneens in 
voor het overeenkomstig de bepalingen van het ARAB voorziene jaarlijkse 
geneeskundig onderzoek. 

 
10) De kandidaat(ate) moet slagen voor de proeven inzake lichamelijke geschiktheid, 

afgenomen door de examencommissie.  Op die proeven staan geen punten.  De 
kandidaten moeten slagen voor ten minste 7 (zeven) van de hierna vermelde proeven, 
inzonderheid de proeven vermeld onder c, e, f en i die eliminerend zijn. 

 De proeven zijn de volgende: 
a. voorligsteun: 
Het lichaam gestrekt in een rechte lijn, armen loodrecht op de grond.  Armen buigen en 
strekken.  Minstens 10 maal. 
b. buigen van de armen: 
In hang aan de boom of de brug, de handen in pronatie, d.w.z. de palm naar het lichaam 
gekeerd. Het toestel wordt op zulk danige hoogte geplaatst dat de voeten de grond  niet 
raken. Voor de goede uitvoering is vereist dat de kin boven de brug komt. Minstens 4 maal. 
c. evenwicht: 
Voortgaan over een balk van 7 à 10 cm breed, 3,5 m lang op een hoogte van 1,2 m in 8 
seconden. Vrije manier van op- en afstijgen. De proef wordt gechronometreerd bij het 
geven van het signaal wanneer de kandidaat(ate) zich in evenwicht op de boom heeft 
gesteld. De chronometer wordt stilgelegd bij het einde van het parcours, voor de 
kandidaat(ate) van het toestel afstijgt, de voet voorwaarts gestrekt op het einde van de 
boom. Twee pogingen zijn toegestaan. 
d. touwklimmen 4 m: 
Twee pogingen zijn toegestaan met een tussenpoos van 15 minuten. Maximum 30 
seconden. 
e. beklimmen van de ladder 
Autoladder 20 m hoog, staat nergens tegen en heeft een hellingshoek van 70°. Toegestane 
tijd is 40 seconden.  Twee pogingen zijn toegestaan met een tussenpoos van 5 minuten. 
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Bij ontstentenis van een autoladder: beklimmen van een ladder opgesteld tegen een muur  
met een hellingshoek van 70° en uitgeschoven tot 6 meter. Uit te voeren in 8 seconden. 
Twee pogingen toegestaan met een tussenpoos van 5 minuten  
f. dragen over 50 m: 
Dragen van een persoon van hetzelfde gewicht op 5 kg na over een afstand van 50 m in 30 
seconden.  Twee pogingen zijn toegestaan met een tussenpoos van 15 min. Hulpgreep bij 
een arm en een been. Het startsein wordt gegeven wanneer de last is opgenomen. 
g. lengtesprong: 
Zonder aanloop, de voeten aaneengesloten achter de lijn.  Minstens 1,80 m.  Twee 
pogingen zijn toegestaan. De afstand wordt bepaald door het dichtst bij de startlijn 
achtergebleven spoor, ongeacht met welk lichaamsdeel de grond wordt geraakt. 
h. dieptesprong: 
Vanuit strekstand en zonder tussensteun.  Diepte 2 m. 
i. lopen: 
600 meter in 2 minuten 45 seconden 
 

De proeven inzake lichamelijke geschiktheid worden afgenomen door een examencommissie 
samengesteld door het schepencollege. De leden zijn: de dienstchef, officieren en onderofficieren, 
leraars en technici. De sportproeven zijn eliminerend. Het secretariaat wordt waargenomen door een 
brandweerofficier. 
 

11) Slagen in een selectieprocedure bestaande uit volgende gedeelten: 
a. Mondelinge proef (50 punten): de kandidaten worden beoordeeld op persoonlijkheid: 

motivatie en houding ten opzichte van de brandweer, maturiteit, stressbestendigheid bij 
de confrontatie met menselijk leed en bij werken onder druk, sociaal gedrag met 
slachtoffers, inzet en verantwoordelijkheidszin, geschiktheid tot werken in een groep 
onder hiërarchisch bevel. 

b. Beschikbaarheid, inzonderheid tijdens de daguren (20 punten) 
c. Al dan niet houder zijn van  hogere rijbrevetten B/E, C en/of CE (10 punten) 
d. Een praktische proef om de beroepsgeschiktheid van de kandidaten te testen (20 

punten) 
 
De kandidaten zijn geslaagd wanneer ze minstens 60% van de punten halen. 
 
Artikel 11 
De leden-vrijwilligers(sters) ondertekenen, voor hun indiensttreding als stagiair(e), een 
dienstnemingscontract voor de duur van de stage. 
Zij kunnen hun indienstneming te allen tijde verbreken met een maand opzegging. 
  
Het dienstnemingscontract dat de leden-vrijwilligers(sters) als stagiair(e) tegentekenen, vermeldt: 

1. naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en geboortedatum, evenals de woonplaats 
2. de aanvangsdatum waarop de vrijwilliger(ster) in dienst is genomen 
3. de graad en de vergoeding welke de vrijwilliger(ster) wordt toegekend 
4. de ontvangstmelding van een uittreksel uit de polis arbeidsongevallen 
5. de ontvangstmelding van een uittreksel uit de polis overlijdensverzekering 
6. de verklaring van kennisneming van en onderwerping aan het organiek reglement en het 

reglement van orde  
  
Sectie 2. Stage en opleiding 
 
Artikel 12 
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Niemand wordt tot de stage toegelaten tenzij hij(zij) aan de aanwervingsvoorwaarden voldoet. De duur 
van de stage bedraagt één jaar. 
Op het einde van de stageperiode dient de kandidaat(ate) het brevet van Kandidaat-
brandweerman(vrouw) (modules brandbestrijding en hulpverlening, levensreddende handelingen en 
persoonlijke bescherming) van een provinciaal centrum voor de opleiding van de brandweerdiensten 
voor te kunnen leggen. 

 
Artikel 13 
De dienstchef en de leider van de operaties waken erover dat de stagiairs(es) slechts bij de operaties 
worden ingeschakeld in de mate dat hun theoretische en praktische vorming zulks toelaat. 
 
Artikel 14 
De stagecommissie, samengesteld uit de dienstchef, officieren en onderofficieren, maakt aan het einde 
van de stage ten behoeve van de benoemende of indienstnemende overheid, een verslag op over 
iedere stagiair(e). 
 
Zij stelt voor: 
- hetzij de effectieve indienstneming voor een stagiair(e)-vrijwilliger(ster) 
- hetzij de verlenging van de stagetermijn voor een duur van ten hoogste tweemaal zes  maanden 
- hetzij de afdanking 
Dit kan eveneens tijdens de stage en eventueel tijdens de verlengde stage, volgens dezelfde 
procedure. 
Zij wordt voorgesteld wanneer de wijze van dienen van de stagiair te wensen overlaat. 
 
Artikel 15 
Het in artikel 14 bedoelde verslag wordt aan de belanghebbende schriftelijk meegedeeld en door 
hem/haar mee ondertekend. 
Deze beschikt over een termijn van acht dagen, te rekenen vanaf de kennisneming, om bezwaar in te 
dienen bij de benoemende of indienstnemende overheid. 
 
Sectie 3.  Indienstneming en loopbaan 
 
Artikel 16 
Op grond van het einde-stageverslag kan de stagiair(e) effectief in dienst genomen worden. 
Het dienstnemingscontract dat de vrijwilliger(ster) tegentekent bij zijn(haar) effectieve indienstneming 
voor de duur van vijf jaar, bevat dezelfde vermeldingen als het dienstnemingscontract bedoeld in art. 
11.  
Deze dienstneming is hernieuwbaar. 
Behoudens ontvangst van opzegging vanwege de bevoegde overheid, drie maanden voor het 
verstrijken van de termijn, wordt deze indienstneming vernieuwd door stilzwijgende verlenging. 
 
Artikel 17 
Wanneer een bij bevordering te begeven betrekking openvalt, wordt het personeel van de dienst 
daarvan door middel van een dienstorder in kennis gesteld. 
 Dit dienstorder vermeldt: 
 - de te vervullen voorwaarden 
 - de eventueel opgelegde proeven en de stof ervan 
 - de uiterste datum  en eventuele modaliteiten voor het indienen van de kandidaturen 
 
Artikel 18 
Elke kandidatuur moet rechtstreeks en schriftelijk aan de burgemeester worden gericht. 
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Artikel 19 
De vereisten voor toegang tot de bevorderingsgraden zijn de volgende: 
 
1. Voor de bevordering tot korporaal moet de kandidaat(ate): 
 

a)    ten minste 3 jaar effectief brandweerman (vrouw) zijn 
•  houder(ster) zijn van het brevet van korporaal, uitgereikt door een erkend 

opleidingscentrum voor de brandweer, of  houder zijn van een gelijkgesteld certificaat 
ingevolge artikel 49 van het koninklijk besluit van 08.04.2003 betreffende de 
opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten 

• gunstig advies hebben gekregen van de dienstchef 
 

2. Voor de bevordering tot sergeant moet de kandidaat(ate): 
 

a)     ten minste 3 jaar graadanciënniteit tellen als korporaal 
b)     houder zijn van het brevet van sergeant, uitgereikt door een erkend 
opleidingscentrum     
        voor de brandweer, of van een gelijkgesteld certificaat ingevolge artikel 49 van het   
        koninklijk besluit van 08.04.2003 betreffende de opleiding van de leden van de  
        openbare hulpdiensten;  
c)    gunstig advies hebben gekregen van de dienstchef 

 
 Wanneer deze graad niet kan begeven worden hetzij bij ontstentenis van in aanmerking      
 komende personeelsleden, hetzij wegens niet deelneming aan of mislukken van de  
 proeven, komen in aanmerking, van zover zij aan de voorwaarden onder b en c  
 voldoen: alle korporaals, ongeacht hun graadanciënniteit, of bij ontstentenis, alle           
 brandweermannen met ten minste 5 jaar dienstanciënniteit. 
 
3. Voor de bevordering tot adjudant moet de kandidaat(ate): 

 
a) onderofficier zijn met ten minste 5 jaar graadanciënniteit 
b) houder zijn van het brevet van adjudant, uitgereikt door een erkend opleidingscentrum 
voor de brandweer, of van een gelijkgesteld certificaat ingevolge artikel 49 van het 
koninklijk besluit van 08.04.2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 
hulpdiensten;  
c) gunstig advies hebben gekregen van de dienstchef 

 
Wanneer deze graad niet kan begeven worden, hetzij bij ontstentenis van in aanmerking komende 
personeelsleden, hetzij wegens niet deelname aan of mislukken van de proeven komen in aanmerking, 
voor zover zij aan de voorwaarden onder b en c voldoen: alle onderofficieren ongeacht hun 
graadanciënniteit, of bij ontstentenis, alle korporaals met tenminste 5 jaar dienstanciënniteit.  

 
Artikel 20 
De benoeming, de indienstneming of de bevordering wordt door de burgemeester of zijn gemachtigde 
rechtstreeks aan de belanghebbende meegedeeld en ter kennis van de andere leden van de dienst 
gebracht. 
 
§ 2.  Alle personeelsleden  
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Sectie 1.  Beëindiging van het ambt 
 
A. Bepalingen van het beroepspersoneel 
 
Artikel 21 
Niet van toepassing. 
 
B. Bepalingen betreffende het vrijwilligerspersoneel 
 
Artikel 22 
Aan ieder lid-vrijwilliger(ster) van de dienst, dat eervol uit zijn/haar ambt wordt ontslagen onder de 
voorwaarden gesteld in artikels 23 en 24, kan de eretitel van zijn/haar graad door de gemeenteraad 
worden verleend. 
 
Artikel 23 
Het ambt van de leden-vrijwilligers(sters) van de dienst eindigt: 
 
1. Bij het verstrijken van de duur van de dienstneming of van de wederindienstneming. 
2. Bij het bereiken van de leeftijdsgrens. 

Eervol ontslag wordt verleend aan de betrokkene bij het verstrijken van de maand waarin hij/zij 
de leeftijd van zestig jaar bereikt. 

 
3. Door vrijwillig ontslag. 

Ontslag kan door de betrokkene te allen tijde, met schriftelijke opzegging van drie maanden 
worden gegeven. 

 
4. Door ontslag van ambtswege. 

Dit ontslag vindt plaats op initiatief van de indienstnemende overheid, wanneer de betrokkene de 
in artikel 10 gestelde voorwaarden niet langer vervult. 

 
5. Door afdanking. 

Wordt door de gemeenteraad uitgesproken ten aanzien van ieder lid: 
a) wegens wangedrag 
b) wegens miskenning van de tucht 
c) in het geval bedoeld in artikel 33 

In het geval bedoeld in het eerste lid, 2°, op verzoek van het lid-vrijwilliger kan de leeftijdsgrens 
uitgesteld worden tot de maand waarin hij de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt, onder volgende 
minimale voorwaarden: 
1. Beschikken over een gunstig advies van de dienstchef; 
2. Slagen in een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid door de 
arbeidsgeneesheer.  
Wanneer het een vrijwilliger-dienstchef betreft, gelden volgende minimale voorwaarden: 
1. Beschikken over een gunstig advies van de burgemeester; 
2. Slagen in een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid door de 
arbeidsgeneesheer; 
3. Beschikken over het brevet dienstchef. 

De gemeenteraad kan de modaliteiten van het verzoek bepalen en bijkomende voorwaarden stellen 
aan de verlenging van het contract. Een nieuw dienstnemingscontract, met een duur van één jaar, 
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wordt opgesteld en is vier keer verlengbaar met één jaar, mits het voldoen aan bovengestelde 
voorwaarden. 

 
Artikel 24 
Eervol ontslag kan worden verleend aan ieder lid-vrijwilliger(ster) van de dienst: 

- die minstens dertig jaar dienst telt 
- die, na tenminste tien jaar dienst, van ambtswege werd ontslagen ingevolge een hem/haar 

in de dienst of naar aanleiding ervan overkomen ongeval 
 
Sectie 2. Plichten 
 
A. Plichten die gelden voor alle leden 
 
Artikel 25 
De gemeenteraad bepaalt, bij reglement van orde, de dienstbetrekkingen, de plichten van de leden en 
op algemene wijze de maatregelen betreffende de werking van de dienst en de uitvoering van de 
bepalingen van dit reglement. 
 
Artikel 26 
Het is de leden van de dienst verboden naar aanleiding van de uitoefening van hun ambt, onder eender 
welk voorwendsel, individueel en voor zich persoonlijk gratificatiën of beloningen te vragen of te 
ontvangen. 
 
Artikel 27 
De leden van de dienst zijn ertoe gehouden, ongeacht hun kwalificatie, deel te nemen aan de 
hulpoperaties waarvoor hun tussenkomst gevorderd wordt. 
 
B. Bijzondere plichten van sommige leden 
 
Artikel 28 
Niet van toepassing. 
 
Artikel 29 
De officier-geneesheer moet: 
   

1) instaan voor de opleiding van de leden van de brandweerdienst inzake eerste zorgen en 
reanimatie en periodiek herscholingscursussen organiseren 

2) de personeelsleden, die in dienst gekwetst worden,  verplegen, zelfs op de plaats van het 
ongeval 

3) de personeelsleden informeren omtrent de mogelijkheid zich lastens de in dienst nemende 
overheid preventief te laten inenten tegen het hepatitis B virus (KB 03.06.99) 

4) regelmatig het geneeskundig materieel van het korps nazien 
 
 
C. Plichten in geval van interventies 
 
Artikel 30 
Bij ernstige interventies kunnen de niet van dienst zijnde personeelsleden, op bevel van de dienstchef 
die er onmiddellijk de burgemeester van verwittigt, ertoe gehouden zijn zich onverwijld naar de kazerne 
te begeven. 
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Artikel 31 
De dienstchef treft alle vereiste voorzieningen in overeenstemming met het reglement van orde, opdat 
alle voertuigen en toestellen welke voor een belangrijke interventie vereist zijn, gelijktijdig zouden 
kunnen ingezet worden. 
 
Artikel 32 
Wanneer, tijdens een brand in de gemeente, voor het blussen of het beschermen van mensenlevens de 
gedeeltelijke sloping van een bouwwerk vereist is, moet de leider van de operaties de bevelen van de 
burgemeester niet afwachten. 
 
Sectie 3. Onverenigbaarheden 
 
Artikel 33 
Onverminderd de gevallen van onverenigbaarheid genoemd in de nieuwe gemeentewet of in 
gemeentelijke reglementen, is er onverenigbaarheid tussen: 

a) het ambt van beroepslid van een brandweerdienst en het ambt van lid-
vrijwilliger(ster) van dezelfde brandweerdienst 

b) het ambt van lid van een brandweerdienst en het ambt van lid van een politiedienst 
die deel uitmaakt van de openbare macht, zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 
5.08.1992 op het politieambt. De overheid die bekleed is met de bevoegdheid tot 
benoeming of aanstelling, kan een lid van een brandweerdienst, dat tezelfdertijd lid is 
van de gemeentepolitie, toestaan de functie van brandweerman te blijven uitoefenen. 
Deze afwijking wordt verleend aan het lid van een brandweerdienst in dienst voor 1 
april 1999 en voor zover dit nodig is om de continuïteit van de betrokken 
brandweerdienst te verzekeren (KB 11.04.1999). 

 
Bovendien is het ieder lid van de dienst verboden werkzaam te zijn of belangen te hebben, zelfs door 
tussenpersonen: 

c) in ondernemingen die materieel vervaardigen, vervoeren of verkopen voor 
brandbescherming, -voorkoming of -bestrijding 

d) in ondernemingen die brandvoorkomingsmaatregelen bestuderen, toepassen of 
controleren 

 
Zodra de gemeenteraad de miskenning van een van de net genoemde onverenigbaarheden of 
verbodsbepalingen constateert, stelt hij de betrokkene in mora daaraan binnen de zes maanden een 
einde te stellen. 
 
Ieder lid dat na verloop van die termijn geen gevolg aan de aanmaning van de gemeenteraad heeft 
gegeven, wordt afgezet of afgedankt. 
 
Sectie 4. Hiërarchie en tuchtregeling 
 
A. Bepalingen die gelden voor alle personeelsleden 
 
Artikel 34 
Zelfs buiten de prestatie-uren, blijft ieder lid van de dienst dat de reglementaire tenue draagt, 
onderworpen aan de hiërarchie zoals die is vastgesteld in artikel 6 en moet het de hem krachtens de 
reglementaire bepalingen ter zake opgelegde verplichtingen nakomen. 
 
Artikel 35 
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De aard, de reden en de datum van elke opgelegde tuchtstraf worden vermeld in het persoonlijk dossier 
van betrokkene. 
 
B. Bepalingen die gelden voor het vrijwilligerspersoneel 
 
Artikel 36 
Ten aanzien van de leden-vrijwilligers(sters) van de dienst kunnen volgende tuchtstraffen worden 
uitgesproken: 
 
1. de terechtwijzing 
2. de berisping 
3. de schorsing voor de duur van maximum één maand 
4. de afdanking 
 
Artikel 37 
Wat de officieren betreft: 
 
a) Worden de terechtwijzing en berisping uitgesproken door de burgemeester 
b) Worden de schorsing en de afdanking door de gemeenteraad, op voorstel van de burgemeester, 

uitgesproken. De desbetreffende raadsbeslissingen zijn aan de goedkeuring van de 
provinciegouverneur onderworpen 

 
Artikel 38 
Voor de andere leden dan de officieren: 
 
a) worden de terechtwijzing en berisping uitgesproken door de officier-dienstchef 
b) worden de schorsing en de afdanking door de gemeenteraad, op voorstel van de burgemeester, 

uitgesproken 
 
Artikel 39 
Geen enkele straf kan aan de bevoegde overheid worden voorgesteld zonder dat de betrokkene vooraf 
gehoord of ondervraagd werd. 
 
Artikel 40 
De schorsing heeft de inhouding van elke bezoldiging en beroving van de rechten op bevordering voor 
de duur van de straf tot gevolg. 
 
Sectie 5. Vergoeding van het vrijwilligerspersoneel 
 
Artikel 41 
De vergoedingen voor de prestaties van de vrijwilligers(sters) worden berekend naar rato van de uren 
prestaties op basis van minstens het gemiddelde van de wedden bepaald bij de weddenschaal van de 
overeenstemmende graad van het beroepspersoneel: 
Overeenkomstig de bepalingen van: 

a) het KB van 20.06.1994 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de 
bezoldiging van het personeel van de openbare brandweerdiensten 

b) het KB van 20.06.1994 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de 
toekenning van nacht-, zaterdag- en zondagtoelagen voor het personeel van de 
openbare brandweerdiensten 
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c) het KB van 15.03.1995 tot vaststelling van de voorwaarden tot toekenning van 
hogere weddenschalen aan de houders van bepaalde graden van de openbare 
brandweerdiensten 

d) Het KB van 08.04.2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare 
hulpdiensten 

 
Graadanciënniteit: de anciënniteit verworven in dienst van het bestuur in de graad waarin het 
personeelslid vast benoemd is,  ingaande vanaf de vaste benoeming of vanaf het begin van de 
proefperiode die eraan voorafgaat. 
Geldelijke anciënniteit: de totale anciënniteit in aanmerking genomen voor de vaststelling van de 
individuele wedde van het personeelslid. 
Dienstanciënniteit: de totale werkelijke anciënniteit verworven in dienst van het bestuur in statutair 
verband als vastbenoemde en op proef benoemd personeelslid. 
Schaalanciënniteit: de anciënniteit verworven in de weddenschaal (schalen) van de functionele 

loopbaan. 
 
Referteweddenschalen graden: 

 
• Stagiair-brandweerman-vrijwilliger(ster): het gemiddelde van de loopbaanschaal PB1 

 
• Brandweerman-vrijwilliger(ster):  

   het gemiddelde van de loopbaanschaal PB2 bij effectieve indienstneming 
het gemiddelde van de loopbaanschaal PB2 bis,mits:  -9 jaar dienstanciënniteit 
hebben en voldoen aan de bepalingen van art. 1, 1° t/m 3°van het KB van 15 
maart 1995. gunstig advies van de dienstchef, ofwel:-18 jaar dienstanciënniteit 
hebben en voldoen aan de bepalingen van art.1. Laatste lid, 1° en 2° van het 
KB van 15.03.1995. gunstig advies van de dienstchef 
het gemiddelde van de loopbaanschaal PB3,  mits:-18 jaar dienstanciënniteit 
hebben-voldoen aan de bepalingen van artikel 2 van het KB van 15 maart 
1995-gunstig verslag van de dienstchef. 
Bij overgangsmaatregel voor de personeelsleden in dienst op de datum van 
inwerkingtreding van de algemene weddenschaalherziening en op dezelfde 
datum voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 
- 25 jaar dienstanciënniteit tellen; 
- ten minste 50 jaar oud zijn; 
- gunstig advies van de dienstchef. 

 
• Korporaal-vrijwilliger(ster):  

het gemiddelde van de loopbaanschaal PB2bis als aanvangsschaal of bij 
bevordering tot de graad(minimum 1 jaar bij bevordering) 
het gemiddelde van de loopbaanschaal PB3, mits : 
- 18 jaar dienstanciënniteit hebben 
- voldoen aan de bepalingen van artikel 3 van het KB van 15 maart 1995 
- gunstig verslag van de dienstchef ofwel: 
Bij overgangsmaatregel voor de personeelsleden in dienst op de datum van de 
inwerkingtreding van de algemene weddeschaalherziening op en dezelfde 
datum voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 
- 25 jaar dienstanciënniteit tellen; 
- ten minste 50 jaar oud zijn; 
- gunstig advies van de dienstchef. 
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• Sergeant-vrijwilliger(ster):  

het gemiddelde van de loopbaanschaal PB3 als aanvangsschaal of bij 
bevordering tot de graad(minimum 1 jaar bij bevordering). 
het gemiddelde van de loopbaanschaal PB4, mits 9 jaar gecumuleerde 
schaalanciënniteit in PB2, PB2bis en PB3 en gunstig verslag van de dienstchef 
het gemiddelde van de loopbaanschaal PB5, mits 18 jaar gecumuleerde 
schaalanciënniteit in PB2, PB2bis, PB3, PB4 en gunstig verslag van de 
dienstchef 

 
 

• 1ste Sergeant-vrijwilliger(ster): 
het gemiddelde van de loopbaanschaal PB4 als aanvangsschaal  of bij 
bevordering tot  de  graad 
het gemiddelde van de loopbaanschaal PB5 mits 18 jaar gecumuleerde 
schaalanciënniteit in PB2,PB2bis,PB3 en PB4 en gunstig verslag van de 
dienstchef. 

 
• Adjudant-vrijwilliger(ster): 

het gemiddelde van de loopbaanschaal PB5, als aanvangsschaal of bij 
bevordering tot de graad(minimum 1 jaar bij bevordering) 
het gemiddelde van de loopbaanschaal PB6, mits 18 jaar gecumuleerde 
schaalanciënniteit in PB2, PB2bis, PB3, PB4 en PB5 en gunstig verslag van de 
dienstchef 

 
• Onderluitenant-vrijwilliger(ster): 

het gemiddelde van de loopbaanschaal PBA1 - (CAO 1997-1998) 
 

• Luitenant: 
het gemiddelde van de loopbaanschaal PBA2 - (CAO 1997-1998) 

 
• Officier-geneesheer-vrijwilliger(ster): 

het gemiddelde van de loopbaanschaal PB20 
 

1) Het minimumuurloon wordt vastgesteld op 1/1976e van deze jaarlijkse bezoldiging. 
 

2)  De reiskosten voor het vervullen van door de dienstchef behoorlijk gelaste bijzondere 
opdrachten, zijn vastgesteld op gelijkaardige grondslagen als die voor het 
gemeentepersoneel gelden (KB 03.06.1999). 

 
3) De vergoedingen worden driemaandelijks uitbetaald na vervallen termijnen. 

 
4) Bij interventies wordt elk begonnen uur volledig vergoed. 

 
5) De vergoeding voor een interventie is tenminste gelijk aan de vergoeding voor twee 

prestatie-uren. 
 

6) Voor de interventies ’s zondags of op wettelijke feestdagen wordt de vergoeding verhoogd 
met 100%. 
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7) Voor iedere interventie bij nacht tussen 22.00 uur en 06.00 uur wordt de vergoeding 
verhoogd met 50%. 
De verhoging voor nachtprestatie is niet cumuleerbaar met die voor prestaties op  
zondagen en wettelijke feestdagen. 

 
8) Voor wat betreft de oefeningen met of zonder materieel en de theoretische en 

praktijkgerichte opleidingen, wordt een uurvergoeding toegekend van 100%. 
 
9) Voor prestaties in het kader van de brandpreventie, voor het opstellen en bijhouden van   

rampenplannen en van de bijzondere interventieplannen wordt een vergoeding toegekend 
minimum gelijk aan de referteschaal van onderluitenant. 

 
10) Voor het preventief en klein onderhoud van het materieel en de kazerne en voor het 

nazicht van de hydranten wordt een gezamenlijke vergoeding toegekend van maximum 
14 wekelijkse prestatie-uren , te verdelen onder de personeelsleden,die de prestaties 
werkelijk verrichten. Uitzonderlijke opdrachten qua onderhoud ,welke niet tot zaterdag 
kunnen wachten zoals o.a. technische controle van de voertuigen en het nazicht van 
adembeschermingsmateriaal na interventie worden vergoed aan 100% op basis van 
werkelijke prestatie-uren . 

   
11) Met het oog op het vergoeden van administratieve of representatieve aard, zoals voor het 

lopen van de dienst van officier of onderofficier van wacht, vergaderingen en 
besprekingen, de verantwoordelijkheid en niet te vergoeden kosten, eigen aan de functie, 
wordt een fictief maximum contingent van wekelijkse prestatie-uren bepaald, dat door de 
burgemeester, op voorstel van de dienstchef verdeeld wordt tussen de officieren en de 
onderofficieren die de prestaties werkelijk verrichten. Dit wekelijks contingent bedraagt 16 
uren en wordt verdeeld als volgt:  

  - officier-dienstchef  10 u/week 
   - onderluitenant /lt  2u/week 
   - adjudant    1u/week 

 
12) Alle vergoedingen en premies zijn gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer 

van ’s Rijks kleinhandelsprijzen, spilindex 138,01. De toepassing van een verhoging 
ingevolge stijging van het indexcijfer, geschiedt onder dezelfde voorwaarden als voor de 
bezoldiging van het gemeentepersoneel. 

 
HOOFDSTUK 3. GEBOUWEN 
========================= 
 
Artikel 42 
De voor de goede werking van de dienst nodige gebouwen en lokalen worden door de gemeente ter 
beschikking gesteld. 
De brandweerdienst heeft het uitsluitend gebruik ervan. 
 
Artikel 43  
Het kazernement van de brandweerdienst moet gemakkelijk herkenbaar zijn. 
Daartoe moet bij de ingangen op borden of op muren het woord " BRANDWEERDIENST " onder een 
nachtverlichting worden aangebracht. 
 
Artikel 44  
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Het gemeentebestuur dient de nodige initiatieven te nemen om het uitrijden van de hulpvoertuigen te 
vergemakkelijken en te beschermen. 
 
Artikel 45 
De brandweerdienst moet aangesloten zijn op een openbaar telefoonnet en over ten minste één 
oproepnummer, uitsluitend voorbehouden aan de hulpoproepen, beschikken. 
Dit oproepnummer moet in de telefoongids vermeld staan onder de rubriek " BRANDWEER-HULP ". 
Een bijzondere installatie moet het mogelijk maken de hulpoproepen door te geven, enerzijds naar het 
kazernement en anderzijds naar de woning van de leden van de dienst die met de oproeping of de 
wederoproeping van het personeel belast zijn. 
 
HOOFDSTUK 4. MATERIEEL EN BEVOORRADING IN BLUSWATER 
========================================================= 
 
Artikel 46  
Het materieel wordt geplaatst in lokalen die door de gemeenteraad uitsluitend daarvoor bestemd 
worden. Het wordt bewaakt en onderhouden door het personeel, onder toezicht van de dienstchef of 
van zijn plaatsvervanger. 
Het moet bestendig in goede staat en gebruiksklaar worden gehouden opdat het steeds voor 
interventies en oefeningen beschikbaar zou zijn. 
Het materieel mag zelfs tijdelijk niet voor andere doeleinden dan die van de dienst worden gebruikt. 
 
Artikel 47 
De brandweerdienst moet  uitgerust zijn met materieel aangepast aan de risico’s in de gemeente 

aanwezig.  
Hij is uitgerust met volgend minimum materieel: 
 
Autopomp(halfzware of lichte)           2 
Snelle interventiewagen      1 
Personeels-en gereedschapswagen    2 
Draagbare motorpomp op aanhangwagen   1 
Ledigingsmotorpomp      1 
Automatische autoladder (30m) of auto-elevator   1 
Commandowagen      1 
Schuifladder (min 1 per autopomp)    1 
Haakladder        2 
Stroomaggregaat      4 
Schijnwerper       3 
Emmerpomp       2 
Snelblussers(CO2 of poeder)     10 
Persluchttoestel      12 
Hittebestendig pak      2 
Persslangen en koppelingen diam. 45 mm   800 m 
Persslangen en koppelingen diam. 70 mm   1000 m 
Chemische beschermkledij      2 
Radiofonische uitrusting  
- vaste post        1 
- mobiele post       1 per voertuig 
- draagbare post      8 
- pager         1 per lid 
Rookventilator       1 
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Overdrukventilator      1 
Toestel voor levensopwekking     1 
Gasdetector        1 
Explosie-zuurstofmeter      1 
Reddingstouw       8 
Bevrijdingsmaterieel(per set) 
- aandrijfmotor met toebehoren     2 
- hydraulische spreider en toebehoren    2 
- hydraulische schaar en toebehoren    2 
- ram en toebehoren      2 
Individuele beschermkledij 
- interventiejas 
- brandweerbroek 
- brandweerlaarzen(paar)     volgens het effectief  
- helm          1 volledige uitrusting/lid 
- brandweergordel 
- brandweerhandschoenen(paar) 
Werkkledij 
 
Artikel 48 
De op of onder de openbare weg geplaatste hydranten staan ter beschikking van de dienstchef of van 
zijn gemachtigde die er te allen tijde gebruik mag van maken voor interventies en oefeningen. 
 
Artikel 49 
De officier-dienstchef doet in de gemeente alle plaatsen waar water voorhanden is, opnemen. Hij (zij 
)stelt aan het gemeentebestuur de nodige maatregelen en werken voor om het vinden, de toegang en 
het gebruik ervan te vergemakkelijken. 
Eventueel stelt hij (zij) het aanleggen van bijkomende waterwinplaatsen voor. 
Bij aanleg of uitbreiding van een watervoorzieningsnet gaat de vooraf geraadpleegde dienstchef na of 
de ontworpen installaties in de behoeften aan bluswater kunnen voorzien. 
Eerst doet hij verslag aan de inspectie van de brandweerdiensten. 
 
HOOFDSTUK 5.  KLEDING EN UITRUSTING 
===================================== 
 
Artikel 50 
Alle leden van de brandweerdienst ontvangen op kosten van de gemeente, een diensttenue, een 
branduitrusting en een uitgangstenue volgens de voorschriften van het ministerieel besluit ter zake. Zij 
hebben tot plicht ze te onderhouden en in goede staat te bewaren. 
 
Artikel 51  
De kledings- en uitrustingsvoorwerpen alsook de strikt onontbeerlijke persoonlijke voorwerpen van het 
lid van de dienst, welke tijdens en uit oorzaak van de uitoefening van de dienst beschadigd of 
abnormaal bevuild zijn, worden hersteld, vervangen en schoongemaakt door toedoen van de gemeente. 
 
Artikel 52    
De kledings- en uitrustingsstukken en de uitgangstenue mogen slechts bij de uitoefening van de dienst 
of ter gelegenheid van vergaderingen voor beroepsbelangen of officiële plechtigheden gedragen 
worden. 
 
Artikel 53 
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De diensttenue, de branduitrusting en de uitgangstenue vormen elk een geheel, waarvan de 
samenstellende delen niet afzonderlijk mogen gedragen worden. 
 
Artikel 54 
Alleen het dragen van eretekens verleend door de Belgische regering is toegelaten. Door buitenlandse 
regeringen uitgereikte eretekens mogen slechts worden gedragen, wanneer bij koninklijk besluit daartoe 
toestemming is verleend. 
 
HOOFDSTUK 6. VERZEKERING VAN HET VRIJWILLIGERSPERSONEEL 
=========================================================== 
 
Artikel 55 
Met het oog op de schadevergoeding voor ongevallen, die aan de leden-vrijwilligers(sters) van de 
brandweerdienst kunnen overkomen tijdens en als oorzaak van de uitoefening van hun functies in 
bevolen dienst, met of zonder materieel, daarin begrepen de ongevallen die zich kunnen voordoen op 
de weg naar de kazerne of bij hun terugkeer naar hun woning of naar de plaats waar zij werken, sluit 
het gemeentebestuur een polis van gemeen recht af bij een voor de verzekering inzake 
arbeidsongevallen erkende verzekeringsmaatschappij. 
 
Deze verzekering is van toepassing op het geheel van de activiteiten eigen aan het vrijwillig 
brandweerkorps. Zij dekt o.m. eveneens de ongevallen die zich kunnen voordoen: 
- tijdens het volgen van lessen of leergangen van professionele aard en het afleggen van examens in 
het kader van de beroepsopleiding 
- tijdens de deelname aan sportoefeningen en brandweerwedstrijden georganiseerd in het kader van de 
beroepsopleiding 
- in het raam van het optreden als duiker binnen de activiteiten van het korps 
- tijdens de deelname aan gezamenlijke oefeningen en brandweerdemonstraties 
- tijdens alle verplaatsingen genoodzaakt door de activiteiten van het korps 
- tijdens het waarnemen van de dienst 100 bij gelegenheid van een ongeval waarvoor de tussenkomst 
van de brandweerdienst vereist is 
Deze ongevallen sluiten ook de ongevallen buiten de normale activiteitszone in, alsmede die op de weg 
naar en van die plaatsen.         
 
Zij waarborgt de vrijwillige leden van de dienst een schadeloosstelling van ten minste gelijke waarde als 
verschuldigd zou zijn indien op hen toepasselijk waren de bepalingen van de wet van 3 juli 1967 (en 
wijzigingen) houdende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector en van het 
ter uitvoering daarvan vastgestelde Koninklijk Besluit van 13 juli 1970 en wijzigingen. 

 
De rente voor overlijden en blijvende invaliditeit wordt berekend op basis van het bedrag zoals bepaald 
in artikel 4, § 1, tweede lid van voormelde wet van 3 juli 1967. 
 
Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid is de schadeloosstelling gelijk aan het werkelijk geleden 
inkomensverlies weliswaar beperkt tot een maximale dagvergoeding gelijk aan het bedrag bepaald in 
artikel 4, § 1, tweede lid van voormelde wet van 3 juli 1967 gedeeld door 365. 
 
Ieder vrijwillig lid van de dienst heeft evenwel het recht de schadeloosstelling te laten verzekeren op 
basis van zijn reëel beroepsinkomen, beperkt tot maximum 123.947 euro. Hij (zij) dient daartoe jaarlijks 
een met bewijsstukken gestaafde aangifte te doen bij het gemeentebestuur, tegen ontvangstbewijs. 
 
De werkgever(s) en de verzekeringsinstelling waarbij de getroffene is aangesloten of waar hij(zij) is 
ingeschreven overeenkomstig de wetgeving inzake de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, 
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zijn gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer voor wat betreft de vergoedingen die zij op wettelijke 
of statutaire basis dienen uit te keren . 
 
Die polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de gemeente waar het ongeval plaats heeft gehad 
en wordt gesloten voor een bedrag van ten minste 1.487.361 euro per getroffene. 
 
De stagiair-vrijwilliger(ster) wordt bij zijn indienstneming in kennis gesteld van de bepalingen van de 
door de in dienst nemende overheid afgesloten arbeidsongevallenverzekering. 
 
Elke wijziging in de bepalingen van deze polis wordt onmiddellijk aan alle personeelsleden meegedeeld 
 
Artikel 55/bis   
De in vorig artikel bedoelde verzekering wordt aangevuld met een verzekering ten gunste van de 
vrijwilligers(sters) aangegaan bij een daarvoor erkende maatschappij. Die verzekering wordt door de 
gemeenten verplicht afgesloten om, in geval van overlijden in dienst of ten gevolge van in dienst 
opgelopen verwondingen of ziekten, aan de rechtverkrijgenden de uitbetaling van een som van 
minimum 12.395 euro te waarborgen. Dit bedrag wordt aan de schommelingen van de index der 
consumptieprijzen gekoppeld overeenkomstig de regelen voorgeschreven bij de wet van 1 maart 1977 
houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer 
van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 178 van 
30 december 1982. Het bedrag wordt aan de spilindex 138,01 gekoppeld. 
 
De stagiair-vrijwilliger(ster) wordt bij zijn indienstneming in kennis gesteld van de bepalingen van 
overlijdensverzekering, die door de in dienst nemende overheid afgesloten wordt. 
 
Elke wijziging in de bepalingen van de overlijdensverzekering wordt onmiddellijk aan alle 
personeelsleden meegedeeld (KB 3.06.1999). 
 
Artikel 55/ter 
Ten gunste van het vrijwilligerspersoneel (vanaf hun effectieve indienstneming) wordt er door de 
gemeente een pensioenverzekering afgesloten. De jaarlijkse bijdragen worden ten laste genomen van 
de gemeentebegroting. 
 
HOOFDSTUK 7. ADMINISTRATIEVE BESCHEIDEN 
=========================================== 
 
Artikel 56 
De officier-dienstchef waakt erover dat in zijn eenheid de navolgende bescheiden al of niet 
geautomatiseerd worden gehouden, overeenkomstig de desbetreffende onderrichtingen(KB 
03.06.1999). 
 
1. Het immatriculatieregister of -kaartsysteem 
 
Het bevat per lid van de dienst een of meer bladen of kaarten, waarop vermeld staan de  inlichtingen 
van professionele aard en inzonderheid: 
- identiteit, burgerlijke staat 
- gezinstoestand (o.m. bij ongeval te verwittigen personen) 
- bloedgroep 
- immatriculatienummer 
- aanduidingen om een dringende terugroeping naar de dienst mogelijk te maken 
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2. Het register van de hulpoproepen 
 
In dat register worden chronologisch en doorlopend aangeduid: 
- het uur en herkomst van de oproep 
- de aard en lokalisering van de interventie 
- het uur van vertrek van de hulpgroep en de samenstelling van elk dezer 
- het uur van aankomst ter plaatse 
- het uur waarop eventueel versterking werd aangevraagd en de herkomst van die     
versterkingen 
- het uur van terugkomst in de kazerne 
 
3. Het register of kaartsysteem van de inventarissen 
 
Dit moet onderverdeeld worden volgens de noodwendigheden. Het dient inzonderheid precieze 
aanduidingen te behelzen omtrent volgende rubrieken: 
- materieel 
- uitrusting 
- kleding 
- meubilair 
- bureaumachines 
 
4. Het gebruiks- en onderhoudsboekje 
 
Elk voertuig en toestel moet vergezeld zijn van een boekje. Daarin worden vermeld data en uur van 
gebruik, afgelegde afstanden, bestemming, bevoorrading in brandstof en smeermiddelen alsmede de 
onderhouds- en herstellingswerken. Voor de toestellen zoals pompen en aggregaten wordt de rubriek " 
afgelegde afstand " vervangen door " duur van gebruik ". 
 
5. Het aanwezigheids- en prestatieregister 
 
In dat register wordt de samenstelling van de verschillende ploegen en prestatie-uren van elk dezer 
opgetekend. Voorts worden dagelijks daarin de afwezigheden en de redenen ervan vermeld. 
 
6. Het repertorium en de dossiers van de inrichtingen die onder speciale waakzaamheid vallen (art. 
17 van het Koninklijk Besluit van 8.11.1967) 
 
Het repertorium kan in een register of op steekkaarten worden gehouden. 
Met elke inschrijving stemt een dossier overeen waarin voorkomen: kaarten,plan, toegangswegen en 
alle dienstige aanwijzingen omtrent de aard en de omvang van de risico's alsmede de ligging van de in 
de onmiddellijke omgeving bestaande waterwinplaatsen. 
Bij het uitrukken voor een interventie wordt het dossier van de betrokken inrichting overhandigd aan de 
bestuurder van het eerste interventievoertuig, die het onverwijld afgeeft aan de leider van de operaties.  
Voorts zorgt de dienstchef ervoor dat een lijst van die inrichtingen in de brandweerkazerne  wordt 
opgehangen, opdat alle leden van  de dienst ervan kennis zouden hebben. 
 
7. De opgaven van de plaatsen waar het bluswater voorhanden is 
 
Het hoofd van de dienst waakt erover dat de kaarten worden opgemaakt, waarop klaar zijn aangeduid, 
de wegen, de bebouwde zones en de juiste ligging van de waterwinplaatsen. 



 30 

Op die kaarten brengt hij alle dienstige vermeldingen aan omtrent de aard van de waterwinplaatsen 
(hydranten, waterlopen, reservoirs), het debiet en de druk, de watervoorzieningsmaatschappijen en de 
gebruikte koppelingstypes met hun afmetingen. 
 
8. Een persoonlijke steekkaart 
 
Een persoonlijke steekkaart waarop alle tussenkomsten worden opgetekend waaraan het lid van de 
brandweer heeft deelgenomen, met vermelding van de gevaarlijke stoffen en van het besmettingsrisico 
waaraan het in voorkomend geval was blootgesteld.  Het lid van de brandweer kan te allen tijde zijn 
persoonlijke steekkaart inzien en zijn opmerkingen erop noteren. 
 
Artikel 57 
De officier-dienstchef waakt erover dat de volgende verslagen al of niet geautomatiseerd naar het 
model vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken, worden opgemaakt. 
 
1.  Het interventieverslag wordt opgemaakt in ten minste drie exemplaren. De twee eerste 
exemplaren worden binnen de acht dagen gezonden aan de  burgemeester en aan de bevoegde 
inspecteur van de brandweerdiensten. Het derde exemplaar wordt in het archief van de dienst bewaard. 
 
2.  Het bijzonder interventieverslag wordt opgemaakt in minstens vijf exemplaren. De vier eerste 
worden binnen de vier dagen verzonden aan de burgemeester, aan de bevoegde inspecteur van de 
brandweerdienst, aan de provinciegouverneur en aan de minister van Binnenlandse zaken. Een vijfde 
exemplaar wordt in het archief van de dienst bewaard. 
Dat bijzonder verslag moet worden opgemaakt voor elke brand die de dood van ten minste één persoon 
tot gevolg heeft of die het gezamenlijk optreden van twee of meer hulpdiensten vereiste. 
Het vervangt het interventieverslag. 
 
3.  Het semestrieel activiteitsprogramma is een overzicht van de voor het komende halfjaar te 
organiseren opleidingslessen en oefeningen. Het moet vóór de 10de januari en de 10de juli  van elk jaar 
aan de burgemeester en aan de bevoegde inspecteur van de brandweerdiensten worden gezonden. 
 
4.  Het jaarlijks activiteitenverslag is de synthese van de activiteiten van de dienst gedurende het 
afgelopen kalenderjaar. Het wordt vóór 31 januari in één exemplaar toegezonden aan de burgemeester, 
aan de  provinciegouverneur, aan de minister van Binnenlandse Zaken en in tweevoud aan de 
bevoegde inspecteur van de brandweerdiensten. 
 
HOOFDSTUK 8. INSPECTIES EN BEZICHTIGING 
========================================== 
 
Artikel 58 
De dienst is aan de door de Koning georganiseerde inspectie onderworpen, bij toepassing van art. 9 
van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming. 
 
Artikel 59 
Afgezien van de inspectie bedoeld in art. 58, inspecteert de burgemeester, of de gedelegeerde schepen 
de brandweerdienst ten minste eenmaal per jaar. 
 
Zo ook inspecteert de officier-dienstchef geregeld de installaties alsmede het meubilair en het materieel 
van de brandweerdienst. Daartoe ziet hij de inventarissen na. Hij treft de maatregelen om vastgestelde 
vergissingen en verzuimen recht te zetten en te verhelpen. 
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Artikel 60 
Niet van toepassing voor de autonome korpsen. 
 
HOOFDSTUK 9. OVERGANGSBEPALINGEN 
==================================== 
 
Artikel 61 
Niet van toepassing. 
 
HOOFDSTUK 10. SLOTBEPALINGEN 
=============================== 
 
Artikel 62 
Dit reglement wordt in drievoud, voor goedkeuring aan de provinciegouverneur voorgelegd. 
 
Een behoorlijk gewaarmerkt afschrift ervan wordt bezorgd aan: 
- de minister van Binnenlandse Zaken 
- de bevoegde inspecteur van de brandweerdiensten 
- ieder lid van de dienst 
 
Artikel 63 
Dit reglement wordt van kracht de eerste van de maand volgend op de  goedkeuring door de 
provinciegouverneur, behoudens de bepalingen van art. 41 welke met terugwerkende kracht van 
toepassing zijn met ingang van 23 juni 1999. 
 
Artikel 64 
De bepalingen van het thans van toepassing zijnde organiek reglement, worden opgeheven de dag 
waarop de bepalingen van dit reglement van kracht worden. 
 
11. Gemeentelijke basisschool - goedkeuring overeenkomst met de schoolraad 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, 
inzonderheid artikel 27; 

Gelet op de vergadering d.d. 6 juni 2013 tussen het schoolbestuur en de schoolraad; 

Overwegende dat de directeur, het schoolbestuur en de schoolraad in een overeenkomst de procedureregels 
bepalen die bij het uitoefenen van de participatierechten in acht moeten worden genomen; 

Overwegende dat in het bijzonder het vergaderritme wordt bepaald evenals de wijze waarop de mededeling 
wordt verzekerd van de verslagen van de schoolraad, de pedagogische raad, de leerlingenraad en/de ouderraad; 

Overwegende dat de overeenkomst bijkomende rechten en bevoegdheden aan de schoolraad kan toekennen; 

Overwegende dat adviesbevoegdheid in overlegbevoegdheid kan worden omgezet; 

Overwegende dat volgende tekst wordt voorgesteld: 

“ 
OVEREENKOMST TUSSEN HET SCHOOLBESTUUR EN DE SCHOOLRAAD VAN DE GEMEENTELIJKE 
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BASISSCHOOL BERLAAR 

Tussen de onderstaande partijen, 

namelijk enerzijds het schoolbestuur van de Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Berlaar onder 
instellingsnummer 010181 met als vestigingsplaatsen: 

- Aarschotsebaan 60 – 2590 Berlaar 

- Schoolstraat 14 – 2590 Berlaar 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester, Walter Horemans en anderzijds de schoolraad, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter Dave Verlinden worden volgende procedures overeengekomen: 

Titel 1: Bevoegdheden en bevoegdheidsmateries 

 

Afdeling 1: Overlegbevoegdheid 

Artikel 1 

§1 Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over: 

 

1° het opstellen van volgende regelingen: 

a) het schoolreglement; 

b) de lijst van bijdrage die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de 
afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voor zover deze regelingen niet zijn 
opgenomen in het schoolreglement; 

c) het schoolwerkplan; 

d) het beleidsplan of beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB; 

 

2° elk onderwerp van beslissing inzake: 

a) de jaarplanning van extra murosactiviteiten en parascolaire activiteiten; 

b) de infrastructuur werken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17, §2, 1°, a) en c) van 
de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten; 

c) de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten; 

d) het welzijns- veiligheidsbeleid van de school; 

 

§ 2 Dit overleg heeft plaats in een gezamenlijke vergadering tussen schoolbestuur en schoolraad. 
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Het schoolbestuur nodigt de schoolraad schriftelijk uit met de vermelding van plaats, datum, tijdstip en de 
agendapunten. Eventuele informatieve documenten worden als bijlage meegestuurd. De uitnodiging wordt ten 
laatste tien werkdagen voor de bijeenkomst overgemaakt aan de leden, uitgezonderd bij hoogdringendheid. 

§ 3 De afvaardiging van het schoolbestuur bestaat uit: 

- de schepen van onderwijs of zijn afgevaardigde; 

- de directeur; 

 
§ 4 De schepen van onderwijs is ambtshalve voorzitter van de vergadering. 

§ 5 Het overleg leidt tot een akkoord of niet- akkoord tussen het schoolbestuur en de schoolraad. Een akkoord 
veronderstelt een consensus over het betrokken punt. Een akkoord wordt uitgevoerd door het schoolbestuur. 

In geval van niet-akkoord neemt het schoolbestuur een eindbeslissing. Van elke vergadering wordt een verslag 
opgemaakt door de administratief medewerker. In het verslag wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van het 
resultaat van het overleg. Het verslag wordt ter kennis overgemaakt aan alle betrokkenen. 

Afdeling 2: Adviesbevoegdheid 

Artikel 2  Verplicht advies 

§ 1 Het schoolbestuur vraagt de schoolraad over elk ontwerp van beslissing inzake: 

 1° de bepaling inzake het profiel van de directeur; 

 2° het studieaanbod; 

 3° het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen    

              en met externe instanties; 

 4° de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door  

    het schoolbestuur aangeboden vervoer; 

5° de vaststelling van het nascholingsbeleid; 

6° het beleid inzake experimenten en projecten. 

§ 2 De vraag om advies wordt door het schoolbestuur schriftelijk gericht aan de voorzitter van de schoolraad. 

§ 3 Het advies wordt schriftelijk of mondeling uitgebracht en is gemotiveerd. Wanneer een advies niet wordt 
gegeven binnen een termijn van 21 kalenderdagen, die ingaat de dag na die van de adviesaanvraag, wordt het 
advies geacht gegeven te zijn. 

Deze laatste termijn wordt geschorst tijdens de herfst- kerst,- krokus- en paasvakantie en tijdens de periode van 
06 juli tot en met 15 augustus. 

Een mondeling advies wordt door een afvaarding van de schoolraad toegelicht op het college van burgemeester 
en schepenen of op de gemeenteraad, zodat het in de notulen kan worden opgenomen.  

Het schoolbestuur kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van het advies van de schoolraad. 
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Deze motivering wordt binnen een termijn van dertig kalenderdagen meegedeeld aan de schoolraad. 

De termijn gaat in de dag na deze waarop de beslissing van het schoolbestuur wordt opgenomen. 

Artikel 3 Facultatief advies 

§ 1 De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle 
aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. 

Het advies kan betrekking hebben op een onderwerp waarvoor advies is verplicht of waarover moet worden 
overlegd. Het schoolbestuur brengt in dat geval binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in 
de vorm van een voorstel. 

§2 De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene 
organisatie en werking van de school. 

De directeur brengt na ontvangst van een schriftelijk advies binnen de dertig dagen een met redenen omklede 
reactie uit in de vorm van een voorstel. 

Afdeling 3:Verbodsbepalingen 

Artikel 4 

De schoolraad is niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen. 

Artikel 5 

De door de schoolraad uitgeoefende advies- en overlegrechten hebben geen betrekking op de 
arbeidsvoorwaarden waarover het ABOC zich uitspreekt. 

Titel 2: Recht op inlichtingen 

 

Artikel 6 

De leden van de schoolraad hebben in het kader van een overleg- of verplicht  adviesmaterie: 

 1° een algemeen informatierecht; 

 2° het recht op eigen verzoek of op vraag te worden gehoord. 

Te Berlaar 

6 juni 2013 

Voor het schoolbestuur: 

De gemeentesecretaris,       De burgemeester 

 

Anja Neels        Walter Horemans 
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Voor de schoolraad: 

De secretaris,        De voorzitter 

 

Peggy Bruynseels       Dave Verlinden” 

 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De overeenkomst met de schoolraad, zoals hierboven voorgesteld, goed te keuren. 

12. Gemeentelijke basisschool Berlaar - aanwending lestijdenpakket schooljaar 2013-2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, na wijzigingen; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 17 november 2000 betreffende de toepassing van de wet van 29 juli 
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op besluiten van provinciale en 
gemeentelijke overheden en OCMW’s; 
 
Gelet op het decreet van het basisonderwijs d.d. 25 februari 1997 in het bijzonder hoofdstuk IX 
(personeelsformatie in het basisonderwijs); 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon 
basisonderwijs; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BAO/2005/09 van 29 juni 2005, inzake personeelsformatie scholen in het 
gewone basisonderwijs;  
 
Gelet op het schrijven d.d. 12 april 2012 van de heer Jan Stabel van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en 
Vorming (Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)) betreffende het nieuwe omkaderingssysteem in het 
basisonderwijs vanaf schooljaar 2012-2013; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 
 
Overwegende dat de telling op 1 februari 2013 volgend resultaat gaf: 

- aantal gewogen leerlingen in het kleuteronderwijs : 52 + 113 = 165 
- aantal gewogen leerlingen in het lager onderwijs: 91 + 139 = 230 
- totaal aantal leerlingen: 395 

 
Overwegende dat met dit aantal leerlingen volgend lestijdenpakket kan gevormd worden: 
 

Kleuters: 
Kleuteronderwijs: 234-lestijden 
 
Met dit pakket kunnen volgende klassen ingericht worden: 
- Vestigingsplaats 1, Aarschotsebaan 60 : 6 klasjes 
- Vestigingsplaats 2, Schoolstraat 14 : 3 klasjes 
- Kleuterturnen : 18 lestijden 
- Kinderverzorgster : 12 lestijden 
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Lager onderwijs: 
Onderwijs: 317 lestijden 
 
Met dit pakket kunnen volgende klassen ingericht worden: 
- Vestigingsplaats 1, Aarschotsebaan 60 : 6 klassen  
- Vestigingsplaats 2, Schoolstraat 14 : 6 klassen  
- Lichamelijke opvoeding : 20 lestijden  
 
Er zijn nog 9 lestijden over. Er werden 15 tivoli-uren gevraagd om het 1e en 2e leerjaar op Heikant te splitsen 
vermits er 26 leerlingen in zitten waarvan er 3 tivoli-uren om budgettaire redenen weerhouden werden. Zo 
kan het eerste leerjaar op Vestigingsplaats 1 gesplitst worden of kan er een zorgleerkracht ingezet worden 
voor 12 lesuren. 
 
ICT-coördinator: 
20 punten: goed voor 8/36 of 5/24 lestijden 
 
Er blijft 1 restpunt over. 
 
Administratie: 
68 punten goed voor 38/36 
 
Er worden 5 tivoli-uren toegekend. 
 
Godsdienst (kan nog wijzigen tot en met 8 september 2012) : 
Katholieke godsdienst: 20 lestijden 
Niet confessionele zedenleer: 20 lestijden 
Islamitische godsdienst: 8 lestijden 
Protestantse godsdienst: 4 lestijden 
 
Zorgcoördinator: 
Deze puntenenveloppe wordt op niveau van de scholengemeenschap verdeeld. 

 
Gelet op het schrijven van directrice Ingrid Van den Broeck ingekomen op 22 mei 2013 betreffende de aanvraag 
van tivoli-uren voor schooljaar 2013-2014; 
 
Overwegende dat na aanwending van de gesubsidieerde uren er vastgesteld wordt dat er nog 15 lestijden tekort 
zijn om het 1e en 2e leerjaar op Heikant, klassen waarin 26 kinderen zitten, te splitsen, worden er nog 15 tivoli-
lestijden gevraagd; 
 
Overwegende dat er om budgettaire redenen slechts 3 lestijden worden weerhouden en dat er nog overlegd 
wordt of deze dan zullen gebruikt worden om het 1e leerjaar te splitsen of om een zorgleerkracht in te schakelen 
om ook het 2e leerjaar uit de hoogste nood te helpen; 
 
Overwegende dat er bij de administratie nood nog steeds nood is aan 5 bijkomende uren omdat het takenpakket 
van de administratie alsmaar uitgebreider wordt; 
 
Gelet op het verslag van de schoolraad d.d. 6 juni 2012 waarin een positief advies werd gegeven voor het 
aanwenden van lesurenpakket;  
 
Gelet op het protocol-akkoord d.d. 6 juni 2013 van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité; 
 
Gelet op het voorstel van burgemeester en schepenen tot aanwenden van het lesurenpakket voor de 
gemeentelijke basisschool Berlaar voor het schooljaar 2013-2014; 
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BESLUIT EENPARIG 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanwending van het lestijdenpakket zoals voorgesteld door het college 
van burgemeester en schepenen: 
 

Kleuters: 
Kleuteronderwijs: 234-lestijden 
 
Met dit pakket kunnen volgende klassen ingericht worden: 
- Vestigingsplaats 1, Aarschotsebaan 60 : 6 klasjes 
- Vestigingsplaats 2, Schoolstraat 14 : 3 klasjes 
- Kleuterturnen : 18 lestijden 
- Kinderverzorgster : 12 lestijden 
 
Lager onderwijs: 
Onderwijs: 317 lestijden 
 
Met dit pakket kunnen volgende klassen ingericht worden: 
- Vestigingsplaats 1, Aarschotsebaan 60 : 6 klassen  
- Vestigingsplaats 2, Schoolstraat 14 : 6 klassen  
- Lichamelijke opvoeding : 20 lestijden  

 
Er worden 3 tivoli-uren toegestaan, zodat er één klas kan gesplitst worden voor de hoofdvakken of er een 
zorgleerkracht kan ingeschakeld worden. 
 
ICT-coördinator: 
20 punten: goed voor 8/36 of 5/24 lestijden 
 
Er blijft 1 restpunt over. 
 
Administratie: 
68 punten goed voor 38/36 
 
Er worden 5 tivoli-uren toegekend. 
 
Godsdienst (kan nog wijzigen tot en met 8 september 2012) : 
Katholieke godsdienst: 20 lestijden 
Niet confessionele zedenleer: 20 lestijden 
Islamitische godsdienst: 8 lestijden 
Protestantse godsdienst: 4 lestijden 
 
Zorgcoördinator: 
Deze puntenenveloppe wordt op niveau van de scholengemeenschap verdeeld. 

 
Artikel 2 
De gemeenteraad stemt ermee in om 3/24 lager onderwijs en 5/36 administratie als tivoli-uren met eigen 
middelen te financieren (registratiesleutel 0802 62070100). 
 
13. Gemeentelijke basisschool Berlaar – aanpassing schoolreglement gewoon basisonderwijs 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet basisonderwijs d.d. 25 februari 1997; 
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Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet opstellen dat de 
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 

Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de afsprakennota) goedgekeurd 
bij raadsbeslissing van 2 juli 2012 (punt 29) aan actualisatie toe is; 

Overwegende de besprekingen in het schoolteam en het advies van de directie; 

Gelet op het overleg in de schoolraad d.d. 6 juni 2013; 

Gelet op het protocol van het ABOC d.d. 6 juni 2013; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de afsprakennota, goedgekeurd door 
de gemeenteraad in zitting van 2 juli 2012 wordt opgeheven. 

Artikel 2 

Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd. De afsprakennota maakt integraal deel uit van het 
schoolreglement. 

Artikel 3 

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke 
wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor 
akkoord. 

14. Gemeentelijke basisschool Berlaar – kennisname van de facultatieve vakantiedagen voor het 
schooljaar 2013-2014 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het 
basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse 
Gemeenschap; 

Gelet op het arbeidsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 15 juni 2010 en gewijzigd in de 
gemeenteraad van 15 november 2011 meer bepaald artikel 72; 

Overwegende dat de instellingen voor basisonderwijs, in toepassing van voormeld besluit, per schooljaar over 
twee facultatieve vakantiedagen kunnen beschikken; 

Overwegende dat deze vakantiedagen naar keuze mogen worden aangewend om tegemoet te komen aan 
plaatselijke of specifieke omstandigheden en dat zij daartoe mogen worden opgesplitst in halve dagen; 

Gelet op het door de scholen ingediende voorstel betreffende de vastlegging van de facultatieve vakantiedagen 
voor het schooljaar 2013-2014; 

Gelet op het gunstig advies dat ter zake werd uitgebracht door de schoolraad d.d. 16 april 2013; 

Gelet op het protocol die aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten door het ABOC d.d. 6 juni 2013; 
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Op voorstel van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De facultatieve vakantiedagen van de gemeentelijke basisschool Berlaar worden voor het schooljaar 2013-2014 
als volgt vastgelegd: 

• Vrijdag 2 mei 2014 (hele dag) 
• Maandag 12 mei 2014 (hele dag) 

 
15. Gemeentelijke basisschool Berlaar – vaststelling nascholingsplan voor het schooljaar 2013-2014 
 

Gelet op het decreet d.d. 16 april 1996 betreffende het mentorschap en de nascholing in Vlaanderen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het 
basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse 
Gemeenschap; 

Gelet op het door de directie ingediende voorstel van nascholingsplan voor het schooljaar 2013-2014; 

Gelet op het protocol die aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten door het ABOC d.d. 6 juni 2013; 

Op voorstel van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt het voorliggende nascholingsplan, dat werd goedgekeurd door het ABOC in vergadering 
van 6 juni 2013, goed. 

16. Aankoop tuingrond met twee garages Markt te 2590 Berlaar 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart  2013 (punt 9) waarbij de aankoop tuingrond met twee 
garages te Markt 2590 Berlaar  werd goedgekeurd; 

Gelet  op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43; 

Gelet  op het visum van de ontvanger … 

Gelet op het hiernavolgend ontwerp van aankoopovereenkomst voorgelegd door notaris Heylen, Bergstraat 134 
te 2220 Heist o/d Berg, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr.:      Datum: #  Dossier : 4084 (K 10997/2) 

VERKOOP 
 

 HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN 
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 OP HEDEN, # 

 Voor mij, Rita Heylen, notar is met standplaa ts te Heist-op-den- Berg, 
houder der minuut,  

 ZIJN VERSCHEN EN 

ENERZIJDS :  

 De heer VAN LOO Amandus  Victor [R.R. 37.10.07 307-39], 
gepens ioneerde , geboren te Hallaa r op zeven oktober negentien honderd 
zevenender t ig, en zijn echtgeno te mevrouw LUYTEN Hilda Amelia Maria 
[R.R. 43.12.11 330-36], zonder beroep, geboren te Berlaa r op elf december 
negentienhonderd drieënveer t ig, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-
Zee), Zeedijk-He is t 279/0042. 

 Gehuwd onder het wetteli jk stelse l bij gebrek aan een 
huwelijkscontract , gewijz igd ingevo lge akte verleden voor ondergetekende 
notaris Rita Heylen op zevenentwin t ig februa r i tweeduizend en zes en 
ingevo lge akte verleden voor notaris Brigi tte Cuvelie r te Berlaar op 
tweeëntwint ig februa r i tweeduizend en zeven met behoud van het stelse l. 

 Hierna samen genoemd "de verkopers". 

ANDERZIJDS :  

De Gemeente BERLAAR , vertegenwoord igd door het College van 
burgemees ter en schepenen, waarvoor optreden de heer Horemans Walter, 
Burgemees te r, en Neels Anja, secretar is, beide hande lende en vastste l lende 
voor en in naam van de gemeente Berlaar , Markt 1, 2590 Berlaar , in 
uitvoe r ing van een beslis s ing van de gemeente raad van de gemeente Berlaar 
van # tweeduizend dertien. 

 Hierna genoemd "de koper". 

 

 De verkopers, de heer Van Loo Amandus en zijn echtgeno te mevrouw 
Luyten Hilda, beiden voornoemd, verkla ren te verkopen, onder vrijwar ing als 
naar recht en voor vrij, zuive r en niet belast met enige schuld , inschr i jving, 
voorrecht , hypotheek of bezwarende overschr i jving, aan de koper, de 
gemeente Berlaa r, voornoemd , die aanvaard t, volgend onroerend goed: 

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED 
 

 Gemeente BERLAAR – eerste kadastrale afdeling – voorheen 
BERLAAR 

 Een perceel grond met twee garages, gestaan en gelegen Schools traa t 
+26 en “Doel Velden”, ten kadaster gekend volgens tite l en recent kadastraa l 
uittrek se l sectie D, nummers 25/M, 25/L, 25/K/deel en 25/N/deel, voor een 
totale oppervlak te volgens meting van negen aren tweeënder t ig centia ren 
negen tienmil ia ren (9a32ca09tma) . 
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 METING -  PLAN 

 Zoals dit perceel is afgebee ld als lot 1 en 3 op een plan met proces-
verbaal van meting en afpaling opgeste ld door de Heer Bruno Van Dessel, 
landmete r-exper t onroerende goederen, te 2550 Kontich, op zeven februar i 
tweeduizend dertien, welk plan aan deze akte zal gehecht blijven, maar niet 
overgeschreven op het hypotheekkantoor . 

OORSPRONG VAN EIGENDOM 
 Voormeld goed hoort de echtgeno ten Van Loo-Luyten, beiden 

voornoemd, toe om het verkregen te hebben als volgt : 

•  Deels, wat betreft lot 1 van het meetplan, van 1) mevrouw Broos 
Nathalie Josée Victor Jeanine Francis, echtgenote van de heer 
Vanautgaerden Michiel Theo, wonende te Herent; 2) de heer Broos 
Frédéric Julia Robert Jeanine Francis Yvonne, wonende te Rotselaar 
(Wezemaal); 3) de heer Lapeijsen Christophe Willy José, wonende te 
Tremelo (Baal); 4) de heer Janssens Frederik Paul, wonende te 
Leuven (Kessel-Lo), ingevolge proces-verbaal van definitieve toewijs 
door notaris Brigitte Cuvelier te Berlaar op achttien september 
tweeduizend en twaalf, overgeschreven op het hypotheekkantoor te 
Mechelen op zestien november daarna, onder formaliteitnumer 56-T-
16/11/2012-16711. 

•  Deels, wat betreft lot drie van het meetplan, van 1) de heer Devijver 
Robert Jean Etienne Camille, weduwnaar van mevrouw Cassiers 
Maria Josepha Elisabeth Florimonda, wonende te Tremelo en 2) 
mevrouw Devijver Godelieve Simone, echtgenote van de heer 
Lapeijsen Patrick Cornelia Louis, wonende te Tremelo (Baal), 
ingevolge akte ruil verleden voor ondergetekende notaris Rita Heylen 
op heden, voorafgaandelijk aan deze, over te schrijven op het 
hypotheekkan too r te Mechelen. 

 De koper zal zich met deze oorsprong van eigendom moeten tevreden 
stellen en zal van de verkopers geen andere tite l kunnen eisen dan een 
afschr ift van deze akte. 

 EIGENDOM – GENOT – BELASTIN GEN 

 Het goed is vrij van gebruik. 

 De koper wordt eigenaar van het goed te rekenen vanaf heden en zal er 
het genot van hebben door de vrije beschikk ing eveneens te rekenen vanaf 
heden op last vanaf de datum van ingeno ttred ing alle hoegenaamde belast in-
gen op het goed geheven of nog te heffen, te betalen en te dragen. 

 De verkopende partij verklaar t dat er bij zijn weten geen 
verhaa lbe las t ingen verschuld igd zijn. Mochten deze toch bestaan, dan zal hij 
deze ten zijne laste nemen voor de tot op heden uitgevoerde infrastruc tuur. 
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 De verkopers verkla ren dat er geen huurcontrac t lopende is betreffende 
public i te i tspane len en/of antennes . 

  ALGEMEN E VOORWAARDEN 

  Het goed wordt verkocht , afge leverd en overged ragen in de staat en 
gelegenhe id waarin het zich thans bevind t dewelke, volgens verklar ing van de 
verkopers, overeens temt met de staat op datum van ondertekening van de 
init ië le aankoopovereenkomst, welke de koper verklaar t goed te kennen met 
alle rechten en voorrechten eraan verbonden, maar zonder waarborg 
betreffend e verborgen gebreken of de uitged rukte oppervlak te al was het 
verschi l één twint igs te of meer, met alle heersende en lijdende , zichtba re en 
niet zichtba re , voortdurende en niet voortdurende erfdiens tbaa rheden, die het 
goed kunnen bezwaren of bevoorde ligen. Het staat de koper nochtans vrij de 
ene in zijn voordeel in te roepen en zich te verzetten tegen de uitoe fen ing van 
de andere, maar op eigen risico en kosten en zonder tussenkomst van de 
verkopers noch verhaa l tegen hen. 

  De verkopers verkla ren dat bij hun weten geen enkele erfdie ns tbaa rhe id 
het goed bezwaart behalve die welke zouden kunnen voortvloe ien uit 
onderhavige akte of uit vroegere tite ls en dat zij zelf er geen enkele toegestaan 
hebben. 

  Het goed wordt verkocht met alle rechten en verplich t ingen inzake de 
eventue le gemene muren, hagen of andere afslui t ingen, die de scheid ing 
uitmaken tussen het verkochte goed en de aanpalende eigendommen. 

  De water, gas-  en elektr ic ite its le id ingen, kanalise r ingen en apparaten 
die zouden toebehoren aan derden zijn niet in de verkoop begrepen, en de 
koper zal zonder verhaa l tegen de verkopers in diens rechten en verplicht ingen 
gesteld worden. 

  BIJZONDERE VOORWAARDEN – ERFDIEN S TBAARHEDEN 

  Deze verkoop wordt bovend ien toegestaan en aanvaard mits de bedingen 
en voorwaarden vervat in de hoger vermelde akte verleden voor Notaris 
Brigit te Cuvelie r te Berlaar op achtt ien september tweeduizend en twaalf en 
hierna letter l i jk overgeschreven:  

  “In een ak te van verkoop verleden voor notaris Michel Cuvelier te 
Berlaar op 17 mei 1962, overgeschreven op het  hypotheekkantoor te Mechelen 
op 25 juni 1962, boek  6232 nummer 28, staat  het  volgende vermeld, hierna 
let terlijk  overgenomen: 

  “8. De verkochte eigendom heef t  een recht  van uitweg naar de 
Dorpplaats langs de thans overbouwde poort  ten Westen van perceel nr. 23/d. 
Deze uitweg is gelegen op aanpalend eigendom van verkoper langsheen de 
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erfscheiding, en gaande van punt  A tot  punt  B aangeduid op het  aangehecht  
grondplan. 

  9. … 

  10. De op de achtergelegen repel grond –zoals aangeduid op het  
grondplan- en aanpalend perceel van verkoper op te richten garage, zal op 
gemeenschappelijke kosten dienen opgericht  en onderhouden te worden. Ieder 
zal deze garage mogen gebruiken op zijn bodem. Dit  gebouw zal niet  kunnen 
afgebroken noch verbouwd worden dan mits akk oord der beide eigenaars van 
de grond. 

  11. De verkochte eigendom heef t  recht  van uitweg met  voertuigen en te 
voet  over de eigendom van de gemeente Berlaar naar de Schoolstraat , zoals 
afgebeeld op de aangehechte grondkaart . De wegenis ter breedte van één 
meter v ij f t ig van het  huis naar de garage zal geschieden zoals aangeduid op 
het  grondplan.” 

  In voormelde ak te van schenk ing-verde ling verleden voor notaris 
Michel Cuvelier te Berlaar op 14 ok tober 1969, staat  het  volgende vermeld, 
hierna let terlijk  overgenomen: 

  “Het  bij  deze geschonken en toebedeelde eigendom dient  wegenis te 
verlenen ter breedte van één meter v ij f t ig cent imeter in het  voordeel van de 
aanpalende eigendom, Mark t  83, te Berlaar, toebehorend aan de echtgenoten 
Dev ijver-Cassie rs , voornoemd, naar hun garage, zoals aangeduid op 
hogervermeld grondplan gehecht  aan gemelde ak te van verkoop verleden voor 
ons notaris op zeventien mei negentienhonderd tweeënzest ig. 

  … 

  Het  bij  deze geschonken en toebedeelde eigendom heef t  recht  van 
uitweg met  voertuigen en te voet  over de eigendom van de Gemeente Berlaar 
naar de Schoolstraat , dit  ingevolge een beslissing van de Gemeenteraad der 
Gemeente Berlaar en een overeenkomst  de dato twaalf  november 
negentienhonderd zest ig, goedgekeurd door de Bestendige Deputat ie van de 
Prov incie Antwerpen in zit t ing van v ierentwint ig januari negentienhonderd 
éénenzest ig, geregistreerd te Lier op zeven augustus negentienhonderd 
eenenzest ig, boek  545, blad 84 vak  15, en overgeschreven ten 
hypotheekkantore te Mechelen op dert ien april negentienhonderd tweeënzest ig, 
boek  6207, nummer 31.” 

  In een ak te van wijziging van erfdienstbaarheden verleden voor notaris 
Brigit te Cuvelier te Berlaar op 27 april 1988, overgeschreven op het  
hypotheekkantoor te Mechelen op 30 mei 1988, boek  10526 nummer 28, staat  
het  volgende vermeld, hierna let terlijk  overgenomen: 
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  “Welke part ijen verk laren bij  gemeen akkoord als volgt  de 
erfdienstbaarheden te wijzigen welke bedongen werden in voormelde 
verkoopak te verleden voor notaris Michel Cuvelier te Berlaar op zeventien mei 
negentienhonderd tweeënzest ig: 

A. Het recht  van uitweg in voordeel van het  eigendom Mark t  87, 
thans eigendom van de echtgenote Dev ijver-Cassiers naar de 
Dorpplaats zoals vermeld onder nummer 8  van de lasten en 
voorwaarden, wordt  beperk t  tot  het  vullen van de mazouttank  en het  
ruimen van de sceptische put , mits de eigenaar van het  lijdend erf  
daar minstens een volle dag op voorhand van verwit t igd wordt .  

B.  De overeenkomstig nummer 10 van de lasten en voorwaarden 
opgerichte twee garages zullen voortaan onderhouden worden, elke 
garage door zijn eigenaar – dus niet  meer op gemeenschappelijke 
kosten. Op de erfscheiding tussen de twee garages mag een muur 
opgericht  worden op gemeenschappelijke kosten. Ieder eigenaar 
draagt  de kosten van de werken die hij  aan zijn garage uitvoert . 
Uitzondering wordt  nochtans gemaak t  voor het  dak , waarvan de 
onderhoud in gemeen overleg zal geschieden en de kosten daarvan 
door de eigenaars zullen gedragen worden ieder in verhouding tot  
het  aantal hem toebehorende v ierkante meters. De vensters van de 
garage toebehorende aan de echtgenoten Dev ijver-Cassiers en 
uitgevende op eigendom van juf frouw Yvonne Cassiers, zullen mogen 
blijven bestaan, doch uitsluitend in mat  glas met  vaste ramen.  

C. Het beding nummer 11 van de lasten en voorwaarden wordt  
aangevuld als volgt: Deze wegenis van het  huis naar de garage zal 
tussen de weg en de tuin thans eigendom van mejuf fer Yvonne 
Cassiers mogen afgesloten worden met  een platen muur – of  elke 
andere afsluit ing door beide eigenaars aanvaard – op kosten van de 
part ij  die deze afsluit ing verlangt .”  

Bij  ak te verleden voor ondergetekende notaris Brigit te Cuvelier te 
Berlaar op 4 juli 2012, hebben de eigenaars van het  aanpalend eigendom 
gelegen te Berlaar, Mark t  nummer 87, verzaak t  aan voormeld recht  van 
wegenis over het  hierboven beschreven onroerend goed te Berlaar, Mark t  
nummer 86, zoals beschreven onder nummer 8 in de voorwaarden van 
voormelde ak te van verkoop verleden voor notaris Michel Cuvelier te Berlaar 
op 17 mei 1962 en onder A. van de v oorwaarden van voormelde ak te wijziging 
van erfdienstbaarheden verleden voor notaris Brigit te Cuvelier te Berlaar op 
27 april 1988. ” 

  De koper wordt dienaangaande zuiver en onvoorwaarde l i jk in de plaats 
van de verkopers gesteld zonder verhaa l op deze laatsten. 
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  NIEUW TE VESTIGEN ERFDIENS TBAARHEDEN 

  Comparanten komen hierb ij uitdrukke li jk overeen dat de gemeente 
Berlaar ervoor zal zorgen dat zij een ontsluit ing zal verlenen aan de nieuw te 
bouwen garages op het voorliggende perceel van de verkopers, zijnde lot 2 en 
4 op voormeld plan, naar de Schools traa t. Deze zal gevest igd worden over de 
aan de gemeente toebehorende gronden over een breedte van mins tens drie 
meter op een manier die in overeenstemming te brengen valt met de bedoeling 
van de gemeente Berlaar op de betrokken percelen grond. 

  Daarenboven verklaar t de gemeente Berlaar een bouwvri je strook te 
respecteren van vijf meter vanaf de achtergeve l van de nieuw te bouwen 
garages door de verkopers op het hierb ij verkochte lot 1 om alzo de 
bereikbaa rhe id van de garages te garanderen en de nodige manoevree rru imte te 
creëren voor de toekomstige gebruikers ervan. 

  VERZEK ERIN G 

  De verkopers verkla ren dat het verkochte goed verzekerd is tegen de 
gevaren van brand en aanverwante risico’s en de koper erkent door de 
verkopers voldoende geïnfo rmeerd te zijn over de huid ige verzeker ing. 

  De koper zal er zijn persoonli jke zaak van maken om ten zijnen laste 
een nieuwe polis aan te gaan, indien hij zeker wil zijn dat het verkochte goed 
tegen brand en andere risico' s verzekerd zal zijn.  

  Anderzi jd s zijn de verkopers wel verplich t de bestaande polis in leven 
te houden gedurende tenmins te acht dagen na de ondertekening van de 
tegenwoord ige akte, zonder nochtans enige waarborg te geven wat betreft de 
verzekerde bedragen. 

  STEDENBO UW EN RUIMTELIJK E ORDENING 

  1. Wat het niet bebouwde gedeelte van het goed betreft verkla ren de 
verkopers dat geen verzeker ing kan gegeven worden wat betreft de 
moge lijkhe id om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaa tsba re 
inr icht ing op te richten die voor bewoning kan worden gebruikt . 

  Geen bouwwerk noch enige vaste of verplaa tsba re inricht ing, die voor 
bewoning kan worden gebruik t, mag worden opgericht op het goed waarop de 
akte betrekking heeft, zolang de bouwvergunn ing niet is verkregen. 

  2. De verkopers verkla ren voor alle door hen of op hun verzoek 
opgerichte construc t ie s de nodige bouwtoe la t ingen verkregen te hebben en niet 
op de hoogte te zijn van enige bouwover tred ing of van een proces-verbaa l tot 
vastste l ling van een bouwmisdr i j f. 
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  3. De notaris vermeldt en info rmeer t, met toepassing van artike l 5.2.1. 
Vlaamse Codex RO, zoals eveneens blijk t uit het stedenbouwkund ig uitt rek se l : 

 1° dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkund ige vergunning is 
uitgere ik t; 

 2° dat de meest recente stedenbouwkund ige bestemming van dit 
onroerend goed volgens het plannenregis te r en volgens de brief van de 
Gemeente de dato achtt ien februar i tweeduizend dertien en éénentwint ig 
februa r i tweeduizend dertien is woongeb ied ; 

 3° dat, zoals blijkt uit het hypotheca ir getuigschr if t (en de verkla r ing 
van de verkopers) , voor het goed geen dagvaard ing werd uitgeb racht 
overeenkomstig artike l 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43; 

 4° dat het goed niet is gelegen in een zone die in een defini t ie f 
vastges te ld uitvoe r ingsp lan zou zijn aangeduid als een zone met 
voorkooprecht.  

 4. Risicozone voor overstroming: Ondergetekende notaris verklaart dat 
volgens de door haar geraadpleegde en door de overheid ter beschikking 
gestelde digitale kaarten, het goed niet gelegen is in een risicozone voor 
overstro ming. 

Splits ing 
De instrumenterende notaris heeft het plan van de verdeling en een attest 

waarin de aard van de akte en de in de akte te vermelden bestemming van de 
kavels nader wordt aangegeven bij aangetekende brief verstuurd naar het 
college van burgemeester en schepenen van de gemeente Berlaar op zes 
februa r i tweeduizend dertien. 

De gemeente heeft niet geantwoord binnen de gestelde termijn. 
Voor de verdeling is geen verkavelings -  of stedenbouwkundige 

vergunning afgegeven en er bestaat geen zekerheid wat betreft de 
mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of 
verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bebouwing kan worden 
gebruik t. 

 5. De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex RO.  
Deze bepaling omschr ij f t de vergunningsp lich t ige hande lingen.  

  BEPALIN GEN IN VERBAN D MET DE BODEMTOES TAN D 

  1. De verkopers verkla ren dat de grond voorwerp van onderhavige akte 
bij hun weten geen risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond 
geen risico- inr icht ingen gevest igd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, 
werkplaa tsen, opslagp laa tsen, machines, insta lla t ie s, toestellen en handelingen 
die een verhoogd risico op bodemverontre iniging kunnen inhouden en die 
voorkomen op de lijs t door de Vlaamse Reger ing opgeste ld in 
overeenstemming met artike l 6 van het Decreet betreffende de bodemsaner ing 
en de bodembesche rming. 
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  2. De verkopers verkla ren dat de koper vóór het sluiten van onderhavige 
overeenkomst op de hoogte is gebracht van de inhoud van de bodemattes ten 
afge leve rd door de OVAM op vierentwin t ig januar i tweeduizend dertien en 
zeven februa r i tweeduizend dertien in overeens temming met artike l 101 § 1 
van genoemd Decreet. 

  Deze bodematte s ten bepalen: 

  “De OVAM beschik t  voor deze grond niet  over relevante gegevens met  
betrekk ing tot  de bodemkwaliteit . 

  Dit  bodemattest  vervangt  alle vorige bodemattesten. 

   Opmerk ingen: 

1.  Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf  
een oriënterend onderzoek  aan de OVAM is bezorgd met  melding van de 
overdracht . 

2.  Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 
www.overdracht .ovam.be 

3.  Als er bodem wordt  uitgegraven, afgevoerd of  ontvangen, gelden de 
regels van grondverzet . Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet . 

4.  De OVAM staat  niet  in voor de juistheid van de aan haar verstrek te 
gegevens.” 

3. De verkopers verkla ren met betrekking tot het verkochte goed zelf 
geen weet te hebben van bodemverontre in ig ing die schade kan berokkenen aan 
de koper of aan derden, of die aanle id ing kan geven tot een 
saneringsve rp l icht ing, tot gebruik sbeperk ingen of tot andere maatrege len die 
de overhe id in dit verband kan opleggen. 

Voor zover voorgaande verkla r ing door de verkopers te goeder trouw 
werd afgelegd , neemt de koper de risico ’s van eventue le 
bodemverontre iniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen 
voortvloe ien op zich, en verklaa r t hij dat de verkopers hiervoo r niet tot 
vrijwar ing gehouden zullen zijn. 

4. Op grond van bovens taande verkla r ingen bevest igt de notar is dat de 
bepalingen van het Decreet betreffende de bodemsaner ing en de 
bodembescherming in verband met de overdracht van gronden werden 
nagelee fd . 

  DIVERS E VERKLARIN GEN PARTIJEN 

  1. Onteigening 

http://www.ovam.be/grondverzet
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  De verkopers verkla ren dat er aan hen voor het verkochte eigendom 
geen onteigen ingsbes lui t werd betekend en dat zij evenmin weet hebben van 
een geplande onteigening. 

  2. Beschermingsmaa trege len 

 De verkopers verkla ren dat zij geen kennis hebben gekregen dat 
betreffende het hierboven beschreven goed, beschermingsmaatrege len zouden 
zijn ontworpen of getroffen, overeenkomstig de wetgeving op de 
monumenten, het archeo log isch patrimon ium, stads-  en dorpsgezichten en 
landschapp en. 

 3. Vlaamse wooncode  

 De verkopers verkla ren dat het hierboven beschreven goed niet het 
voorwerp uitmaak t van enig voorkooprecht, zoals voorzien door voormeld 
decreet van vijft ien juli negentienhonderd zeven en negentig, en concreet : 

 -  dat het hierboven beschreven goed geen perceel betreft , bestemd voor 
woningbouw, gelegen in een door de Vlaamse regering bepaald bijzonder 
gebied; 

 -  dat aan het bij deze verkochte eigendom geen renovatie, verbeter ings-  
of aanpass ingswerkzaamheden werden uitgevoerd , door de Vlaamse 
Huisves t ingsmaa tschapp ij , de sociale huisves t ingsmaa tschapp ijen, de 
gemeente of OCMW. 

 -  dat de Vlaamse Huisvest ingsmaa tschapp ij, de sociale 
huisves t ingsmaa tschapp ijen, de gemeente of OCMW geen titula r is zijn van 
een zakelijk recht, een sociaa l beheersrecht of een huurrecht van negen jaar 
of langer , betreffende het bij deze verkochte eigendom. 

 4. Bosdecreet 

 De partijen verklaren dat het verkochte goed geen bos is in de zin van 
artike l drie van het Bosdecree t en dus niet onderworpen is aan de 
voorschr if ten van het bosdecreet. 

 5. Natuurbehoud – ruilve rkave l ing – waterbe le id -  conventionee l 
voorkooprecht 

 De verkopers verkla ren dat het hierboven beschreven goed niet het 
voorwerp uitmaak t van enig voorkooprecht, zoals voorzien door het decreet 
op het natuurbehoud en het natuur l i jk milieu van twee en twint ig oktober 
negentienhonderd zeven en negentig, of door de wetgeving inzake 
ruilve rkave ling, of inzake integraa l waterbe le id. 

 De verkopers verkla ren dat er evenmin een conventionee l 
voorkooprecht werd toegestaan. 

  6. Bekwaamhe id 
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  Partijen verklaren de nodige bekwaamhe id te hebben om deze hande ling 
te stellen, niet gevisee rd te zijn door enige beschermingsmaa trege l of 
beschikk ingsbeperk ing en evenmin een verzoekschr if t tot collec t ieve 
schuldenrege l ing te hebben inged iend , noch tot gerechte l ijk akkoord.   

 7. Postinte rventiedoss ie r 

  Partijen werden door onderge tekende Notaris geïnfo rmeerd over de 
verplicht ing om, ingeva l er aan het onroerend goed werken werden uitgevoerd 
begonnen na één mei tweeduizend en één door één of meerdere aannemers, een 
postinte rventiedoss ie r dient te worden opgeste ld overeenkomstig het 
Konink lijk Beslui t van vijfentwint ig  januar i tweeduizend en één. 

  De verkopers verkla ren dat er na deze datum geen dergeli jke werken 
werden uitgevoerd . 

  PRIJS 

 Deze verkoop is voorts gedaan en aangenomen, alle lasten inbegrepen, 
voor de prijs van HONDERD DRIEËN VIJF TIGDUIZEN D ZEVEN HONDERD 
VIERENN EGEN TIG EURO VIJFENTAC HTIG EUROCENT (153.794,85 €) 

  die de verkopers verkla ren ontvangen te hebben van de koper op heden. 

  WAARVAN KWIJTING, onder voorbehoud van incasser ing van de 
cheques. 

 Ondergetekende notaris bevest igt dat de koopprijs als volgt werd 
betaald : 

 

  KOSTEN 

  De koper draagt alle lasten, rechten en erelonen van deze akte, met 
uitzonder ing van de kosten die betrekking hebben op de lever ingsp licht van de 
verkoper die ten zijne laste blijven. 

  VRIJSTELLIN G VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVIN G 

  De hypotheekbewaarde r wordt uitdrukke lijk vrijge s te ld ambtsha lve 
inschr i jving te nemen, om welke reden ook, naar aanle id ing van de 
overschr ijv ing van deze akte. 

  PRIJSONTDUIK ING 

  De comparanten verkla ren van ondergetekende Notaris voorlezing te 
hebben gekregen van artike l 203, eerste alinea van het wetboek van 
regis trat ie- , hypotheek-  en griff ie rechten dat luid t als volgt : 
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  "In geva l van bewimpe ling aangaande prijs en lasten of 
overeengekomen waarde, is elk der contracte rende partijen een boete 
verschuld igd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle 
partijen verschuld igd. " 

  VERKLARINGEN VOOR DE BELAS TIN G OP DE TOEGEVO EGDE 
WAARDE 

  Ondergetekende notaris heeft artike l 62 paragraa f 2 en artike l 73 van 
het wetboek der belast ingen over de toegevoegde waarde aan de verkopers 
voorge lezen, aangaande hun verplicht ing om naar aanle id ing van deze akte, 
aan de notaris hun hoedanighe id van belast ingsp lic ht ige kenbaar te maken 
alsook aangaande de sanctie bestaande uit geldboe te en/of gevangeniss tra f bij 
weige r ing van inlicht ingen of het doorgeven van onjuis te gegevens hier-
omtrent, al dan niet met bedriegl i jk opzet gedaan of met het oogmerk te 
schaden. 

  De verkopers verkla ren geen belast ingsp lich t igen voor de belast ing over 
de toegevoegde waarde te zijn,  evenmin binnen de vijf jaren voor heden een 
gebouw vervreemd te hebben onder voormeld fiscaa l regime en  ten slotte geen 
deel uit te maken van een feite l ijke of tijde lijke verenig ing die zulke 
belast ingsp licht ige is. 

  FISCALE VERKLARIN GEN KOPER 

 Deze aankoop wordt gedaan voor openbaar nut. 

 Overeenkomstig artike l 161 van het regis tra t iewe tboek is de regis tra t ie 
van de akte tot aankoop ten algemeen nut door de gemeente kosteloos. 

  TERUGGAVE VAN REGISTRATIEREC HTEN 

De echtgenoten Van Loo-Luyten, beiden voornoemd, maken aanspraak 
op een teruggave van registratierechten zoals bepaald in artikel 212 van het 
wetboek der registra t ie- , hypotheek-  en griff ierechten en verklaren: 

1. dat de grond van het bij deze verkochte goed onder grotere 
oppervlak te werd aangekocht minder dan twee jaar voorafgaande li jk dezer, te 
weten ingevo lge proces-verbaa l van definit ieve toewijzing verleden voor 
notaris Brigi tte Cuvelie r op achtt ien september tweeduizend en twaalf, 
geregistree rd drie bladen één verzend ing te Heist-op-den- Berg op 
achtentwint ig september daarna, Boek 295 Blad 86 Vak 15. Ontvangen : 
zesendert igduizend tweehonderd drieëzeventig euro vijfenzeventig eurocent 
(36.273,75 €). 

  2. overeenkomstig voormeld artike l 212 te verzoeken om de teruggave 
van drie/vij fden van het deel van de op de voormelde aankoop geïnde 
regis trat ierechten dat overeens temt met deze gedeelte l i jke doorverkoop ; te 
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weten 905,29/1.332e, door storting op rekening nummer # geopend op hun 
naam.  

  DIVERS E RECHTEN EN TAKSEN 

  Ondergetekende notaris bevest igt de ontvangs t van VIJFTIG EURO 
(50,00 EUR) ter betaling van het recht waaraan deze akte onderworpen is 
overeenkomstig artike l 3 van het Wetboek der diverse rechten en taksen. 

  BEVESTIGING VAN DE IDENTITEIT 

  Ondergetekende Notaris bevestigt de identite it van partijen zoals 
hierboven vermeld, aan de hand van de stukken door de wet vereis t. 

  De comparanten verkla ren zich uitdrukke lijk akkoord dat hun nationaa l 
nummer vermeld wordt in onderhavige akte. 

  KEUZE VAN WOONPLAATS 

  Ter uitvoer ing dezer kiezen de natuur l ijke personen woonplaa ts in hun 
woning en de vennootschappen in hun vennoo tschapsze te l. 

  NOTARISWET 

  De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de 
bijzo ndere verplicht ingen aan de notar is opgelegd door artike l 9 paragraa f 1 
alinea ’s twee en drie van de Organieke wet Notariaa t en heeft uitge legd dat, 
wanneer een notar is tegenstr i jd ige belangen of de aanwezighe id van 
onevenwichtige bedingen vastste l t, hij hierop de aandacht moet vestigen van 
de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een 
andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De 
notaris moet tevens elke partij volled ig inlichten over de rechten, 
verplicht ingen en lasten die voortvloe ien uit de rechtshande lingen waarbij zij 
betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpart ijd ige wijze raad 
verstrekken. 

  De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen 
tegens tr i jd ighe id van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in 
onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. 

  De comparanten bevest igen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft 
inge l icht over de rechten, verplich t ingen en lasten die voortvloe ien uit 
onderhavige akte en hen op een onpartijd ige wijze raad heeft verstrek t . 

 

WAARVAN AKTE 
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  Opgemaak t en verleden te Heist-op-den- Berg in het kantoor, op datum 
als voormeld, en overeenkomstig het ontwerp dat aan de partijen werd 
overgemaakt meer dan vijf werkdagen voor heden. 

  En na gedeelte l ijke voorlez ing en toelicht ing door de instrumente rende 
Notaris van het aan partijen overgemaak te ontwerp en na volled ige voorlezing 
van de eventue le aanpass ingen, hebben de partijen met ons  Notaris, deze akte 
getekend , na goedkeur ing van de doorhaling van    
 woorden,  letters ,      cijfe rs en  
  lijnen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BESLUIT met 14 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur Issaev, 
Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 

Koen Kerremans verklaart dat Groen zich onthoudt omdat de fractie van oordeel is dat de prijs aan de hoge kant 
ligt, rekening houdend met het doel van de aankoop en rekening houdend met de prijs die de eigenaar 
oorspronkelijk heeft betaald. 

Burgemeester Walter Horemans zegt dat de prijs lager ligt dan het schattingsverslag. 

Artikel 1 
Bovenbeschreven ontwerp van overeenkomst van aankoop van tuingrond met twee garages te Markt 2590 
Berlaar goed te keuren. 

Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor uitvoering van dit besluit 

De burgemeester, Walter Horemans en secretaris, Anja Neels, worden gemachtigd om tot ondertekening van de 
overeenkomst tot aankoop van tuingrond met twee garages over te gaan. 

 
17. Goedkeuring overeenkomst betreffende de inlijving in de kleine wegenis van het stationsplein, de 
autoparking, de (brom)fietsenstallingen, de voetpaden en wegenis ter hoogte van Berlaar station 
 
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 16 maart 2010 (punt 5) houdende goedkeuring van de overeenkomst 
betreffende de inlijving in de kleine wegenis van de autoparking, wegenis en de fietsenstallingen ter hoogte van 
de stopplaats Melkouwen; 

Gelet op het schrijven d.d. 2 april 2013 van de NMBS-Holding (stations) met het voorstel om het dossier met 
betrekking tot de inlijving van spoorwegdomein aan het station te Berlaar na de uitgevoerde werken en 
vernieuwingen te actualiseren; 

Gelet op het hiernavolgend door de NMBS Holding opgemaakt ontwerp van overeenkomst betreffende de 
inlijving in de kleine wegenis van het Stationsplein, de autoparking, de (brom)fietsenstalling, de voetpaden en de 
wegenis ter hoogte van Berlaar station; 

“OVEREENKOMST BETREFFENDE DE INLIJVING IN DE KLEINE WEGENIS VAN HET STATIONSPLEIN, DE 
AUTOPARKING, DE (BROM)FIETSENSTALLLINGEN, DE VOETPADEN EN WEGENIS TE BERLAAR. 

Tussen 

de NV van publiek recht NMBS-HOLDING, vertegenwoordig door de heer Frank THYSSEN, afdelingschef bij de 
Directe Stations, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in de frankrijkstraat 85 te 1060 Brussel, met 
ondernemingsnummer RPM 0203.430.576, hierna genoemd als NMBS-Holding, 

de NV van publiek recht INFRABEL, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op het Marcel 
Broodthaersplein 2 te 1060 Brussel, met ondernemingsnummer RPM 0869.763.267, vertegenwoordigd door de 
heer Herman DE GROOF, zonemanager, hierna genoemd als Infrabel, 

het gemeentebestuur van Berlaar vertegenwoordigd door de heer Walter HOREMANS, burgemeester, en 
mevrouw Anja NEELS, gemeentesecretaris, handelend krachtens een besluit van de gemeenteraad van Berlaar 
d.d. 18 juni 2013 waarvan hierbij een eensluidend afschrift, 

is overeengekomen wat volgt: 

Voorafgaande opmerking: 

Rekening houdend met de KB’s van 31-12-2004 dient onder NMBS-Groep te worden verstaan: NMBS-Holding, 
Infrabel en NMBS. 
Voor alle correspondentie m.b.t. onderhavige overeenkomst kan men zich wenden tot: 
NMBS-Holding 
Directie Stations 
Stationsplein 2 
3500 Hasselt 
 
Artikel 1 – Inlijving in de kleine wegenis. 
 
De NMBS-Groep aanziet het spoorwegdomein in diverse tinten grijs weergegeven op bijgaand plan nr. G-016-
02/038 en welk omvat het stationsplein, de autoparking, de (brom)fietsstallingen, de voetpaden en wegenis op 
het grondgebied van de gemeente Berlaar, als zijnde ingedeeld in de kleine wegenis, in toepassing van artikel 1 
van de wet van 25/07.1891. 
 
Bedoelde percelen zullen steeds te beschouwen blijven als behorende tot het openbaar domein van de NMBS-
Groep. 
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Artikel 2 – Recht van politie. 
 
Het gemeentebestuur van Berlaar zal zijn recht van politie uitoefenen op het deel spoorweggrond ingelijfd in de 
kleine wegenis, zonder nochtans afbreuk te doen aan de uitoefening van het recht van politie waarover de 
NMBS-groep blijft beschikken uit hoofde van: 
 
 - de Wet van 25.07.1891 op de politie der spoorwegen (gewijzigd en aangepast door de Wet van 3 

mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, 
de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie) met al zijn wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten o.m. het KB van 20/12/2007 (Belgisch Staatsblad van 15/07/2008) houdende 
het reglement van de politie op de spoorwegen; 

 
 - de Wet van 12.04.1835 met betrekking tot de tolrechten en de reglementen van politie nopens de 

ijzeren weg, alsook al hun uitvoeringsbesluiten. 
 
Bijgevolg zal het verlenen van vergunningen – welke ook hun aard weze en ongeacht de duur ervan – slechts 
mogen geschieden na uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk akkoord tussen beide partijen. In geen geval mag 
de toegang tot het station worden gehinderd. 

 
Artikel 3 – Beheer, onderhoud en vernieuwing. 
 
Alle hiernavolgende beschreven punten hebben betrekking op de onder artikel 1 bedoelde gronden. 
 
Het gemeentebestuur van Berlaar zal zich op zijn kosten belasten met: 
 
 1) het onderhoud en de vernieuwing van de bestrating, de riolering, de watergreppels, de 

waterroosters, de beplantingen, de voetpaden en bermen tot tegen de afsluitingen en/of 
keerwanden; 

 
 2) het onderhoud en de vernieuwing van de alle (brom)fietsenrekken met inbegrip van de eventuele 

overkappingen; 
 
 3) het onderhoud en de vernieuwing van de overkapping 
 
 4)  het onderhoud en instandhouden van de autoparking, inclusief eventuele beplantingen. Indien 

een vernieuwing of uitbreiding zich opdringt, engageren de partijen zich alsdan in een 
overeenkomst de aanpak, kostenverdeling, enz…te regelen; 

 
 5) het verbruik, onderhoud en vernieuwing van alle huidige en toekomstige verlichtingen. Deze 

verlichting moet aangesloten zijn op het elektriciteitsnet van de gemeente Berlaar; 
 
 6) het verzekeren van de afloop van het water; 
 
 7) het onderhoud en de vernieuwing van het straatmeubilair (zitbanken, vuilbakken,….); 
 
 8) het onderhoud en de vernieuwing van de draadafsluitingen, inclusief de draadafsluitingen die op 

de keermuren staan, en die grenzen aan de openbare wegenis. 
  Het verwijderen van de groenbegroeiing tegen de draadafsluitingen; 
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 9) het onderhoud en de vernieuwing van de verkeerssignalisatie tot regeling van het verkeer 

volgens de noodwendigheden; 
 
 10) de reiniging van alle ingelijfde terreinen (inbegrepen het wegnemen van sneeuw en het strooien 

van zout, in het bijzonder bij ijzelvorming); 
 
 11) verwijderen van graffiti op de constructies die in de kleine wegenis zijn opgenomen (niet kant 

spoor uit veiligheidsoverwegingen); 
 
 12) de gemeente Berlaar draagt de aansprakelijkheid voor ongevallen en beschadigingen voor zover 

deze in een rechtstreeks causaal verband staan tot de verplichtingen welke aar door deze 
overeenkomst worden opgelegd. 

 
Voor het uitvoeren van vernieuwingswerken, voor de punten onder artikel 3 vernoemd, dient de gemeente 
Berlaar de nodige aanbestedingsdocumenten ter goedkeuring voor te leggen aan de NMBS-Groep. 
 
Aritkel 4 – Aanwezigheid van kabels en leidingen. 
 
In de in te lijven zone bevinden zich in dienstzijnde kabels van Infrabel. Bij een beschadiging of storing zal 
Infrabel, indien ze dit nodig acht, de bevloering opbreken voor herstelling van de kabels. 
 
Artikel 5 – Inname van het openbaar domein. 
 
Iedere duurzame vraag voor inname van het openbaar domein voor privatieve doeleinden met inbegrip het 
aanbrengen van publiciteit, dient het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand 
akkoord van de NMBS-Groep ongeacht de aard en de duur van het gebruik. 
 
Ongeacht de mogelijkheid tot weigering indien de aanvraag de activiteiten van de NMBS-Groep zou schaden, zal 
voor iedere uitbating op het openbaar domein een vergoeding geïnd worden die voor de helft ten goede komt aan 
de gemeente Berlaar en voor de andere helft ten goede aan de NMBS-Groep. 
 
Een afzonderlijke overeenkomst voor de regeling van de wederzijdse verplichtingen zal in voorkomend geval 
worden opgesteld. 
 
Artikel 6 – Inwerkingtreding overeenkomst. 
 
Deze inlijvingsovereenkomst in de kleine wegenis gaat in vanaf de dag van de voorlopige oplevering van de 
werken aanleg fietsenstalling en parking, vervat in het bestek nr. 58/22/2/09/21 van de NMBS-Groep. 
 
In de periode tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering is de aannemer echter nog verplicht 
om eventueel vastgestelde gebreken die rechtstreeks verband h ouden met de uitvoering van de werken op zijn 
kosten te herstellen.  
 
De werken zijn voorlopig opgeleverd op 27.04.2011. De waarborgtermijn bedraagt 2 jaar. 
 
Artikel 7 – Parkeerplaatsen. 
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De gemeente Berlaar engageert zich ertoe om de door de NMBS-Holding aangelegde parkeerplaatsen gratis 
beschikbaar te houden voor treinreizigers en dit voor onbeperkte (parkeer)duur. Indien de gemeente hiervan 
afwijkt, moet ze deze plaatsen compenseren op een maximale afstand van 300 m aan dezelfde zijde van de 
sporen. 
 
Artikel 8 – Openbaar nut. 
 
Deze overeenkomst dient beschouwd als zijnde van openbaar nut. 
 
Onderhavige overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande overeenkomsten, zijnde het MB d.d. 
04.11.1925 en de overeenkomst d.d. 02.04.0986 m.b.t. inlijving in de kleine wegenis van spoorwegdomein te 
Berlaar. 
 
Opgemaakt in drie exemplaren te Hasselt op 
 
Namens het gemeentebestuur van Berlaar,  
De burgemeester,       De gemeentesecretaris, 
Walter Horemans       Anja Neels 
 
Namens de NV NMBS-Holding,      Namens de NV Infrabel,  
ir. Frank Thyssen       ir Herman De Groof 
Afdelingschef        Zonemanager” 
 
Overwegende dat deze overeenkomst het noodzakelijk beheer van het openbaar domein, eigendom van de 
NMBS, ter hoogte van Stationsplein regelt en dat kan akkoord gegaan worden met alle voorgestelde bepalingen; 
 
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Koen Kerremans wil weten of er becijferd werd wat dit betekent qua kostprijs voor onderhoud op langere termijn. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat er gekozen werd voor onderhoudsvriendelijke materialen, maar dat er 
niet echt een prijs kan worden opgeplakt. De parking brengt slechts een minimaal onderhoud met zich mee, dus 
zou het kostenplaatje moeten meevallen. Bij dergelijke projecten is het moeilijk om in te schatten wat het 
onderhoud in de praktijk met zich meebrengt. 

 
Artikel 1 
Bovenbeschreven overeenkomst, betreffende de inlijving in de kleine wegenis van het Stationsplein, de 
autoparking, de (brom)fietsenstalling, de voetpaden en de wegenis ter hoogte van Berlaar station, zoals 
weergegeven in grijze tint op het bij de overeenkomst gevoegd plan G-016-02/038, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 
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18. Intergemeentelijk woonbeleid – goedkeuring subsidiedossier 2014-2016 inzake intergemeentelijk 
woonbeleid “Wonen langs Dijle en Nete” 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende wijzigingen aan Gemeentedecreet, Provinciedecreet, 
organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk werk en decreet intergemeentelijke 
samenwerking; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking omtrent lokaal woonbeleid; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 houdende de subsidiëring van projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid (gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering d.d. 10 december 
2010 en 23 december 2011); 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 20 januari 2009 (punt 10) houdende instemming met het project inzake 
intergemeentelijk woonbeleid “Wonen in Dijle en Nete”; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 15 december 2009 (punt 13) houdende instemming met het aangepast project  
inzake intergemeentelijk woonbeleid “Wonen in Dijle en Nete”; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 18 mei 2010 (punt 6) houdende instemming met het tweede aangepast project 
inzake intergemeentelijk woonbeleid “Wonen langs Dijle en Nete”, wat neerkwam op de goedkeuring van de 
subsidieaanvraag van de Interlokale Vereniging ‘Wonen langs Dijle en Nete’ voor ondersteuning van het lokaal 
woonbeleid in de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver voor de periode 2011-
2013; 
 
Overwegende dat de Vlaamse regering op 15 oktober 2010 bij ministerieel besluit goedkeuring verleende aan de 
subsidieaanvraag; 
 
Overwegende dat de thans lopende subsidies (2011-2013) voorzien dat 50% van de personeelskosten 
gesubsidieerd worden, plus dat 25% van het subsidiebedrag geldt als forfait voor de werkingskost om een lokaal 
woonbeleid te ondersteunen; 
 
Overwegende dat de verlengingsaanvraag voor een nieuwe subsidieperiode (2014-2016) vóór 1 juli 2013 door de 
gemeenteraden moet worden goedgekeurd en dat het aangepaste besluit van de Vlaamse regering een subsidie 
van 60% van de personeelskosten voorziet; 
 
Overwegende dat de interlokale vereniging ‘Wonen langs Dijle en Nete’ aldus een nieuw subsidiedossier heeft 
opgemaakt waarin de indeling van de activiteiten omwille van het aangepast subsidiebesluit gewijzigd zijn, 
alhoewel op inhoudelijk vlak de werking van de voorbije jaren in grote lijnen wordt verder gezet; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis heeft genomen van de jaarboeken Wonen 2010, 2011 en 2012 
waaruit blijkt dat de werking van de interlokale vereniging globaal zeer goed verloopt; 
 
Overwegende dat Wonen Vlaanderen op 24 september 2012 het financieel verslag en het activiteitenverslag van 
het 1ste werkings/subsidiejaar (2011) goedkeurde met lovende commentaar;  
 
Overwegende dat het subsidiedossier op 20 maart 2013 werd besproken op het intergemeentelijk lokaal 
woonoverleg van de deelnemende gemeenten en op 5 maart en 24 april 2013 werd besproken op het 
beheerscomité van de interlokale vereniging; 
 
Overwegende dat uit het subsidiedossier (punt 7.3. – blz. 56) blijkt dat de werkingskosten voor Berlaar 39.093 € 
in 2014, 40.902 € in 2015 en 43.656 € in 2016 zullen bedragen; 
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Overwegende dat hiervoor de nodige kredieten in de begrotingen zullen voorzien worden (registratiesleutel 2-3-1-
2 -0629 – 64932050); 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Dirk Aras is van mening dat dit dossier toegelicht had moeten worden vooraleer het op de agenda van de 
gemeenteraad werd geplaatst. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat, maar voegt toe dat het een kwestie van planning is en drukke 
agenda’s. Er zal in ieder geval de nodige transparantie worden geboden in de werking van dit 
samenwerkingsverband,  zodat er onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen m.b.t. de verderzetting 
ervan. De ondersteuning die wordt geboden, ligt op dit ogenblik buiten de mogelijkheden die de gemeente zelf 
heeft. Het enige alternatief hiervoor is het aanwerven van gespecialiseerd personeel. Dat is een keuze, maar 
gezien de schaalgrootte van de gemeente ligt dit niet voor de hand. 
 
Dirk Aras verklaart dat hij dit punt mee zal goedkeuren, maar met de grootste nieuwsgierigheid naar de 
toelichting die op komst is. 
 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad keurt het subsidiedossier 2014-2016 van de interlokale vereniging ‘Wonen langs Dijle en Nete’ 
ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid goed. 
 
19. Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen aanslagjaren 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 en 2019 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 4 februari 1997 betreffende de Vlaamse Wooncode; 
 
Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteitsnormen- en veiligheidsnormen voor kamers en 
studentenkamers, hierna Kamerdecreet genoemd, met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna Decreet grond- en 
pandenbeleid genoemd, met latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 20 mei 2008 (punt 3) waarin de gemeente besloot om toe te treden tot het lokaal 
pact met de Vlaamse regering zoals dat door de Vlaamse regering definitief werd uitgetekend bij beslissing van 1 
februari 2008. In dit pact verbond de gemeente zich tot het invoeren van een leegstandsbelasting ter vervanging 
van de Vlaamse leegstandsheffing; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het 
leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende 
de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 20 december 2011 (punt 3) houdende goedkeuring van wijziging 
gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen aanslagjaren 2011, 2012 en 2013; 
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Overwegende dat het na het van start gaan van een nieuwe legislatuur aangewezen werd geacht om het lopende 
reglement in te trekken en een nieuw reglement met looptijd tot 2019 voor te leggen, dat rekening houdt met de 
wijzigende wetgeving (regelgeving over leegstaande woningen en gebouwen en het decreet Grond- en 
Pandenbeleid) en met een aantal knelpunten en ongewenste neveneffecten die aan het licht zijn gekomen bij de 
opmaak en het beheer van het leegstandsregister; 
 
Overwegende dat de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige reglement de volgende zijn: 

• het gebruik van een woning voor sociaal, cultureel of recreatief gebruik wordt onder bepaalde 
voorwaarden gelijk gesteld met een gebruik volgens de woonfunctie n.a.v. een wijziging in het decreet 
Grond- en pandenbeleid; 

• voor overdracht van eigendom is ook een verkoopovereenkomst geldig vanaf de datum van registratie, 
wanneer alle opschortende voorwaarden zijn afgelopen; 

• de gemeentebesturen en OCMW ’s zijn niet belastingplichtig voor hun eigen woningen die op hun eigen 
werkingsgebied liggen; 

• de periode tussen opname in het leegstandsregister (= opmaak akte van leegstand na 1 jaar effectieve 
leegstand) en het belastingplichtig worden, wordt van 6 maanden naar 12 maanden gebracht; men 
wordt opnieuw belastingplichtig als de leegstand 12 maanden na de vorige belasting nog verder duurt, 
enz. … 

• vrijstellingen zijn van openbare orde zodat de aanvraagdatum voor het verkrijgen van vrijstelling geen 
bepalend element meer is in het al dan niet toekennen van de vrijstelling; 

• het gemeentebestuur bezorgt de bewijsstukken betreffende stedenbouwkundige vergunning zelf 
rechtstreeks aan Igemo, zodat de eigenaars dat niet meer moeten doen; 

• aangezien de incubatietijd van 6 naar 12 maanden is gebracht, is enkel de stedenbouwkundige 
aanvraag niet meer voldoende voor een vrijstelling: men moet effectief over een vergunning beschikken; 

• aanpassingen aan de beroepsprocedure als gevolg van van wijzigingen aan het decreet Grond- en 
Pandenbeleid; 

 
Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en 
bestreden worden.  
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente, 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 16 ja-stemmen bij 5 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan 
Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 
 
Dirk Aras wenst zich te onthouden, omdat hij een aantal antwoorden wil afwachten. Dit zou een beleidsinstrument 
moeten zijn, maar de gemeente gebruikt dit enkel als financieel instrument. Het uitgangspunt van tegengaan van 
leegstand moet zijn dat er een beleid wordt gevoerd om de problemen op te lossen. Het opsporen en vaststellen 
van leegstand is een aspect dat in gemeentelijke handen zou moeten zitten, maar het wordt hier uitbesteed aan 
een logge administratieve instantie, die veel meer dan de administratieve afhandeling coördineert. Het hele 
instrument wordt van A tot Z in handen van een intercommunale gegeven die niet alleen voor Berlaar werkt, maar 
voor een hele groep gemeenten. De beleidsmatige aspecten zoals wat leegstand voor een gemeente betekent, 
de plaats waar het zich concentreert, welke buurten getroffen worden en dergelijke, zijn belangrijke onderwerpen 
en moeten bij de gemeente zitten. Dat is vandaag niet het geval.  
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente wel degelijk nadenkt over en richting geeft aan het 
beleidsmatige aspect van wonen. Er is de laatste jaren heel veel overleg op gang gekomen hierover, ook op maat 
van de gemeente zelf, in een samenwerking tussen gemeente en OCMW. Het lokale woonbeleid wordt volop in 
kaart gebracht met alle spelers die hier op de woonmarkt actief zijn en dat is voor een groot deel te danken aan 
de trekker die achter dit initiatief zit. Alleen de administratie hierrond is al een omvangrijke klus, die bovendien 
hypercorrect en voorzichtig moet worden opgevolgd. Alles wordt heel frequent teruggekoppeld naar de 
gemeente. 
Dirk Aras vraagt of het sociale woonbeleid hier ook in kadert. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. 
Dirk Aras herinnert zich dat er vorige legislatuur een rapportering door de OCMW-voorzitter in het vooruitzicht 
werd gesteld over de toewijzing van sociale woningen. Hij stelt voor om deze rapportering op de gemeenteraad 
van september te agenderen. 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat er nog geen Berlaars reglement bestaat, dat de regels van Zonnige 
Kempen worden toegepast in de dertien gemeenten. Op dit ogenblik is er nog geen concreet resultaat. Het is niet 
zo eenvoudig om een beleid-op-maat te maken. Vooral het technische aspect is moeilijk te organiseren. De lijst 
van de mensen die aanspraak mogen maken op de woningen in het Winterhof is net opgemaakt en over twee 
maanden is de verhuis al gepland. Het feit dat Vlaanderen en cours de route zijn spelregels aanpast, maakt de 
zaken er ook niet gemakkelijker op. 
Koen Kerremans zegt dat Groen zich wil onthouden, omdat leegstand al meerdere jaren een pijnpunt is. Indien er 
wordt uitgegaan van de cijfers van de taksen die de laatste jaren op leegstand zijn betaald, zou er eigenlijk heel 
weinig leegstand in Berlaar mogen zijn. Maar de realiteit spreekt dit tegen. Het is waarschijnlijk moeilijk om 
voorspellingen te doen, maar het valt wel te voorzien dat er een behoorlijk aantal huizen zullen leegkomen in de 
toekomst. Dat is al volop bezig. Een beleid voeren rond leegstand zou in de toekomst één van de instrumenten 
kunnen zijn om wonen betaalbaar te houden. Voor jonge mensen is wonen in Berlaar op dit ogenblik heel duur. 
Indien er rond de woningen die leeg komen te staan een beleid van renovatie en nieuwe woonvormen zou 
worden gevoerd, zouden er misschien meer betaalbare woningen op de markt kunnen komen. 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat er in de Welvaartstraat, Brassoi en Winterhof in één klap veertig 
woningen bijkomen, waardoor veertig gezinnen kunnen verhuizen. Hierdoor komen er inderdaad wel wat 
woningen op de markt, waardoor hopelijk de prijzen wat gedrukt worden. Hij voegt nog toe dat Berlaar relatief 
weinig leegstand kent. Vaak gaat het dan nog om projecten die op stapel staan, bijvoorbeeld de huisjes in de 
Legrellestraat, het klooster in Berlaar Heikant en dergelijke. Er beweegt heel wat op dit vlak. 
 
Artikel 1: ·ALGEMEEN 
§ 1.  Met ingang vanaf 1 juli 2013 wordt het raadsbesluit d.d. 20 december 2011 (punt 3) houdende 
goedkeuring van wijziging gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen aanslagjaren 2011, 
2012 en 2013 opgeheven. Met ingang vanaf 1 juli 2013 tot en met 31 december 2019 wordt een jaarlijkse 
gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die zijn opgenomen in het gemeentelijk 
leegstandregister. 
 
§ 2. De definities van (leegstaande) gebouwen en (leegstaande) woningen, woongelegenheden en 
eengezinswoningen worden overgenomen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandendecreet. 
De wijze van opmaak en bijhouden van het leegstandsregister staat beschreven in artikel 2.2.6 van het decreet 
grond- en pandenbeleid. 
 
§ 3. Conform artikel 2.2.6 §1 van het grond- en pandendecreet, draagt de gemeente de opmaak en opbouw 
van het leegstandsregister over aan de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen 
en omgeving, verder genoemd IGEMO, publieke rechtspersoon die de vorm van een dienstverlenende vereniging 
in overeenstemming met het decreet van 6 juli 2001 houdende Intergemeentelijke Samenwerking heeft 
aangenomen. IGEMO fungeert als intergemeentelijke administratieve eenheid. 
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Het beslissingsorgaan van IGEMO duidt de personeelsleden aan die onderzoeks-, controle- en 
vaststellingsbevoegdheden hebben. 
 
De intergemeentelijke administratieve eenheid voert alle taken uit voor de opmaak en beheer van het 
leegstandsregister, waaronder: 

• opsporen en vaststellen van leegstand; 
• opmaken en verzenden van de administratieve akte aan de zakelijk gerechtigden; 
• opnemen van gebouwen en woningen in het leegstandsregister; 
• afhandelen van aanvragen tot schrapping uit het leegstandsregister; 
• afhandelen van de vrijstellingen van de leegstandsheffing; 
• afhandelen van beroepen tegen beslissingen over opname, vrijstellingen en schrapping. 

 
De opname in het leegstandsregister van de geheel leegstaande woningen, de geheel of gedeeltelijk leegstaande 
gebouwen alsook de geheel leegstaande woningen en/of kamers in gebouwen gebeurt vanaf datum van de 
administratieve akte van de leegstand.  
 
§ 4.  Het vermoeden van leegstand van de geheel leegstaande woningen, de geheel of gedeeltelijk 
leegstaande gebouwen alsook de geheel leegstaande woningen en/of kamers in gebouwen kan mede gebeuren 
op basis van een of meerdere van onderstaande indicaties: 
- het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning of van een aangifte 

als tweede verblijf indien de gemeente dit oplegt,  
- het vermoeden van het gebruik van een woonentiteit als domiciliewoning,  
- de onmogelijkheid om het gebouw normaal te betreden, bv. door een geblokkeerde ingang, het aanbieden 

als “te huur” of “te koop”,  
- het ontbreken van aansluitingen voor nutsvoorzieningen of het vermoeden van een zo laag verbruik van de 

nutsvoorzieningen dat een gebruik in overeenstemming met de woonfunctie of het normale gebruik van het 
gebouw kan worden uitgesloten, tenzij de houder van het zakelijk recht hiervoor een verantwoording kan 
geven, gesteund op zijn toestand,  

- de vermindering van kadastraal inkomen in overeenstemming met artikel 15 van het wetboek van de 
inkomstenbelasting van 1992, 

- sporen die wijzen op langdurig niet-gebruik, zoals een uitpuilende brievenbus, geblindeerde ramen, afval of 
onkruid, …  

- getuigenissen, 
- andere indicaties die ter plaatse kunnen worden vastgesteld zoals opgesomd in het verslag dat bij de akte 

wordt toegevoegd. 
- meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte van het gebouw wordt niet gebruikt in overeenstemming 

met de functie, zoals bepaalt in artikel 2.2.6 § 2 van het decreet grond- en pandenbeleid, 
- een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt binnen de 7 jaar na afgifte van de  stedenbouwkundige 

vergunning niet gebruikt in overeenstemming met de functie, 
- verzegeling toegang, water- en winddichtheid is niet gegarandeerd, het pand is onafgewerkt, er is ernstige 

inpandige vernielingen, het pand kan niet afgesloten worden tegen indringing, 
- de woning is onvoldoende bemeubeld en/of ingericht voor gebruik in overeenstemming met de woonfunctie, 
- de woning voldoet niet aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode, eventueel vastgesteld door een 

kwaliteitscontrole door IGEMO, door de Vlaamse overheid, attesten van brandweer, verslagen van 
keuringsorganismen voor gas en elektriciteit, het ontbreken van een conformiteitsattest dat gebaseerd is op 
een effectieve controle, een bouwdeskundige, … 

 
§ 5. Een andere aanwending van een woning dan het gebruik overeenkomstig de woonfunctie wordt niet 
aanvaard als gebruik van de woning, tenzij het gaat om een door de Vlaamse regering opgelegde functie die een 
effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt. Dit overeenkomstig de bepalingen in 
artikel 2.2.6 § 3 van het decreet grond- en pandenbeleid. 
 
Van zodra de Vlaamse regering een economische, culturele, sociale of recreatieve functie gelijk stelt met het 
gebruik van een woning volgens de woonfunctie en onder de voorwaarden die de Vlaamse regering bepaalt, 
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voorziet dit reglement dat  enkel een culturele, sociale of recreatieve functie gelijk wordt gesteld met het gebruik 
van een woning volgens de woonfunctie indien aan alle volgende  voorwaarden is voldaan: 
- Het gaat om een effectief en niet-occasioneel gebruik van minstens 50 % van de woning voor een culturele, 
sociale of recreatieve werking. 
-  Er is een schriftelijke rechtsgeldige overeenkomst, tegenstelbaar tegenover derden, tussen de houder van het 
zakelijk recht en een vereniging over de duurtijd, het gebruik en vergoeding voor het gebruik van de woning. 
- Ofwel ontvangt de organisatie subsidies voor haar culturele, sociale of recreatieve werking, ofwel  is ze 
aangesloten bij een erkende gemeentelijke adviesraad. Wanneer de organisatie enkel is aangesloten bij een 
erkende gemeentelijke adviesraad, moet de woning in diezelfde gemeente gelegen zijn. 
- De brandveiligheid komt omwille van het specifieke gebruik van de woning niet in gevaar. 
 
De beheerder van het leegstandsregister kan steeds een controle uitoefenen en/of aan de houder van het 
zakelijk recht van de woning vragen om te bewijzen dat de woning en het gebruik ervan aan deze voorwaarden 
voldoet. 
 
§ 6 De schrapping van een woning of gebouw uit het leegstandsregister gebeurt volgens artikel 2.2.8 van het 
decreet Grond- en pandenbeleid. 
 
Een gesloopte leegstaande woning of leegstaand gebouw wordt als onbestaande beschouwd – en dus geschrapt 
uit het register – van zodra de sloopwerken volledig zijn beëindigd, met inbegrip van het opruimen van het puin 
en gelijkmaken van de grond. De schrapping gaat in op datum van melding dat de werken beëindigd zijn, indien 
de controle het einde van de werken bevestigt. 
 
De woning of het gebouw kan ook ambtshalve geschrapt worden wanneer de intergemeentelijke administratieve 
eenheid vaststelt dat de woning of het gebouw niet in aanmerking kwam tot opname in het leegstandsregister of 
in aanmerking komt tot schrapping en indien de intergemeentelijke administratieve eenheid reeds over de nodige 
bewijzen beschikt.  
 
Bij overdacht van het zakelijk recht wordt diegene die dit recht verliest, geschrapt uit het register op datum van 
akte van de overdracht of op de registratiedatum van koopovereenkomst indien er geen opschortende 
voorwaarden meer van toepassing zijn. 
 
De houder van het zakelijk recht wordt op de hoogte gebracht van  de beslissing van de administratie en kan 
hiertegen in beroep gaan volgens de procedure van een  beroep tegen opname. 
 
Artikel 2: BELASTINGPLICHTIGE 
§ 1.  De belastingplichtige is de houder van het zakelijk recht (volle eigendom, recht van opstal of erfpacht, 
vruchtgebruik) betreffende het leegstaande gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting 
van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de houder 
van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het 
aanslagjaar verschuldigd wordt. 
 
Een gemeente, een OCMW, een autonoom gemeentebedrijf  of een sociale huisvestingsmaatschappij (erkend 
door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) zijn als de houder van het zakelijk recht niet 
belastingplichtig voor hun eigen woningen, (studenten-)kamers en gebouwen die op het eigen werkingsgebied 
liggen. 
 
§ 2.  Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
totale belastingschuld.  
Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor 
de betaling van de totale belastingschuld. 
De mede-eigenaar of medehouder van het zakelijk recht kan het deel van de belasting verhalen op de andere 
mede-eigenaars of medehouders van het zakelijk recht à rato van hun aandeel in de belastingschuld. 
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§ 3.  De overdrager van het zakelijk recht is verantwoordelijk voor de overdracht van de gegevens over het 
pand en het zakelijk recht hierop aan de intergemeentelijke administratieve eenheid. 
Dit kan door per beveiligde zending een kopie van de notariële akte te bezorgen aan de intergemeentelijke 
administratieve eenheid, binnen 2 maanden na het verlijden van de notariële akte.  Deze kopie bevat minstens de 
volgende gegevens: 

- naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel, 
- datum van de akte, naam en standplaats van de notaris; 
- nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw 

Hij kan de instrumenterende ambtenaar vragen om dit in zijn plaats te doen. 
 
Indien er persoonsgegevens (adres, naam, …) van de houder van het zakelijk recht veranderen, dient deze de 
beheerder van het leegstandsregister op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. 
 
Indien de gegevens niet binnen de 2 maanden zijn overgemaakt, krijgt de overdrager van het zakelijk recht een 
administratieve geldboete van 250 euro. 
 
Artikel 3: DE BELASTING 
§ 1. De belasting is voor het eerst verschuldigd 12 maanden na de datum van de akte van leegstand.  
 
Indien de leegstand voortduurt is de volgende belasting is 12 maanden na de eerste belasting verschuldigd, en 
vervolgens telkens 12 maanden later, ongeacht of eerste belasting verschuldigd was op basis van dit 
belastingreglement of op basis van een voorgaand gemeentelijk belastingreglement op leegstaande woningen en 
gebouwen.  
 
De belasting op basis van dit reglement is voor de eerste keer verschuldigd indien de datum waarop men voor 
het eerst of opnieuw belastingschuldig wordt, valt op 1 juli 2013 of later. 
  
§ 2. De belasting bedraagt: 
2.000 € voor een leegstaand gebouw of  leegstaande eengezinswoning 
1.000 € voor kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in artikel 2 van het kamerdecreet 
2.000 € voor elke andere woning 
 
§ 3. De belasting wordt vermeerderd met 100 % per bijkomende termijn van 12 maanden. De maximale 
vermeerdering bedraagt 400%.  T ijdens de periodes van vrijstellingen loopt het aantal termijnen van 12 maanden 
verder. 
 
§ 4. Indien er meerdere houders van het zakelijk recht zijn, wordt de belasting per houder van het zakelijk 
recht berekend pro rata het aandeel in het zakelijk recht. 
  
§ 5. Bij overdracht van het zakelijk recht betreffende de woning, (studenten-)kamer of het gebouw, wordt het 
aantal termijnen van 12 maanden voor de nieuwe houder van het zakelijk recht terug tot nul herleid. 
 
§ 6. Als het gebouw, de woning of (studenten-)kamer uit het leegstandsregister is geschrapt zoals voorzien 
in artikel 2.2.8 van het grond- en pandendecreet, is de belasting niet meer verschuldigd vanaf de datum van 
schrapping. 
 
Artikel  4: VRIJSTELLINGEN 
§ 1.  Alle belastingplichtigen hebben recht op vrijstellingen van de leegstandsbelasting indien het gebouw of 
de woning:  
 
1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan;  
 
2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig 
onteigeningsplan is vastgesteld;  
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3° krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van 
lijst tot bescherming als monument;  
 
4° deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, of van een stads- of 
dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als 
stads- of dorpsgezicht of landschap;  
 
5° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp.  Deze vrijstelling geldt voor 3 jaar, volgend op 
de datum van de vernieling of beschadiging; 
 
Deze termijn kan meermaals met telkens 1 jaar worden verlengd indien de belastingplichtige bewijst dat er nog 
betwisting is over de aansprakelijkheid of de vergoeding van de verzekering of het rampenfonds, die afbraak, 
nieuwbouw, renovatie of verkoop onmogelijk maakt; 
 
Een ramp is een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk recht en waardoor de 
schade zo groot is dat het normaal gebruik onmogelijk is, bv. brand, ontploffing, verzakking, overstroming, storm;  
 
6° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk 
onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat 
deze vrijstelling geldt van het begin van de onmogelijkheid tot 2 jaar na het einde van de onmogelijkheid; 
 
7° gerenoveerd of gesloopt wordt volgens:  

a) een niet-vervallen stedenbouwkundige vergunning; de gemeente kan een afschrift hiervan aan de 
beheerder van het leegstandsregister bezorgen, waarna deze ambtshalve een vrijstelling verleent. 

b) en/of er een renovatiedossier is voor werken die geen stedenbouwkundige vergunning vereisen. 
Deze vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar en is tweemaal aaneensluitend verlengbaar voor telkens 1 jaar. 
 
Een renovatiedossier bevat minstens volgende elementen: 

a) een plan of tekening en enkele foto’s van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte, 
b) een plan of tekening van de toestand na renovatie, indien verschillend van a), 
c) een overzicht van welke niet stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd, 
d) een raming van de kosten, vergezeld van offertes en/of facturen van reeds uitgevoerde werken 
e) een gedetailleerd tijdschema dat aangeeft wanneer de werken worden uitgevoerd. 

 
De verlenging van de vrijstelling wordt toegekend onder volgende cumulatieve voorwaarden: 

a) één of meer facturen van maximum 1 jaar oud voor een bedrag van minimum 2.500 euro (BTW 
inbegrepen) die betrekking heeft of hebben op de uitgevoerde renovatiewerken, 

b) in geval punt e) van bovenstaande paragraaf niet meer realiseerbaar is: een verantwoording waaruit 
blijkt dat de werken niet konden worden afgerond en een (aangepast) tijdsschema. 

c) een niet-vervallen stedenbouwkundige vergunning, indien een vrijstelling werd gegeven op basis van 
een vergunningsaanvraag;  

 
De aanvrager geeft toelating om het pand en de geplande en uitgevoerde werken te controleren. 
De bevoegde overheid weigert de vrijstellingen wanneer de bedoelde werken en investeringen onvoldoende zijn 
om 1 jaar te duren en/of de woning na de werken nog niet zou voldoen aan de normen van de Vlaamse 
Wooncode; 
 
8° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode;  
 
9° het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of 
een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse 
Wooncode; 
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10° wordt verhuurd aan een erkend sociaal verhuurkantoor (afgekort: SVK) met een 9-jarig huurcontract waarbij 
de datum van ondertekening van het huurcontract geldt als startdatum voor de vrijstelling. 
De verhuurder mag het huurcontract de eerste 3 jaar niet kunnen opzeggen. 
Indien de verhuurder een renovatiehuurcontract afsluit met een SVK, bepaalt het contract dat het SVK tijdens de 
renovatie geen huur betaalt. 
 
11° ter beschikking wordt gesteld voor noodopvang of tijdelijke huisvesting aan een OCMW of een door het 
OCMW erkende organisatie. Ongeacht het aantal dagen dat in deze woning of het gebouw mensen worden 
opgevangen, krijgt de houder van het zakelijk recht vrijstelling van leegstandsbelasting voor de periode van ter 
beschikkingstelling. De juridische vorm waarin de woning wordt ter beschikking gesteld is vrij te kiezen. Van 
zodra er minstens 6 maanden doorlopend bewoning is, wordt de woning geschrapt uit het register. De vrijstelling 
loopt voor de periode vanaf het akkoord van ter beschikkingstelling tot deze periode eindigt.   
 
§ 2.  Elke individuele belastingplichtige heeft recht op vrijstelling van de leegstandsbelasting indien: 
 
1° De belastingplichtige sinds minder dan 12 maanden zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning. De 
vrijstelling geldt voor de eerste belastingaanslag volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. 
De vrijstelling geldt niet bij overdrachten aan vennootschappen of natuurlijke personen waarin de vroegere of 
nieuwe houder van het zakelijk recht participeert, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10 procent van 
het aandeelhouderschap.  
 
2° de belastingplichtige deze woning bewoonde en die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, met een 
bewijs, afgeleverd door een attest van een erkende ouderenvoorziening. Deze vrijstelling geldt voor het eerste 
jaar. 
 
3° de belastingplichtige deze woning bewoonde en die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een 
psychiatrische instelling, revalidatiecentrum of ziekenhuis. Het bewijs hiervan wordt geleverd door een attest van 
een erkende psychiatrische instelling, revalidatiecentrum of ziekenhuis.  Deze vrijstelling geldt zolang de opname 
loopt, met een maximum van 3 jaar;  
 
4° de belastingplichtige beperkt werd voor zijn handelingsbekwaamheid ingevolge een gerechtelijke beslissing. 
De vrijstelling geldt zolang de inperking loopt. 
 
§ 3.   De vrijstelling geldt voor de periode waarin men aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet.  
De vrijstellingen waarop de belastingplichtige aanspraak maakt, moeten gestaafd worden met bewijskrachtige 
documenten. 
 
De intergemeentelijke administratieve eenheid kan ambtshalve vrijstellingen verlenen indien ze reeds over de 
nodige bewijsstukken beschikt. 
De houder van het zakelijk recht wordt op de hoogte gebracht van de beslissing over de vrijstellingen en kan 
hiertegen in beroep gaan volgens de procedure van een beroep tegen opname. 
 
Artikel 5: INVORDERING, BETALINGSTERMIJN 
De belasting wordt ingevorderd door een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college 
van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 6: BEZWAAR  
§ 1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag of een administratieve 
geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als 
administratieve overheid. 
 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op 
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag. 



 66 

Bezwaarschriften kunnen via een duurzame drager worden ingediend binnen de termijnen en 
onder de voorwaarden vermeld in het tweede lid indien de bevoegde overheid in deze 
mogelijkheid voorziet. 
 
§ 2.  De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal 
daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het 
bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend 
geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. De ontvangstmelding kan via een 
duurzame drager worden gestuurd. 
 
Artikel 7 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII 
(Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6  tot en met 9 bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor 
zover het niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
Artikel 8 
De Vlaamse inventarisdatum geldt als datum akte leegstand voor opname in het gemeentelijk leegstandsregister 
zoals bedoeld in artikel 2.2.6 van het grond- en pandendecreet en artikel 3 van dit reglement. 
 
Artikel 9 
Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et incommodo zal deze verordening  
als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid voor het nodige gevolg worden toegezonden. 
 
20. Ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone De Hutten – intrekking raadsbeslissing definitieve vaststelling 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 234 en 236; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, in het bijzonder art. 2.2.13 tot en met 2.2.18; 
 
Gelet op het gewestplan Mechelen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 23 september 1997; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen van 10 juli 2001 en de herziening van het 
Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, gedeeltelijk goedgekeurd bij ministerieel besluit van 4 mei 2011; 
 
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Berlaar, goedgekeurd door de bestendige deputatie van de 
provincie Antwerpen op 18 januari  2011; 
 
Gelet op de bindende bepaling 40  van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarin wordt bepaald dat de 
gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan zal opmaken voor de omgeving N10 (“omgeving Locht”) met de 
inplanting van een nieuw KMO-terrein, de inplanting van een beperkte kleinhandelsconcentratie en de inplanting 
van nieuwe infrastructuur (Ventweg); 
 
Gelet op het besluit van 4 maart 2010 van het college van burgemeester en schepenen waarin principieel werd 
beslist tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor omgeving N10 (“omgeving Locht”) met de inplanting 
van een nieuw KMO-terrein, de inplanting van een beperkte kleinhandelsconcentratie en de inplanting van 
nieuwe infrastructuur (Ventweg); 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2010 houdende goedkeuring overeenkomst met IGEMO, voor de 
opmaak van het RUP KMO-zone De Hutten en de ontwikkeling van het bedrijventerrein; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit  d.d. 21 juni 2011 (punt 29) en houdende voorlopige vaststelling van het RUP 
KMO-zone De Hutten; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 17 april 2012 (punt 10) houdende definitieve vaststelling van het RUP 
KMO-zone De Hutten, omvattende:  
- een memorie van toelichting; 
- stedenbouwkundige voorschriften; 
- nota verzoek tot raadpleging Mer-plicht; 
- plannummer 01 “feitelijke toestand”; 
- plannummer 02 “juridische toestand”; 
- plannummer 03 “grafisch plan”; 
- een onteigeningsplan; 
 
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 26 juni 2012 houdende goedkeuring van het  RUP KMO-zone De 
Hutten; 
 
Overwegende dat er verschillende procedures lopende zijn bij de Raad van State tegen het goedgekeurd RUP, 
waarvan mag aangenomen worden dat minstens één ervan waarschijnlijk uiteindelijk zal leiden tot een 
vernietiging van het RUP; 
 
Overwegende dat het aldus aangewezen is om het RUP nu reeds in te trekken, teneinde het uitvoeringsplan te 
kunnen hernemen in een nieuwe procedure, wat op gemeentelijk niveau neerkomt op het intrekken van het 
gemeenteraadsbesluit d.d. 17 april 2012 (punt 10) houdende definitieve vaststelling van het RUP KMO-zone De 
Hutten; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 2013; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 17 april 2012 (punt 10) houdende definitieve vaststelling van het RUP KMO-zone 
De Hutten wordt ingetrokken. 
 
Artikel 2 
Verstuurt een afschrift van dit besluit aan het provinciebestuur, aan de Raad van State en aan GSJ Advocaten. 
 
21. Ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone De Hutten (herneming) – voorlopige vaststelling 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 234 en 236; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, in het bijzonder art. 2.2.13 tot en met 2.2.18; 
 
Gelet op het gewestplan Mechelen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 23 september 1997; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen van 10 juli 2001 en de herziening van het 
Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, gedeeltelijk goedgekeurd bij ministerieel besluit van 4 mei 2011; 
 
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Berlaar, goedgekeurd door de bestendige deputatie van de 
provincie Antwerpen op 18 januari  2011; 
 
Gelet op de bindende bepaling 40  van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarin wordt bepaald dat de 
gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan zal opmaken voor de omgeving N10 (“omgeving Locht”) met de 
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inplanting van een nieuw KMO-terrein, de inplanting van een beperkte kleinhandelsconcentratie en de inplanting 
van nieuwe infrastructuur (Ventweg); 
 
Gelet op het decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende milieueffectenrapportage over 
plannen en programma’s; 
 
Gelet op de Omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007 betreffende milieueffectenbeoordeling van plannen en 
programma’s; 
 
Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 (en latere wijzigingen), inzonderheid 
artikel 8, § 1 en 2; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 (en latere wijzigingen) tot vaststelling van nadere 
regels voor de toepassing van de watertoets, inzonderheid de artikelen 2 en 4; 
 
Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere  
regels voor de toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen) in bijlage 1 opgenomen  
kaarten;  
 
Gelet op het besluit van 4 maart 2010 van het college van burgemeester en schepenen waarin principieel werd 
beslist tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor omgeving N10 (“omgeving Locht”) met de inplanting 
van een nieuw KMO-terrein, de inplanting van een beperkte kleinhandelsconcentratie en de inplanting van 
nieuwe infrastructuur (Ventweg); 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2010 houdende goedkeuring overeenkomst met IGEMO, voor de 
opmaak van het RUP KMO-zone De Hutten en de ontwikkeling van het bedrijventerrein; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten d.d. 21 juni 2011 (punt 29) en 17 april 2012 (punt 10) houdende voorlopige 
en definitieve vaststelling van het RUP KMO-zone De Hutten; 
 
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 26 juni 2012 houdende goedkeuring van het  RUP KMO-zone De 
Hutten; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 juni 2013 (punt 20) houdende intrekking van het RUP KMO-zone De 
Hutten;  
 
Overwegende dat de behoefte voor een bijkomend bedrijventerrein zoals aangetoond in het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan vandaag de dag meer dan ooit aanwezig is, zodat het ten zeerste aangewezen is de 
procedure voor de opmaak van een RUP voor een nieuw bedrijventerrein op de door het structuurplan 
aangewezen locatie te hernemen; 
 
Gelet op het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP KMO-zone De Hutten (herneming), opgesteld door 
IGEMO en omvattende: 
- een memorie van toelichting; 
- stedenbouwkundige voorschriften; 
- nota verzoek tot raadpleging Mer-plicht; 
- plannummer 01 “feitelijke toestand” d.d. 27/05/2013; 
- plannummer 02 “juridische toestand” d.d. 27/05/2013; 
- plannummer 03 “grafisch plan” d.d. 27/05/2013; 
- een onteigeningsplan. 
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Overwegende dat het screeningsdossier voor het ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 4.2.6§1 van 
het planMER-decreet werd ingediend teneinde de dienst MER te vragen een beslissing te nemen over de 
noodzaak tot opmaak van een planMER; 
 
Gelet op de verschillende data in het MER-proces: 
 - 13/02/2013: aanschrijving dienst MER; 
 -  27/02/2013: aanschrijving adviesinstanties - de termijn van terinzagelegging bedraagt 30 dagen; 
 - 4 april 2013: advies Agentschap R-O Antwerpen – Ruimtelijke Ordening; 
 - 2 april 2013: advies Provinciebestuur Antwerpen – Dienst Ruimtelijke Planning; 
 - 6 maart 2013: advies Departement Mobiliteit en Openbare werken; 
 - 19 maart 2013: advies Departement LNE - afdeling Milieu, Natuur- en Energiebeleid, dienst 
Veiligheidsrapportering; 
 - 22 maart 2013 : advies Departement Landbouw en Visserij; 
 - 12 maart 2013: advies Agentschap Wonen-Vlaanderen; 
 - 28 maart 2013: advies VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer; 
 - 8 maart 2013: advies Agentschap Ondernemen; 

-   8 april 2013: advies Agentschap Wegen en Verkeer – buitendienst Antwerpen 
 - 11 april 2013 : verzending dossier naar de dienst Mer; 
 - 26 april 2013: advies van de dienst Mer: “Alle instanties zijn van mening dat de effecten op het milieu correct 

en voldoende beschreven zijn. De uitgebrachte adviezen bevatten geen elementen waaruit de dienst Mer 
kan besluiten dat het uitgevoerde onderzoek naar de aanzienlijkheid van de milieueffecten onvolledig of 
onjuist is. Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan 
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet 
nodig is.” 

 
Overwegende dat de screeningsnota en de beslissing geraadpleegd kunnen worden op de webstek van de dienst 
MER www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis; 
 
Gelet op het besluit van 26/04/2013 van de dienst Mer houdende ontheffing van de plicht tot opmaak van een 
plan-MER; 
 
Overwegende dat in toepassing van artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 
2003 en latere wijzigingen het plan  dient te worden onderworpen aan de watertoets; dat het besluit van de 
Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen  
nadere regels vaststelt voor de toepassing van de watertoets; dat het plan werd getoetst aan  
de kenmerken van het watersysteem en aan de relevante doelstellingen en beginselen van  
artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid; dat er in het screeningsdossier een  
toetsing is gebeurd van het RUP “KMO-zone De Hutten” ten aanzien van het watersysteem;; dat er zich binnen 
het plangebied verschillende grachten bevinden; dat het plangebied zich niet bevindt in een 
overstromingsgevoelig gebied, noch in een risicozone voor overstroming, noch in een recent overstroomd gebied; 
dat het gehele plangebied afstroomt naar de Berlaarse Beek, een waterloop van 3e categorie ten westen van het 
plangebied; dat door de herwaardering van de grachten binnen het plangebied en de aanleg van een collectief 
bufferbekken een neutraal of licht positief effect ontstaat op de buffercapaciteit en structuurkwaliteit voor 
neerslagwater; 
 
Overwegende dat het RUP bijkomende bebouwingsmogelijkheden realiseert ten opzichte van de bestaande 
juridische toestand; dat in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP het maximaal gebruik van 
waterdoorlatende verhardingsmaterialen wordt verplicht tenzij hiervan moet worden afgeweken omwille van 
milieutechnische redenen of voor de aanleg van openbare fietspaden conform de bepalingen van het 
Vademecum Fietsvoorzieningen; dat de nieuwe bedrijven kunnen worden aangesloten op een gescheiden 
rioleringsstelsel; dat elke stedenbouwkundige aanvraag dient te voldoen aan de bepalingen van het decreet 
integraal waterbeleid; 
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Overwegende dat het mogelijk effect van de realisatie van het RUP op het plangebied grondig is onderzocht; dat 
de voorziene maatregelen van die aard zijn dat in alle redelijkheid kan worden besloten dat het plan verenigbaar 
is met het watersysteem en geen schadelijke effecten op de waterhuishouding; 
 
Overwegende dat de gemeente er zich toe engageert om ter compensatie van de inname van een gedeelte 
Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG) het bosgebied aan de Havikstaat te herbestemmen naar agrarisch gebied; 
dat de gemeente hiertoe de nodige planningsinitiatieven zal nemen;  
 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 28 oktober 2010 waarbij volgende instanties werden 
uitgenodigd om een advies te formuleren: 
- Agentschap R&E Vlaanderen – afdeling RO Antwerpen / verontschuldigd; 
- Deputatie provincie Antwerpen – DRP / aanwezig; 
- Departement Landbouw en Visserij, afdeling duurzame landbouwontwikkeling / verontschuldigd; 
- Agentschap Ondernemen / verontschuldigd; 
- Departement Leefmilieu, Natuur en Energie / verontschuldigd; 
- Departement Mobiliteit en Openbare werken/ verontschuldigd; 
- Vlaamse Milieumaatschappij / verontschuldigd; 
- Gecoro Berlaar / aanwezig; 
 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 13 januari 2011 waarbij volgende instanties werden 
uitgenodigd om een advies te formuleren: 
- Agentschap R&E Vlaanderen – afdeling RO Antwerpen / aanwezig; 
- Deputatie provincie Antwerpen – DRP / aanwezig; 
- Departement Landbouw en Visserij, afdeling duurzame landbouwontwikkeling / verontschuldigd; 
- Agentschap Ondernemen / verontschuldigd; 
- Departement Leefmilieu, Natuur en Energie / verontschuldigd; 
- Departement Mobiliteit en Openbare werken/ verontschuldigd; 
- Gecoro Berlaar / aanwezig; 
 
Overwegende dat de verkaveling V/079 afgeleverd door het schepencollege op 12 september 1966 (ref. RO 
010/086) voor 2 vrijstaande kavels die in het plangebied gelegen is, opgeheven wordt; 
 
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat dat ter realisatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone De 
Hutten de noodzakelijke grondinnemingen niet in der minne zullen kunnen gebeuren en bijgevolg gerechtelijke 
onteigeningen zullen vergen; dat analoog met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone De Hutten 
een onteigeningsplan wordt opgemaakt waarbij IGEMO optreedt als onteigenende instantie; 
 
Overwegende dat dit onteigeningsplan tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgemaakt en de 
procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan mee doorloopt zoals bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening artikel 2.4.4 §2; 
 
Overwegende dat voor het bekomen van machtiging tot onteigening zowel het algemeen belang van de 
onteigening als onteigeningsnoodzaak dient te worden aangetoond; 
 
Gelet op onderstaande uitgebreide motivering voor het bekomen van de machtiging tot onteigening: 
 
Inleiding 

Voor bepaalde zones binnen het plangebied wordt een onteigening ten algemenen nutte voorzien, zoals bedoeld 
in artikel 2.4.3 tot en met 2.4.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van kracht vanaf 1 september 2009, 
ten behoeve van de verwezenlijking van het onderhavige RUP KMO-zone De Hutten. 

Deze onteigening heeft tot doel de verwerving van onroerende goederen met het oog op de realisatie van een 
lokaal bedrijventerrein. Binnen het bedrijventerrein wordt nieuwe wegenis aangelegd, inclusief riolering, 
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nutsvoorzieningen, verbindingen voor langzaam verkeer en groenaanplantingen. Voor de ontwikkeling van de 
KMO-zone is een inname van 11 percelen noodzakelijk in eigendom van 4 verschillende eigenaars. 

Historiek 

Er werd op 22 maart 2013 t.a.v. IGEMO een machtiging tot onteigening verleend van onroerende goederen 
gelegen in Berlaar voor realisatie van het bedrijventerrein ‘De Hutten’. 

Door het intrekken van de beslissing van de gemeenteraad dd. 18/06/2013 houdende de definitieve vaststelling 
van  het ruimtelijk uitvoeringsplan, heeft de onteigeningsmachtiging geen materiële rechtskracht meer en is ze 
doelloos geworden.  

Er wordt dan ook een nieuw onteigeningsplan opgemaakt, dat tegelijk met het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan 
wordt onderworpen aan de procedureregels zoals bepaald voor het opmaken van dat RUP.  

 

Procedure – Habilitatiewet 

Conform artikel 2.4.3 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) kan elke verwerving van 
onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan, door 
onteigening ten algemenen nutte tot stand worden gebracht.  
Hiertoe dient samen met het RUP een onteigeningsplan te worden opgemaakt dat samen met het RUP de 
goedkeuringsprocedure doorloopt. Overeenkomstig de VCRO, artikel 2.4.4 §1 omvat het onteigeningsplan de 
omtrek van de te onteigenen goederen met kadastrale vermelding van de sectie, de nummers, de grootte en de 
aard van de percelen, en met de naam van de eigenaars volgens de kadastrale gegevens. In het 
onteigeningsplan wordt voor elk te onteigenen perceel de onteigenende rechtspersoon vermeld.  
Het onteigeningsplan volgt de procedureregels van het RUP waarvan het de verwezenlijking beoogt. Het 
onteigeningsplan werd door een beëdigd landmeter-expert opgesteld, zodat de onteigenden zicht hebben op de 
exacte oppervlakte van het ingenomen (deel van het) perceel. Op basis hiervan kan een billijke 
(onteigenings)vergoeding worden bepaald. 

De onteigening gebeurt bij toepassing van de wet van 17 april 1835 betreffende de onteigening ten algemenen 
nutte. 
De onteigeningsmachtiging voor onteigening ten algemenen nutte wordt aangevraagd op basis van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening.  De machtiging wordt verleend door de minister van Binnenlands Bestuur. 
WETGEVEND KADER 

Wet 17 april 1835   Wet op de onteigening ten algemenen nutte 

Wet 27 mei 1870 Wet houdende de vereenvoudiging van de administratieve 
formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte 

Wet 29 juli 1991 Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen 

Besluit 19 december 1991 Besluit van de Vlaamse Regering inzake onteigeningen ten 
algemenen nutte ten behoeve van gemeenten, de provincies, de 
intercommunale verenigingen en de gewestelijke 
ontwikkelingsmaatschappijen  
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HABILITATIEWET 

VCRO 1 september 2009    Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening VCRO 

inzonderheid artikels 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8 en 2.4.9.
  

Aanduiding onteigenende instantie 

IGEMO, intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving, 
publiekrechtelijke rechtspersoon die de rechtsvorm van een dienstverlenende vereniging overeenkomstig het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking heeft aangenomen, stelt in haar statuten, 
artikel 4.1:  De vereniging heeft tot doel “het bevorderen van de duurzame ontwikkeling voor samenhangende 
beleidsdomeinen waarbij zowel ecologische, sociale  als economische aspecten aan bod komen”. 

Volgens het Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking – B.S. 31.10.2001 – art. 62 
lid 3 geldt het volgende: “De dienstverlenende of de opdrachthoudende vereniging kan door de Vlaamse regering 
gemachtigd worden om in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot de onteigeningen die noodzakelijk 
zijn voor de verwezenlijking van haar statutaire doelstellingen.” 
Art. 16 van het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012: “De Vlaamse regering kan de provincies, de 
gemeenten, de verenigingen van gemeenten, de Vlaamse openbare instellingen en andere publiekrechtelijke 
rechtspersonen die daartoe door de Vlaamse regering worden aangeduid, geval per geval machtigen om tot 
onteigening voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen, alsook van hun toegangswegen en de bijkomende 
infrastructuur voor die bedrijventerreinen.” 
Teneinde uitvoering te geven aan het RUP en de onteigeningsmachtiging wordt in het kader van dit RUP IGEMO, 
Intergemeentelijke vereniging voor de ontwikkeling van het gewest Mechelen en Omgeving, aangeduid als 
onteigenende instantie. 
 
Motivering van algemeen belang 

Art. 16 van de grondwet bepaalt: “Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de 
gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.”  

Uit die grondwettelijke bepaling volgt niet alleen dat onteigening enkel mogelijk is wanneer zij ten algemenen 
nutte geschiedt, maar ook “in de gevallen (…) bij de wet bepaald (…)”. Daaruit volgt dat wanneer een bijzondere 
wet of, krachtens art. 79, §1 van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen d.d. 8 augustus 1980 een 
decreet of ordonnantie, een onteigeningsmogelijkheid voorziet, alsdan het algemeen belang wetshalve geacht 
wordt voorhanden te zijn. 

Te dezen wordt het RUP  “lokaal bedrijventerrein de Hutten” dat aan het plangebied de bestemming van een 
bedrijventerrein geeft, onderworpen aan de goedkeuringsprocedure. Ingevolge art. 2.2.2, §1, laatste lid, VCRO 
van 15 mei 2009 hebben het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften verordenende 
kracht.  

Te dezen zijn volgende decreten aan de orde:  

- art. 2.4.3, §1, VCRO: “Elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, kan door onteigening ten algemenen nutte tot stand worden gebracht”. 

 
-  art. 16 van het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012: “De Vlaamse regering kan de provincies, de 

gemeenten, de verenigingen van gemeenten, de Vlaamse openbare instellingen en andere 
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publiekrechtelijke rechtspersonen die daartoe door de Vlaamse regering worden aangeduid, geval per geval 
machtigen om tot onteigening voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen, alsook van hun toegangswegen 
en de bijkomende infrastructuur voor die bedrijventerreinen.”  

 
De decreetgever heeft derhalve zelf bepaald dat de aanleg van een bedrijventerrein, wanneer daartoe het 
geëigend stedenbouwkundig planningsinstrument voorhanden is, geacht wordt van algemeen belang te zijn.  

Dit is vaste rechtspraak:  
 
- zie o.m. Raad van State, nr. 130.212, Schelfout, 9 april 2004 dat, na te hebben verwezen naar art. 2.4.3, §1, 

VCRO, beslist: “Overwegende dat ingevolgde deze bepaling de onteigening ter verwezenlijking van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan uit kracht van het decreet van algemeen nut lijkt te zijn; dat in zoverre het middel 
niet ernstig is” (zie eveneens het arrest nr. 218.950, nv. Stena, d.d. 19 april 2012, nr. 5.19). 

 
- zie het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 186/2011 van 8 december 2011 in B.10, waarin het Hof stelt: “Het 

begrip “algemeen nut” wordt ter zake ruimer geïnterpreteerd dan bij een onteigening die tot een ander doel 
strekt: de onteigening tot verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt uit kracht van het decreet 
zelf geacht van openbaar nut te zijn”. 

 
Ook de rechtsleer is het daarover unaniem eens (Boes, M., “Administratiefrechterlijke problemen bij onteigenen” 
in De onteigening ten algemene nutte, Jura Falc. Libr, Leuven, 1996, blz. 28; Paques, B., “L’expropriation pour 
cause d’utilité publique”, Larcier, 2001, blz. 63; S. Verbist, “Bevoegdheid, machtiging en habilitatie inzake 
onteigening ten algemenen nutte”, in J. Ghysels en R. Palmans (eds), Onteigeningen – “De voorafgaande fase”, 
Intersentia, 2006, nr. 15, blz. 7; E. Vander Peypen, “De onteigeningsmachtiging”, in J. Ghysels en R. Palmans 
(eds), Onteigeningen – De voorafgaande fase, Intersentia, 2006, blz. 54); A. Mas, J. Dujardin, M. Van Damme en 
J. Vande Lanotte, “Overzicht van het Belgisch administratief recht”, Kluwer, 2009, nrs. 207 – 309; S. Verbist, “De 
onteigening ten algemenen nutte als instrument van ruimtelijke ordening”, Intersentia, 2011, nr. 451 e.v., 
inzonderheid nrs. 474 – 478).  

De onteigening ten behoeve van de aanleg en uitrusting van een lokaal bedrijventerrein met het oog op het 
stimuleren van de economische ontwikkeling, de tewerkstelling en, mitsdien, de algemene welstand van de 
plaatselijke bevolking, is onmiskenbaar van algemeen belang.  

 

Onteigeningsnoodzaak 

Opdat een onteigening gelegitimeerd zou zijn, moet zij steunen op werkelijke feiten en moet er een redelijk 
verband bestaan tussen de voorgenomen onteigening en het vooropgestelde doel.  

Wanneer de onteigening de aanleg en uitrusting beoogt van een lokaal bedrijventerrein waarvoor een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt dat een bestemmingswijziging inhoudt om een KMO-
zone mogelijk te maken, vloeit de noodzaak om tot realisatie daarvan over te gaan op zich reeds voort uit dat 
ruimtelijk uitvoeringsplan, dat verordenende kracht heeft en daarom ook daadwerkelijk dient gerealiseerd te 
worden.  

In zulk geval dient in de onteigeningsprocedure niet de noodzaak van de uitrusting en aanleg van een 
bedrijventerrein gemotiveerd te worden, vermits dit gebeurt n.a.v. de opmaak en de vaststelling van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan, doch wel de noodzaak om de realisatie via onteigening te effectueren.  
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PUBLIEKE ONTWIKKELING VAN KMO-ZONE VANGT TEKORT OP 

De behoefte aan bedrijventerreinen wordt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Berlaar, goedgekeurd 
door de Deputatie van de provincie Antwerpen op 18/01/2010,  duidelijk aangetoond: “Op korte termijn heeft 
Berlaar een behoefte aan 7 x 3.300m² = 2ha 31 voor herlokalisatie en 10 x 3.300 = 3ha30 voor opvang endogene 
economische groei of samen ca 5ha 61a aan bijkomend lokaal bedrijventerrein. Op iets langere termijn 
bijvoorbeeld tot ca 2017 loopt de behoefte echter op tot 12 x 3.300 = 4ha voor herlokalisatie en ca 19 x 3.300 = 
6ha 27 voor opvang economische groei of samen nog ca 10ha bedrijventerrein.” 

De oppervlakte industrie- en KMO-zone bedraagt slechts 1% van de totale oppervlakte van de gemeente en is 
volledig in gebruik. Hierdoor dient de gemeente Berlaar steeds meer bedrijven naar andere gemeenten verder te 
verwijzen omdat er op grondgebied Berlaar geen ruimte meer is voor herlokalisatie of nieuwe vestiging van 
bedrijven. Bijgevolg moeten ook steeds meer werknemers buiten de gemeente aan de slag. Dit is geen goede 
zaak voor het economische ontwikkeling van de gemeente Berlaar. 

Concreet telt Berlaar momenteel slechts 4 kleine, plaatselijke terreinen geschikt voor KMO’s, die samen 
ongeveer 7,04ha groot zijn en de KMO-zone Hellegatstraat die 10,05 ha groot is. Het bedrijventerrein 
‘Hellegatstraat’ werd ontwikkeld in 1998 en was in 2000 reeds volledig uitverkocht. Het bedrijventerrein ‘Park 
Diamant’ werd ontwikkeld in 2007 en was midden 2009 volledig uitverkocht. Het feit dat deze bedrijventerreinen 
telkens in 1,5 à 2 jaar tijd volledig uitverkocht zijn, wijst erop dat de vraag groter is dan het aanbod, en dat er dus 
een chronisch tekort is aan bedrijventerreinen in Berlaar.  

Sinds begin 2010 wordt door IGEMO tevens een kandidatenlijst bijgehouden. Aanvankelijk was dit een lijst van 
spontane kandidaturen, ondertussen is op de website van IGEMO een invulformulier aangemaakt waar bedrijven 
hun gegevens en ruimtevraag kunnen invullen. Interessant aan deze lijst is het feit dat bedrijven uit Berlaar veelal 
de wens uiten om in Berlaar te worden gehuisvest. In totaal zijn er sinds begin 2010 tot op heden reeds 27 lokale 
bedrijven  (waarvan dertien uit Berlaar)  opgenomen op de kandidatenlijst voor de KMO-zone De Hutten die wordt 
bijgehouden door IGEMO, samen hebben deze bedrijven alvast een ruimtevraag van minimum 4,65ha.  

De gemeente Berlaar wil aan Berlaarse zaakvoerders en bedrijven de kans bieden zich binnen de eigen 
gemeente te vestigen, op een hedendaags en duurzaam bedrijventerrein met een aangenaam werkklimaat.  

Een publiek gestuurde ontwikkeling waarin de kwaliteit en de duurzaamheid van het eindresultaat voorop staan 
en waarbij, in nauwe samenwerking met de gemeente, door middel van een gecontroleerde uitgifte op basis van 
eenduidige richtlijnen, de doelstelling van de gemeente kunnen worden gerealiseerd, is essentieel. De gemeente 
opteert er dan ook voor om de intercommunale IGEMO als publieke partner in het project te betrekken om 
uitvoering te geven aan het project. Hierdoor kan de gemeente de ontwikkeling van het gebied optimaal sturen na 
de goedkeuring van het RUP teneinde een duurzaam bedrijventerrein te realiseren dat een meerwaarde betekent 
voor de gemeente en dat ‘op maat’ wordt gemaakt voor de bestaande/nieuwe bedrijven in Berlaar.  

 

IGEMO zal in opdracht van de gemeente Berlaar een ontwikkelingsplan opmaken dat een indicatieve raming van 
de te verwachten kosten en opbrengsten omvat, alsook een indicatieve timing voor de realisatie van het 
bedrijventerrein. De gemeente stelt IGEMO daarbij aan voor het ondernemen van de nodige acties tot realisatie 
van het bedrijventerrein, met name de grondverwerving (hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk), de realisatie van alle 
noodzakelijke infrastructurele werken, inclusief alle randvoorwaarden (de aanleg van openbaar domein, de 
aanleg van groenvoorzieningen (bufferzone, groen langsheen wegenis) en de aanleg van watervoorzieningen 
(bufferbekken, grachten, ..), de uitgifte van het terrein, het begeleiden van bedrijven bij de realisatie van een 
bedrijfsgebouw en de communicatie, zowel naar omwonenden als naar Berlaarse bedrijven. De gemeente heeft 
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IGEMO in de overeenkomst de opdracht gegeven om de (deel)percelen die deel uitmaken van het projectgebied 
en die opgenomen zijn in het onteigeningsplan, te verwerven.  

 

ULTIMUM REMEDIUM NA MINNELIJKE ONDERHANDELINGEN 

IGEMO heeft reeds verschillende gesprekken met eigenaars van percelen in het projectgebied gevoerd met het 
oog op de verwerving van de betreffende gronden. 

Begin 2009 is er reeds een eerste verkennend gesprek geweest met de grootste grondbezitter, het OCMW van 
Lier. Vanaf 2010 werden er grotere inspanningen gedaan om de noodzakelijke gronden in der minne te 
verwerven. Zo werd in het voorjaar van 2010 t.a.v. het OCMW een eerste officieel bod uitgebracht. Ook werden 
overige eigenaars in het gebied gecontacteerd voor een eerste gesprek. Ook in 2011 hebben er nog enkele 
gesprekken plaatsgevonden.  

IGEMO zal deze onderhandelingen voortzetten om alzo in der minne tot een akkoord te komen. Het realiseren 
van ruimte voor bedrijven moet als een globale ontwikkeling bekeken worden. Het niet kunnen verwerven van 
enkele percelen zal de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein hypothekeren. Indien het niet mogelijk blijkt om 
met (een aantal) eigenaars tot een redelijk akkoord te komen, maakt dit de onteigening noodzakelijk om alle 
(rand)voorwaarden (aanleg groenvoorzieningen, waterbuffering), opgenomen als verordenend stedenbouwkundig 
voorschrift, te kunnen realiseren. Een publieke ontwikkeling biedt een sterke garantie voor het effectief realiseren 
van de (rand)voorwaarden op de terreinen die binnen het onteigeningsplan liggen. 

De onteigening wordt gezien als een ultimum remedium, indien minnelijke verwerving niet mogelijk is. 

Bovendien bestaat de bezorgdheid dat de inmenging van private partijen de ontwikkeling, de kwaliteit en de 
duurzaamheid van het bedrijventerrein en zijn omgeving niet ten goede komt. Een private partij streeft immers 
andere doelstellingen na en heeft andere prioriteiten dan een publieke partij. Aldus zijn er geen garanties dat de 
publieke en maatschappelijke doelstellingen op een kwalitatieve manier worden gerealiseerd. Bovendien kunnen 
de mogelijkheden van de lokale overheid naar inspraak en sturing op die manier sterk beperkt worden. 

Het project kan derhalve in redelijkheid niet anders dan via onteigening gerealiseerd worden. 

 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 2013; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Koen Kerremans vraagt of dit RUP nog in de Gecoro zal worden besproken. 
 
Schepen Eddy Verstappen beaamt dit. Het volledige traject zal opnieuw worden doorlopen, hoewel er aan de 
essentie niets verandert. Het hernemen van dit RUP is louter te wijten aan een termijnoverschrijding van drie 
dagen. 
 
Artikel 1 
Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP KMO-zone De Hutten (herneming), bestaande uit een memorie van 
toelichting, de stedenbouwkundige voorschriften, een nota screening planMERplicht met verzoek tot raadpleging, 
het besluit van het Departement leefmilieu, natuur en energie Dienst Mer van 26/04/2013, een plan 01 “feitelijke 
toestand”, een plan 02 “juridische toestand”, een plan 03 “grafisch plan” en een “onteigeningsplan”, wordt 
voorlopig vastgesteld. 
 
Artikel 2 
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Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen volgens de wettelijke bepalingen het 
openbaar onderzoek te organiseren en de nodige adviezen in te winnen. 
 
Artikel 3 
Het gemeentebestuur engageert zich ertoe ter compensatie van de inname van herbevestigd agrarisch gebied de 
nodige planningsinitiatieven te nemen met het oog op de herbestemming van het bosgebied aan de Havikstraat.  
 
22. Ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde Bedrijven fase 1  – voorlopige vaststelling 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 234 en 236; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, in het bijzonder art. 2.2.13 tot en met 2.2.18; 
 
Gelet op het gewestplan Mechelen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 23 september 1997 en de partiële  herziening definitief 
vastgesteld door de Vlaamse regering op 17 oktober 2010 en bekrachtigd bij decreet van 25 februari 2011 voor 
wat betreft de bindende bepalingen; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen van 10 juli 2001 en de herziening van het 
Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, gedeeltelijk goedgekeurd bij ministerieel besluit van 4 mei 2011; 
 
Gelet op de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de bestendige deputatie op 18 januari 
2010, met als actiepunt 42 of R.1.01 bij de bindende bepalingen: opmaken van een RUP zonevreemde bedrijven; 
 
Gelet op het decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende milieueffectenrapportage over 
plannen en programma’s; 
 
Gelet op de Omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007 betreffende milieueffectenbeoordeling van plannen en 
programma’s; 
 
Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, inzonderheid artikel 8, § 1 en 2; 
 
Gelet op de bij besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets, aangepast bij besluit van 14 oktober 2011; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 21 december 2010 (punt 23) houdende aanstelling van de intercommunale 
Igemo voor de opmaak van een RUP zonevreemde bedrijven voor een forfaitair bedrag variërend tussen 
73.400 € en 79.400 €: 
 - fase 1: inventaris, beleidsvisie, detailonderzoek: 41.400 € (ondertussen volledig afgesloten en betaald); 
 - fase 2: opmaak RUP en goedkeuringsprocedure: tussen 32.000 € en 38.000 € afhankelijk van het aantal op 

te nemen deelgebieden en van een na de inventarisatie betere detailkennis van de terreinen; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 26 maart 2013 (punt 11) houdende wijziging en specificatie van de 
overeenkomst tussen het gemeentebestuur en Igemo inzake de opmaak van een RUP zonevreemde bedrijven, 
waarbij de kostprijs voor fase 2 uiteindelijk werd bepaald op 57.105 €; 
 
Gelet op de besprekingen van de voorontwerpen door de ambtelijke werkgroep op 7 september 2011 en 7 
september 2012; 
 
Gelet op het overleg over het voorontwerp tussen ontwerper, het gemeentebestuur en het provinciebestuur op 5 
oktober 2012; 
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Gelet op de collegiale beslissing d.d. 11 oktober 2012 houdende principiële goedkeuring van de inventaris, 
beleidsvisie, detailonderzoek en houdende het verzoek aan de ontwerper om het RUP in twee delen te splitsen, 
teneinde 4 bedrijven, die zich in een cluster bevinden, een prioritaire behandeling te kunnen verlenen: 

• Cannaerts Julien bvba (aluminium – ramen en deuren), Aarschotsebaan 156 Berlaar 
• Bad Weelde (sauna’s, zwembaden), Aarschotsebaan 140 Berlaar 
• Varosan bvba (sanitair), Heidestraat 109 Berlaar 
• Jos Leys en Zonen (schrijnwerkerij), Aarschotsebaan 136 Berlaar 

 
Overwegende dat behalve deze 4 bedrijven uit het onderzoek nog 6 andere bedrijven in een tweede fase zullen 
worden behandeld: 

• Jacobs Marc bvba (tuinaanleg, grondwerken), Hemelshoek 241 Berlaar 
• Garage Van Hove NV, Steenbeek 2 Berlaar 
• Verelst FFT (schrijnwerkerij), Aarschotsebaan 268 Berlaar 
• Van den Broeck-Keuleers bvba (schrijnwerkerij), Melkouwensteenweg 127 Berlaar 
• Rombauts bvba (centrale verwarming), Melkouwensteenweg 65 Berlaar 
• Site Aarschotsebaan 316 Berlaar (voormalig bedrijf De Nieuwe Smid) 

 
Gelet op de principiële goedkeuring van het schepencollege d.d. 7 februari 2013 over het ontwerp van RUP; 
 
Overwegende dat het screeningsdossier voor het ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 4.2.6§1 van 
het planMER-decreet werd ingediend teneinde de dienst MER te vragen een beslissing te nemen over de 
opmaak van een planMER; 
 
Gelet op de verschillende data in het MER-proces: 
 - 18 oktober 2012: aanschrijving adviesinstanties – de termijn van terinzagelegging bedraagt 30 dagen; 
 - 22 november 2012: advies Agentschap Ruimtelijke Ordening; 
 - 16 november 2012: advies provinciebestuur Antwerpen; 
 - 19 november  2012: advies Agentschap R-O Antwerpen – Onroerend Erfgoed; 
 - 19 november 2012: advies Departement Landbouw en Visserij; 
 - 13 november 2012: advies Wonen-Vlaanderen; 
 - 12 december 2012: verzending dossier naar de dienst Mer; 
 - 14 december 2012: besluit van de dienst Mer: “In de adviezen van de aangeschreven instanties wordt geen 

bezwaar gemaakt tegen een ontheffing van plan-MER-plicht voor dit dossier. De uitgebrachte adviezen 
bevatten geen elementen waaruit de dienst MER kan besluiten dat het uitgevoerde onderzoek naar de 
aanzienlijkheid van de milieueffecten onvolledig of onjuist is. 
Rekening houdende met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig 
is.”                       

 
Overwegende dat via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente, via de website van de gemeente en 
via publicatie in het gemeentelijk infoblad gemeld werd dat de screeningsnota en de beslissing geraadpleegd 
kunnen worden op de webstek van de dienst MER www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis; 
 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 18 april 2013 waarbij volgende instanties werden 
uitgenodigd om een advies te formuleren: 
- Ruimte Vlaanderen / aanwezig; 
- Deputatie provincie Antwerpen – DRP / aanwezig; 
- Departement LNE, dienst VR  / verontschuldigd; 
- Departement LNE, dienst MER  / verontschuldigd; 
- Departement Landbouw en Visserij, afdeling duurzame landbouwontwikkeling / verontschuldigd; 
- Agentschap Wegen en Verkeer, district Puurs  / verontschuldigd; 
 
Overwegende dat het dossier door de ontwerpers werd aangepast op basis van de adviezen en de vergadering 
zelf; 
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Gelet op het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Sport- en Recreatie – fase 1”, opgesteld door 
IGEMO en omvattende: 
- een toelichtingsnota; 
- stedenbouwkundige voorschriften; 
- nota verzoek tot raadpleging Mer-plicht; 
- een kaart “feitelijke toestand”; 
- een kaart “juridische toestand”; 
- een kaart “grafisch plan”; 
 
Overwegende dat in toepassing van artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 
2003 alle uitvoeringsplannen dienen te worden onderworpen aan een watertoets; dat voor het plangebied de 
watertoets werd onderzocht; dat het plangebied niet in een overstromingsgevoelig of waterziek gebied is gelegen 
volgens de meest recente watertoetskaart; 
 
Overwegende dat het RUP bijkomende bebouwing en de aanleg van een wegenis voorziet, doch dat de 
stedenbouwkundige voorschriften het aanleggen van verhardingen en het oprichten van constructies beperken; 
dat de verhardingen bovendien – in de mate van het mogelijke – voorzien worden in waterdoorlatende 
materialen; dat infiltratie op de meeste plaatsen in het plangebied goed mogelijk is en dat ter hoogte van niet-
infiltratiegevoelige gronden het regenwater vertraagd zal afgevoerd worden d.m.v. buffering; dat 
hemelwaterputten met voldoende capaciteit zullen voorzien worden conform de normen van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening; dat elke stedenbouwkundige aanvraag dient te voldoen aan de bepalingen van 
het decreet integraal waterbeleid; 
 
Overwegende dat het mogelijk effect van de realisatie van het RUP op het plangebied grondig is onderzocht; dat 
de voorziene maatregelen van die aard zijn dat kan worden besloten dat het plan verenigbaar is met het 
watersysteem en geen negatieve effecten heeft op de waterhuishouding;  
 
Overwegende dat dat het de bedoeling is de hiernavolgende verkavelingsvergunningen conform artikel 4.6.5 § 1 
van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening op te heffen: 

• verkaveling V/112 afgeleverd door het schepencollege op 27 augustus 1968 (ref. RO 010/116 (1) voor  3 
vrijstaande kavels, gelegen Heidestraat 105, 107 en 109, 1e afdeling sectie C nrs. 788 k, 788 g, 788 m, 
788 p, voor zover gelegen binnen de perimeter van het RUP (kavel 1 en 2 enkel voor het achterste 
gedeelte en kavel 3 volledig); 

• verkaveling V/112/1  afgeleverd door het schepencollege op 18 april 1988 (ref. RO: 010/116(2) voor het 
wijzigen van kavel 3, gelegen Heidestraat 109, kad. gekend 1e afdeling sectie C nrs. 788 m en p; 

• verkaveling V/112/2  afgeleverd door het schepencollege op 15 december 2004 (ref. RO: 010/116(3) 
voor het wijzigen van kavel 3, gelegen Heidestraat 109, kad. gekend 1e afdeling sectie C nrs. 788 m en 
p; 

 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging;  
 
 

BESLUIT met 19 ja-stemmen bij 2 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, 
Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Koen Kerremans, Leen Janssens 
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Koen Kerremans licht de onthouding van Groen toe vanuit het eerder geformuleerde bezwaar dat dit RUP de 
versnippering verder vast betonneert. 
 
Artikel 1 
Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Bedrijven – fase 1”, bestaande uit een memorie van 
toelichting, de stedenbouwkundige voorschriften, een nota screening planMERplicht en het besluit van het 
Departement leefmilieu, natuur en energie Dienst MeR  en een plan feitelijke toestand, een plan juridische 
toestand en een grafisch plan, wordt voorlopig vastgesteld. 
 
Artikel 2 
De verkavelingsvergunningen 

• verkaveling V/112 afgeleverd door het schepencollege op 27 augustus 1968 (ref. RO 010/116 (1) voor  3 
vrijstaande kavels, gelegen Heidestraat 105, 107 en 109, 1e afdeling sectie C nrs. 788 k, 788 g, 788 m, 
788 p, voor zover gelegen binnen de perimeter van het RUP (kavel 1 en 2 enkel voor het achterste 
gedeelte en kavel 3 volledig); 

• verkaveling V/112/1  afgeleverd door het schepencollege op 18 april 1988 (ref. RO: 010/116(2) voor het 
wijzigen van kavel 3, gelegen Heidestraat 109, kad. gekend 1e afdeling sectie C nrs. 788 m en p; 

• verkaveling V/112/2  afgeleverd door het schepencollege op 15 december 2004 (ref. RO: 010/116(3) 
voor het wijzigen van kavel 3, gelegen Heidestraat 109, kad. gekend 1e afdeling sectie C nrs. 788 m en 
p; 

worden opgeheven conform artikel 4.6.5 § 1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 
 
Artikel 3 
Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen volgens de wettelijke bepalingen het 
openbaar onderzoek te organiseren en de nodige adviezen in te winnen. 
 
23. Gem. openbare bibliotheek – wijziging huishoudelijk reglement beheersorgaan 
 
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
 
Gelet op het decreet van 19 juni 1978 betreffende het Nederlandstalige Openbare Bibliotheekwerk en zijn 
uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 13 juli 2001; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 september 1985 tot oprichting door overname van een erkende 
privaatrechtelijke openbare bibliotheek tot deeltijdse openbare bibliotheek conform het desbetreffende 
overnamecontract waarvan door de heer gouverneur op 10 oktober 1985 akte werd genomen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 februari 1995 houdende keuze beheersformule voor de 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 april 2013 waarbij de leden van het beheersorgaan (8 kandidaten 
van de politieke strekkingen en  7 kandidaten om als afgevaardigden van de gebruikers en van de strekkingen te 
zetelen) van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek werden aangesteld; 
 
Gelet op het voorstel  van  het beheersorgaan  der Gemeentelijke Openbare  bibliotheek d.d. 6 mei 2013  tot wijziging 
van het  huishoudelijk reglement: 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
BEHEERSORGAAN DER GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK 
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Artikel 1 
Het huishoudelijk reglement regelt de interne aangelegenheden van het Beheersorgaan.  
 
Artikel 2 
Het Beheersorgaan duidt uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter aan.  
 
Artikel 3 
Het Beheersorgaan vergadert ten minste vier keer per jaar doch niet tijdens de vakantieperiode juli-augustus. Het 
wordt door de voorzitter bijeengeroepen. Een buitengewone vergadering wordt door de voorzitter bijeengeroepen, 
wanneer ten minste 5 leden hem daartoe verzoeken bij schriftelijke, ondertekende en gemotiveerde aanvraag. 
Dringende punten kunnen bij twee derde meerderheid door de leden bij het begin van de vergadering aan de agenda 
worden toegevoegd.  
 
Artikel 4 
De vergaderingen vinden bij voorkeur plaats in de vergaderruimte van de bibliotheek.  
 
Artikel 5 
Als de voorzitter onmogelijk zijn functie kan uitoefenen, wordt zijn bevoegdheid overgenomen door de ondervoorzitter. 
Indien ook de ondervoorzitter in de onmogelijkheid verkeert, wordt het voorzitterschap door het lid met meeste 
anciënniteit waargenomen.  
 
Artikel 6 
De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda op. Deze wordt bij de uitnodiging gevoegd die zeven vrije 
dagen voor de datum van de vergadering bij de leden moet toekomen.  
 
Artikel 7 
Elk lid van het Beheersorgaan heeft het recht punten op de agenda te plaatsen mits deze minstens vier vrije dagen 
voor de datum van de vergadering van het Beheersorgaan, schriftelijk of elektronisch,aan de voorzitter worden 
medegedeeld.  
 
Artikel 8 
Beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen, doch bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter van de vergadering beslissend.  
 
Artikel 9 
Bij minimum een derde aanwezigheid zal geldig kunnen worden vergaderd. Is de vergadering niet in aantal dan kan 
een nieuwe regelmatig bijeengeroepen vergadering, die moet gehouden worden binnen de veertien dagen, over 
dezelfde punten geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige leden.  
 
Artikel 10 
Verontschuldigingen worden enkel aanvaard als zij bij de voorzitter of de bibliothecaris toekomen ten laatste om 16 
uur van de dag van de vergadering. 
 
Artikel 11 
Het Beheersorgaan kan in onderlinge samenspraak deskundige personen uitnodigen.  
 
Artikel 12 
De beslissingen van het Beheersorgaan worden opgeschreven in het verslag en ondertekend door de voorzitter en 
de secretaris. De secretaris is belast met het opstellen van de verslagen van de zittingen en alle door het 
Beheersorgaan voor de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek nodig geachte bescheiden. Met de voorzitter 
ondertekent hij op bevel de officiële documenten die uitgaan van het Beheersorgaan. 
 
Artikel 13 
Bij elke zitting van het Beheersorgaan dient de lijst der leden aan de aanwezige leden ter ondertekening te worden 
voorgelegd. 
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Artikel 14 
Een afschrift van het verslag wordt binnen de veertien dagen na elke vergadering gezonden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen en elektronisch aan de leden van het beheersorgaan. 
 
Artikel 15 
De duur van het mandaat van een lid van het Beheersorgaan valt samen met dat van de gemeenteraadsleden. 
 
Artikel 16 
Wie als lid van het Beheersorgaan, na uitnodiging afwezig blijft, zonder verontschuldiging, op drie opeenvolgende 
vergaderingen, wordt beschouwd als van rechtswege ontslagnemend en dient dus te worden vervangen. 
 
Artikel 17 
Het Beheersorgaan formuleert elk jaar voorstellen voor een verantwoorde begroting en spreekt zich in een jaarverslag 
uit over de werking van de bibliotheek. De voorstellen voor begroting en het jaarverslag worden aan de 
Gemeenteraad voorgelegd. 
 
Artikel 18 
Een lid van het Beheersorgaan verliest het lidmaatschap door: 
- het afwezig zijn, zonder verontschuldiging, op drie opeenvolgende vergaderingen 
- het verstrijken van de mandaatstermijn 
- het nemen van ontslag met een schriftelijke mededeling aan de voorzitter 
- het niet meer woonachting zijn in de gemeente waar de bibliotheek is gevestigd 
- overlijden of verliezen van rechtsbekwaamheid  
- het in dienst treden als personeelslid van de bibliotheek. 
 
Artikel 19 
Het Beheersorgaan kan de vervanging van een lid vragen aan de Gemeenteraad. 
 
Artikel 20 
Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, wordt zo spoedig mogelijk in de 
opvolging voorzien. De opvolger voleindigt het mandaat.” 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Op voorstel van het schepencollege, 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Keurt goed bovenvermeld gewijzigd  huishoudelijk reglement van het beheersorgaan der Gemeentelijke Openbare 
Bibliotheek. 
 
24. Aanduiding leden voor Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur 2013 
 
Gelet op het Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2013 zoals vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 21 december 2004 
(punt 35); 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 15 april 2008 (punt 17) betreffende de intekening op de 
Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013; 
 
Gelet dat deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat de gemeente dient te beschikken over een 
gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur; 
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Gelet op de bepalingen inzake de samenstelling van de milieuraad opgenomen in de statuten van de milieuraad 
zoals goedgekeurd bij raadsbesluit d.d. 20 maart 2007 (punt 9); 
 
 Gelet op de in artikel 4 van de statuten gestipuleerde na te streven evenwichten; 
 
Gelet op de volgende toegezonden kandidatuurstellingen: 
 
vanuit de natuur- en milieugerelateerde bewegingen: 
− Natuurpunt vzw afdeling Berlaar: 

- effectief: Kris Debièvre, huidig lid; 
- plaatsvervangend: /; 

− Biemaatschappij St.-Ambrosius Berlaar: 
- effectief: Gerald Vereyken, huidig lid; 
- plaatsvervangend: /; 

− Compostmeesters Berlaar: 
- effectief: Hubert Siebens, huidig lid; 
- plaatsvervangend: Wouter Stevens, huidig lid; 

 
vanuit de jachtverenigingen: nihil; 

 
vanuit de onderwijsinstellingen: nihil; 

 
vanuit de sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties: 
− Gezinsbond: Johan Cauwenberghs; 
− K.W.B. Sint Rumoldus: Johan Cauwenberghs; 
− Landelijke Gilde Berlaar Centrum: 

- effectief: Guy T ielemans, huidig lid; 
- plaatsvervangend: Jos Van Hove, huidig lid; 

 
vanuit de beroepsgroepen en –organisaties: 
− ACV Mechelen-Rupel: Chris Triau, huidig lid; 
− Boerenbond: 

- effectief: Bart Ceulemans, huidig lid; 
- plaatsvervangend: Koen Van De Broeck, huidig lid; 

 
vanuit de bevolking: 
− Peter Mathieu; 
− Christiane Waumann; 
− Magda Van Den Bosch; 
 
van effectieve leden van een vereniging die niet als stemgerechtigde in de milieuraad is vertegenwoordigd: nihil; 
 
vanuit de politieke fracties in de gemeenteraad: 
− SamBA:  

- effectief: Brice Labiche; 
- plaatsvervangend: François De Bakker; 

− NV-A:  
- effectief: T illy Lambrechts; 
- plaatsvervangend: Maria Vervloet; 

− Vlaams Belang:  
- effectief: Hubert Vercammen; 
- plaatsvervangend: Maria Dirickx; 
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− SPa:  
- effectief: Ronald Van Thienen; 
- plaatsvervangend: /; 

− CD&V:  
- effectief: Hugo Durieux; 
- plaatsvervangend: /; 

 
Gelet op de fax d.d. 13 januari 2003 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Binnenlandse 
Aangelegenheden Antwerpen, waarin wordt gemeld dat politieke mandatarissen onmogelijk als stemgerechtigd 
lid deel kunnen uitmaken van de milieuraad en dat een onafhankelijk gemeenteraadslid als niet-stemgerechtigd 
lid wel deel kan uitmaken van de milieuraad; 
 
Gelet op de e-mail d.d. 20 januari 2003 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, waarin wordt 
gemeld dat ‘een onafhankelijke mandataris zijn kandidatuur kan stellen voor de milieuraad en in de milieuraad als 
niet-stemgerechtigd lid zetelt’ en tevens duidelijk wordt gesteld dat politieke mandatarissen niet als 
stemgerechtigd lid kunnen zetelen; 
 
Gelet op de statuten van de Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad d.d. 20 maart 2007 (punt 9); 
 
Gelet op het lidmaatschap van ambtswege van de schepen bevoegd voor Leefmilieu en een lid van de 
ambtenarij, waarbij zij niet geteld horen te worden bij de stemgerechtigde noch de niet-stemgerechtigde leden; 
 
Overwegende dat mevrouw Kris De Bièvre, kandidaat lid vanuit Natuurpunt, en de heer Gerald Vereyken, 
kandidaat lid vanuit Biemaatschappij St.-Ambrosius Berlaar, op 26 maart 2013 hun kandidatuur introkken; 
 
Overwegende dat sinds de eerste behandeling op de gemeenteraadzitting van 26 maart 2013 bijkomende 
inspanningen werden geleverd om bijkomende kandidaturen voor de milieuraad te bekomen en dit met name 
vanuit de natuur- en milieugerelateerde verenigingen; 
 
Overwegende dat een samenstelling van de milieuraad met betrekking tot het vertegenwoordigingsaandeel van 
de natuur- en milieugerelateerde verenigingen, met het huidige gebrek aan kandidaten vanuit deze strekking, en 
mits strikte nastreving van punt 1 van artikel 4 van de statuten van deze adviesraad zou leiden tot een 
onwerkbare adviesraad; 
 
Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 19 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gaat over tot geheime stemming betreffende de aanstelling van de stemgerechtigde leden voor de Gemeentelijke 
Adviesraad voor Milieu en Natuur vanuit de natuur- en milieugerelateerde verenigingen; 
 
Gelet op het resultaat van deze stemming: 
Compostmeesters Berlaar, Hubert Siebens bekomt 18  ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco stem uitgebracht; 
 
Gaat over tot geheime stemming betreffende de aanstelling van de stemgerechtigde leden voor de Gemeentelijke 
Adviesraad voor Milieu en Natuur vanuit de sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties, de 
beroepsgroepen en –organisaties en de bevolking: 
 
Gezinsbond Berlaar, Johan Cauwenberghs bekomt 11 nee-stemmen; 
Er worden 8 blanco stemmen uitgebracht; 
 
K.W.B. Sint Rumoldus, Johan Cauwenberghs bekomt 15 ja-stemmen en 2 nee-stemmen; 
Er worden 2 blanco stemmen uitgebracht; 
 
Landelijke Gilde Berlaar Centrum T ielemans bekomt 17 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
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Er wordt 1 blanco stem uitgebracht; 
 
Boerenbond, Bart Ceulemans bekomt 16 ja-stemmen en 2 nee-stemmen; 
Er wordt 1 blanco stem uitgebracht; 
 
ACV Mechelen Rupel, Chris Triau bekomt 17 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Er wordt 1 blanco stem uitgebracht; 
 
De heer Peter Mahieu bekomt 17 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Er wordt 1 blanco stem uitgebracht; 
 
Mevrouw Christiane Waumann bekomt 18 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco stem uitgebracht; 
 
Mevrouw Magda Van Den Bosch bekomt 18 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco stem uitgebracht; 
 
Gaat over tot de aanstelling van de niet-stemgerechtigde leden voor de Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu 
en Natuur vanuit de politieke fracties (1 lid per fractie): 
SamBA, Brice Labiche met 18 ja-stemmen en 1 uitgebrachte blanco stem; 
NV-A, T illy Lambrechts met 16 ja-stemmen, 2 nee-stemmen en 1 uitgebrachte blanco stem; 
Vlaams Belang, Hubert Vercammen met 17 ja-stemmen en 2 nee-stemmen; 
SP.a, Ronald Van Thienen met 17 ja-stemmen, 1 nee-stem en 1 uitgebrachte blanco stem;  
CD&V, Hugo Durieux met 16 ja-stemmen, 2 nee-stemmen en 1 uitgebrachte blanco stem; 
 

BESLUIT 
 

Koen Kerremans merkt op dat er in de gemeenteraad van maart werd beloofd om een overleg met de 
fractievoorzitters te organiseren vooraleer de milieuraad samen te stellen. Hij heeft het college hier tweemaal aan 
herinnerd. Intussen is er een doodle rondgestuurd om een vergadermoment vast te leggen, maar vandaag wordt 
de milieuraad dan toch samengesteld zonder voorafgaand overleg. Er wordt meteen voorbijgegaan aan de regel 
dat een derde van de leden moet komen uit milieu- of natuurgerelateerde verenigingen. Dat is echter niet 
mogelijk. De omzendbrief van het provinciebestuur vermeldt duidelijk dat er voor de milieu- en 
natuurverenigingen geen uitzondering kan worden gemaakt. Wat vandaag op de agenda staat, kan dus niet. 
Indien dit toch wordt doorgezet, zal Groen verdere stappen ondernemen om dit te laten nakijken op een ander 
niveau dan de gemeente. Groen wil nog eens herhalen dat bepaalde mensen hun kandidatuur hebben 
ingetrokken omdat ze niet tevreden waren over de werking van de milieuraad in het verleden. Specifiek hebben 
deze mensen het gevoel dat ze alleen maar goed waren om activiteiten te ondersteunen.  Zodra het erop 
aankwam om een advies te formuleren, werd hiermee geen rekening gehouden. Dit was de aanleiding om te 
kijken of er geen nieuwe constructieve werking kon worden opgezet, naar het voorbeeld van andere gemeenten 
waar dit wel op een positieve manier gebeurt. De verantwoordelijke schepen kan hierin een grote rol spelen, in de 
goede zin van het woord. Het blijft een open vraag waarom de goede volgorde hierin niet gerespecteerd kon 
worden. Er zijn voldoende mensen die hieraan willen meewerken en constructief nadenken, maar dan moet er 
ook een huishoudelijk reglement en een afsprakennota op tafel liggen. Dit wordt door de milieuraad zelf gemaakt. 
Koen Kerremans vraagt om dit punt te verdagen, aangezien er niet kan worden getornd aan de een derde-regel. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof weerlegt dit. Indien het bestuur kan aantonen dat er voldoende inspanningen 
werden geleverd om kandidaturen te bekomen, mag hieraan worden voorbijgegaan. Het beloofde overleg zal 
begin juli plaatsvinden; de eerstvolgende milieuraad zal pas eind september samenkomen. Het is steeds mogelijk 
voor geïnteresseerden om zich alsnog kandidaat te stellen. 
 
Koen Kerremans zegt dat er op dit ogenblik dus slechts een milieuraad van drie mensen kan worden 
samengesteld. 
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Schepen Ingeborg Van Hoof verklaart dat er veertien kandidaten zijn en dat er veertien stemmen mogen worden 
uitgebracht. Dit werd volledig geverifieerd door de gemeentelijke milieuambtenaar. 
 
Koen Kerremans werpt op dat er voorbijgegaan wordt aan de essentie van het probleem, namelijk dat er geen 
gemotiveerde mensen gevonden kunnen worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans rondt af door op te roepen tot stemming voor de milieuraad zoals het punt werd 
voorbereid. Hij hoopt op een nieuwe drive en een constructieve samenwerking. 
 
Koen Kerremans zegt dat de samenstelling zoals ze voorligt niet mogelijk is. Hij vraagt om het punt te schrappen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof verklaart dat dat niet nodig is, aangezien het bestuur voldoende inspanningen heeft 
geleverd. Op die voorwaarde mag er voorbij worden gegaan aan de een derde-regel. Hetzelfde geldt voor de 
vertegenwoordiging van vrouwen. Indien er toch nog een fout gemaakt zou zijn in de voorbereiding van dit punt, 
zal deze achteraf worden rechtgezet. De milieuraad moet worden vernieuwd binnen de zes maanden na de start 
van een nieuwe legislatuur. Het is dus nodig om de stemming te laten doorgaan. 
 
Artikel 1 
De nastreving van de evenwichten zoals bepaald onder artikel 4 van de statuten van de Gemeentelijke 
Adviesraad voor Milieu en Natuur worden toegepast in zoverre deze de samenstelling van een werkbare 
adviesraad niet in het gedrang brengen. 
Daarom wordt er voorlopig voorbijgegaan aan het een derde-aandeel van de natuur- en milieugerelateerde 
verenigingen. 
 
Artikel 2 
De Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur omvat volgende samenstelling van effectieve leden: 
 
Compostmeesters Berlaar, Hubert Siebens Natuur- en milieugerelateerde vereniging 
K.W.B. Sint Rumoldus, Johan Cauwenberghs Socio-culturele vereniging 
Landelijke Gilde Berlaar Centrum, Guy T ielemans Socio-culturele vereniging 
ACV Mechelen-Rupel, Chris Triau Beroepsgroepen en –organisaties 
Boerenbond, Bart Ceulemans Beroepsgroepen en –organisaties 
Peter Mahieu Bevolking 
Christiane Waumann Bevolking 
Magda Van Den Bosch Bevolking 
SamBA, Brice Labiche Politieke fractie 
NV-A, T illy Lambrechts Politieke fractie 
Vlaams Belang, Hubert Vercammen Politieke fractie 
SP.a, Ronald Van Thienen Politieke fractie 
CD&V, Hugo Durieux Politieke fractie 
Ingeborg Van Hoof Van ambtswege, schepen van Leefmilieu 
Wim Azijn Van ambtswege, milieuambtenaar 
 
De voorgedragen plaatsvervangers van voornoemde aangestelde effectieve leden worden in deze functie 
aangesteld. 
 
Artikel 3 
Dit besluit wordt voor nuttig gevolg toegezonden aan AMINAL-CAPLO. 
 
 
25. Deelname aan provinciale campagne ‘Klimaatneutrale organisatie 2020’ 
 
Gelet op de vraag van de provincie om deel te nemen aan de campagne ‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’; 
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Overwegende dat de gemeente de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het Vlaams Gewest 
heeft ondertekend voor het basisniveau en het onderscheidingsniveau; 

Overwegende dat er een milieujaarprogramma 2013 opgemaakt is waarin acties werden opgenomen om te 
voldoen aan de bepalingen van de deze samenwerkingsovereenkomst;  

Overwegende dat het gemeentebestuur wil zorgen voor de nodige continuïteit in het milieubeleid met inbegrip 
van de principes van duurzame ontwikkeling;  

Overwegende dat de gemeente Berlaar verder wil werken aan een actief milieubeleid; 

Overwegende dat het gemeentebestuur wil inspelen op de komende Europese wetgeving, zoals de verplichting 
voor Bijna-EnergieNeutrale gebouwen vanaf 2018 (2010/31/EU) en maatregelen die op federaal en Vlaamse 
niveau nog zullen worden vastgesteld (o.a. Richtlijn 2012/27/EU: 3% jaarlijkse energie-efficiënte renovatie van 
het gemeentelijk gebouwenpark ); 

Overwegende dat de provincie zo veel mogelijk gemeenten wil motiveren om te streven naar een klimaatneutrale 
organisatie tegen 2020 en zo van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen; 

Overwegende dat de provincie de kandidaat-gemeenten ondersteunt bij het opstellen van een 
broeikasgasinventaris, actieplan en overkoepelende acties, en daarnaast ook kant-en-klare documenten voorziet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 18 ja-stemmen bij 3 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, 
Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Dirk Aras, Koen Kerremans, Leen Janssens 
 
Dirk Aras wenst zich te onthouden. Hij vindt het wel zinvol om een inventaris op te maken van de broeikasuitstoot 
van de eigen diensten, ernaar te streven deze uitstoot te verlagen en hierover te communiceren. Maar hij heeft 
grote vraagtekens bij de provinciale campagne, die is opgebouwd rond acties om ‘vriend’ te worden. Hij vindt de 
hele campagne infantiel en haalt aan dat de participatie aan dit project quasi nihil is. Hij wil zich hieraan niet 
verbinden. 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat de gemeente niet verplicht is om elke actie van de provincie te volgen. 
Het is de intentie om de broeikasgasuitstoot te verminderen tegen 2020, een nulmeting uit te voeren en een plan 
op te maken. Een aantal tools die de provincie aanreikt, zijn hiervoor wel handig. De duurzaamheidsambtenaar 
kan hiervan gebruik maken. 
Koen Kerremans wil zich ook onthouden, omdat hij van oordeel is dat de gemeente altijd een beroep doet op een 
andere instantie om bepaalde zaken aan te pakken. Groen heeft al een klimaatplan met tien punten ingediend in 
2007, geschreven op de maat van Berlaar. De gemeente had hierrond dus al zes jaar actief kunnen werken. Hij 
suggereert om dit plan n.a.v. de volgende begrotingswijziging te bekijken om het nodige geld vrij te maken. 
Schepen Ingeborg Van Hoof repliceert dat de gemeente de voorbije jaren al heel wat acties heeft ondernomen, 
bijvoorbeeld rond energie, inventarisatie van de gebouwen, openbare verlichting, … Ze zal het verslag hiervan 
bezorgen aan Groen. 
 

Artikel 1 
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De gemeenteraad neemt deel aan de provinciale campagne ‘Klimaatneutrale organisatie 2020’. 

Artikel 2 

Beslist zich in dit kader te engageren tot:  

- Een ‘Klimaatneutrale Organisatie in 2020’ te zijn volgens de methodiek van de provincie. 

- Via een inventaris de broeikasgasuitstoot van de eigen werking in kaart te brengen. 

- Op zoek te gaan naar efficiënte acties om de broeikasgasuitstoot van de eigen werking te verminderen 
en deze acties uit te voeren. 

- Personeel voor de opvolging en uitvoering van de campagne te voorzien.  

- Middelen te voorzien voor uitvoering van de meest efficiënte acties. 

- Te communiceren over de uitvoering van deze acties via het communicatieplatform ‘vriend van’, 
voorzien door de provincie.  

- Vanaf 2020 middelen te voorzien om resterende uitstoot te compenseren. 

 

26. Jeugdraad – erkenning 
 
Gelet op de cultuurpactwetgeving van 16 juli 1973 waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op 
bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies van de gebruikersgroeperingen 
en de ideologische en filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid; 
 
Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk 
cultuurbeleid meer bepaald art. 8 waarbij gesteld wordt dat de raden voor cultuurbeleid uiterlijk binnen zes maanden 
volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad opnieuw dienen erkend of opgericht te worden;  
 
Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het 
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 
15 december 2006; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24 januari 1994 houdende oprichting en erkenning van de gemeentelijke 
jeugdraad; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 15 mei 2001 (punt 14) houdende oprichting en erkenning gemeentelijke raden voor 
cultuurbeleid; 
  
Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad in zitting van 2 januari 2012,  waardoor de jeugdraad opnieuw 
dient erkend te worden; 
 
Gelet op het verslag van de jeugdraad d.d. 25 april 2013 ; 
 
Na beraadslaging; 
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BESLUIT EENPARIG 
 

Dirk Aras vraagt of er nog een apart jeugdbeleidsplan wordt opgesteld. 
 
Schepen Willy Beullens verklaart dat dit een onderdeel is van de doelstellingen die in het kader van BBC worden 
geschreven. Artikel 2 duidt op een instrument waaraan nu wordt gewerkt en dat intern gebruikt wordt binnen de 
jeugdraad. De bedoeling daarvan is om de lange termijndoelstellingen duidelijk op papier te zetten, zodat de krijtlijnen 
voor jeugdbeleid duidelijk uitgefilterd worden op een manier die verstaanbaar is voor jongeren. Dit is dus een eigen 
invulling van het begrip ‘jeugdbeleidsplan’. 
 
Artikel 1 
De gemeentelijke jeugdraad wordt erkend als adviesorgaan. 
 
Artikel 2 
Doelstellingen : - advies geven over het gemeentelijk jeugdbeleid; 
 - het plaatselijk jeugdbeleid mee vorm geven; 
 - activiteiten organiseren; 
 - uitvoering en opvolging van het JeugdBeleidsPlan; 
 - vertegenwoordiging : de jeugdraad laat de stem van het jeugdwerk, kinderen en jongeren horen op andere 

adviesraden, werkgroepen, comité’s… 
 
Artikel 3 
Enkel wanneer de gemeente intekent op de beleidsprioriteiten jeugd, beschikt de gemeente over een jeugdbeleid. Het 
college van burgemeester en schepenen mag advies vragen aan de gemeentelijke jeugdraad over alle 
aangelegenheden inzake de uitvoering van het jeugdbeleidsplan alsook over alle jeugdwerkbeleidsitems.  De 
jeugdraad mag zelf advies geven over alle onderwerpen die betrekking hebben op jeugd of het jeugdwerk en 
jeugdbeleid van de gemeente. 
 
Artikel 4 
De jeugdraad kan beschikken over een ambtenaar die het secretariaat van de jeugdraad verzorgt en de 
vergaderingen bijwoont.  Bovendien kan de desbetreffende ambtenaar helpen om in contact te komen met andere 
partners binnen het gemeentehuis. 
 
Artikel 5 
De statuten van de jeugdraad, zoals ze werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2007 (punt 
16) worden herbevestigd tot 31 december 2013 (vanaf 1 januari 2014 dienen de statuten aangepast te worden aan 
de nieuwe regelgeving). 
 
27. Afzwakking gemeentelijke participatie in en stopzetting subsidie aan VZW Wolkewietje met ingang 
van 1 januari 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 20 juni 2000 (punt 21) houdende princiepsbeslissing tot oprichting van de VZW 
Wolkewietje; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 15 maart 2005 (punt 19) houdende kennisname van de nieuwe statuten van 
VZW Wolkewietje (voorheen VZW Kinderdagverblijf Ballaarweg); 

Overwegende dat ingevolge artikel 8 van de statuten lid zijn van de vereniging: de leden aangesteld door de 
Berlaarse gemeenteraad: één lid van elke fractie vertegenwoordigd in de Berlaarse gemeenteraad en de 
schepen van de gemeente Berlaar, bevoegd voor gezinsaangelegenheden; de leden voorgedragen door het 
Centrum voor Kindzorg en Gezinsondersteuning Kinderland VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd 
is te Berlaar, Ballaarweg; 
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Gelet op de raadsbeslissing d.d. 19 februari 2013 (punt 15) houdende de aanduiding van nieuwe gemeentelijke 
vertegenwoordigers in de algemene vergadering van VZW Wolkewietje  tot en met 31 december 2013; 

Overwegende dat de bestaande gemeentelijke vzw’s vóór 1 januari 2014 dienen gescreend te worden op werking 
en statuten en dat zij aan de voorschriften van titel VII hoofdstuk 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 
dienen aangepast te worden; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, na bespreking en afweging, voorstelt om de 
gemeentelijke participatie in  de VZW Wolkewietje af te zwakken en de subsidies stop te zetten vanaf 1 januari 
2014; 

Overwegende dat aan de grondslag van dit voorstel ligt dat de activiteit van de VZW Wolkewietje geen kerntaak 
is van de gemeente en de VZW in de afgelopen jaren bewezen heeft dat ze ook zonder de gemeentelijke 
subsidie financieel overeind blijft; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
 
Dirk Aras vindt het vreemd dat er in het verleden subsidies werden gegeven om de werking van Wolkewietje niet 
te verlammen en om bepaalde dreigende tekorten op te vangen, terwijl dat nu plots niet meer nodig blijkt. Hij 
ergert zich bovendien aan het argument dat de activiteiten van Wolkewietje geen kerntaak van de gemeente 
meer zouden uitmaken, waar dit in het verleden duidelijk wel het geval was. Hij vraagt zich af of er inmiddels een 
kerntakendebat is gevoerd in de gemeente, waar het Vlaams Belang al lange tijd vragende partij voor is. 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat de gemeente altijd subsidies heeft gegeven met als resultaat dat er 
een goed werkende VZW opgezet werd die nu zelfstandig kan draaien. Er zijn nog andere kindercrèches in 
Berlaar, die met steun van de gemeente tot stand zijn gekomen. Zo heeft de gemeente in Berlaar Heikant een 
huis gekocht dat nu gehuurd wordt door een zelfstandige die er een crèche openhoudt. Andere 
kinderopvanginitiatieven trekken zich volledig onafhankelijk uit de slag. 
Dirk Aras vraagt of er voldoende kinderopvang voorhanden is in de gemeente. 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat dit ter sprake is gekomen tijdens de laatste vergadering van het lokaal 
overleg kinderopvang. Het grote probleem is dat het cijfermateriaal dat ter beschikking is eigenlijk niet relevant is. 
Het gaat om een continu fluctuerende materie die van dag tot dag aanzienlijk kan verschillen. Op dit ogenblik is 
er in Berlaar geen extra vraag naar open plaatsen, wel naar specifieke plaatsen, bijvoorbeeld heel vroeg, heel 
laat, één bepaalde dag per week, … Dat is niet eenvoudig om organiseren en meteen de reden waarom de 
behoefte moeilijk kan worden weergegeven. In de toekomst wordt hieraan een stuk tegemoet gekomen, omdat 
het loket kinderopvang alle behoeften en aanvragen zal centraliseren. Vanaf het ogenblik dat dit loket 
geïnstalleerd is, kunnen we dagelijks de vinger aan de pols houden. 
Jef Daems wil weten waarom er een onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen van 0 tot 2,5 jaar, voor wie de 
opvang gecatalogeerd wordt als geen kerntaak, en kinderen van 2,5 tot 12 jaar, voor wie buitenschoolse 
kinderopvang door de gemeente wordt georganiseerd. 
Schepen Willy Beullens licht toe dat kinderopvang door verschillende instanties wordt georganiseerd, zowel privé 
als openbaar. Voor buitenschoolse kinderopvang zijn er geen privé-initiatieven bekend, waardoor de gemeente 
het tot haar taak rekent. 
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Jef Daems vraagt zich af of een afzwakking van de gemeentelijke participatie in Wolkewietje er niet toe zal leiden 
dat de gemeente hier geen vinger in de pap meer zal hebben. 
Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat het inderdaad om een kleinere vinger zal gaan. Het al dan niet 
verstrekken van gemeentelijke subsidies aan Wolkewietje zal het verschil niet meer maken. De VZW heeft in de 
loop van de jaren een spaarpotje opgebouwd. Het decreet verplicht de gemeente om klare wijn te schenken. Er 
moet sowieso een omvorming van de VZW gebeuren en de voorgestelde piste ligt voor Wolkewietje het meest 
voor de hand. 
Jef Daems zegt dat hij andere informatie heeft bekomen van VVSG. Er is volgens hem geen aanpassing nodig, 
omdat de participatie van de gemeente niet hoger is dan 50%. 
Koen Kerremans heeft met verwondering kennis genomen van de bocht die het college hier maakt. Met hetzelfde 
gemak als waarmee de subsidiëring vroeger verdedigd werd, wordt deze nu op nul gezet. Groen heeft hierover 
vroeger al een punt gemaakt, toen na analyse van de cijfers inderdaad bleek dat de subsidiëring eigenlijk niet 
nodig was en dat er een spaarpotje werd aangelegd. Hij heeft moeite met het feit dat de gemeente deze taak 
zomaar loslaat en vraagt wat er met het spaarpotje zal gebeuren. 
Schepen Willy Beullens verklaart dat de gemeente de organisatie heeft gesubsidieerd, maar dat de organisatie 
dit geld mocht beheren naar eigen goeddunken. Ze hebben inderdaad een kleine reserve aangelegd, die nu van 
pas zal komen voor de verbouwingen die op stapel staan. 
Koen Kerremans vraagt hoe de gemeente verder betrokken zal blijven bij de kinderopvang. De gemeente zou 
bijvoorbeeld verschillende opstartende initiatieven kunnen ondersteunen. 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeentelijke participatie verder zal worden besproken tijdens 
de eerstvolgende vergadering van Wolkewietje. Het is niet de bedoeling om de verankering volledig los te laten. 
Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat de initiatieven rond kinderopvang besproken kunnen worden tijdens de 
opmaak van de doelstellingenboom, samen met de tientallen andere beleidsprioriteiten. Maar er zullen sowieso 
keuzes gemaakt moeten worden. 
Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat het water aan de lippen van heel veel gemeenten 
staat. Niet alles kan worden gerealiseerd, er zullen prioriteiten gesteld moeten worden. 
Jef Daems drukt de wens uit om onderstaande stemrechtvaardiging van SamBA op te nemen in de notulen: 
“SamBA wenst zich te onthouden om volgende redenen: de motivatie bij dit agendapunt houdt geen steek. Door 
artikels van het gemeentedecreet te vermelden, wekt men de indruk dat VZW-statuten niet conform dit decreet 
zouden zijn. Niets is minder waar, in beginsel hoeft men niets aan te passen aan de pariteit binnen de VZW. ‘Dat 
zij aan de voorschriften van titel VII hoofdstuk 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dienen aangepast te 
worden’, klopt dus niet. Straffer is stellen dat het geen kerntaak van de gemeente is. Is de buitenschoolse 
kinderopvang van 2,5 tot 12 jaar dan wel een kerntaak en van 0 tot 2,5 jaar niet? Wetende hoeveel gemeenten 
en steden kinderdagverblijven bezitten, zou men beter moeten weten. We willen net zoveel mogelijk kinderen 
toegang geven tot deze vorm van kinderopvang, zodat ouders kunnen participeren aan de arbeidsmarkt of een 
opleiding kunnen volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Volgens de recente ‘Flemosi-studie’ 
van de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Maastricht levert elke euro die de overheid in 
de kinderopvang investeert 4,8 euro op. De werkgelegenheidsgraad bij vrouwen zou hierdoor ook stijgen. Dat er 
minder subsidie zou gegeven worden, daar iedere dienst moet inleveren, kan men nog begrijpen. Maar de 
bijdrage van de gemeente kan altijd bepaald worden na bespreking van de rekening van de VZW en bij opstelling 
van de begroting ervan. De gemeente heeft blijkbaar wel geld (12.500 euro) voor 2 dagen Quondam van de VZW 
Get a live, waar het aantal Berlaarse aanwezigen een goed bewaard geheim is en niet voor 230 dagen 
kwaliteitsvolle kinderopvang ten behoeve van Berlaarse gezinnen, verstrekt door 15 personeelsleden die iedere 
dag hun beste beentje voorzetten. Graag punten agenderen met een goede motivatie en niet met een motivatie 
gebouwd op drijfzand!” 
Burgemeester Walter Horemans stelt dat de gemeente heel veel blijft investeren in kinderen. 
 
Artikel 1 



 91 

De gemeentelijke participatie in de VZW Wolkewietje zal afgezwakt worden met ingang van 1 januari 2014. 

Artikel 2 

De jaarlijkse subsidie aan de VZW Wolkewietje zal stopgezet worden met ingang van 1 januari 2014. 

Artikel 3 

Brengt de VZW Wolkewietje, Ballaarweg 1 te 2590 Berlaar hiervan schriftelijk op de hoogte zodat de VZW tijdig 
de nodige beslissingen kan nemen omtrent de statutenwijziging. 

 
28. Speelplein Kriebels VZW – intentie tot stopzetting VZW en integratie werking speelplein  in 
gemeentelijke dienst Vrije Tijd  met ingang van 1 januari 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 28 april 1998  (punt 13) houdende princiepsbeslissing tot oprichting van de VZW 
Speelpleinwerking; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 mei  2005 (punt 13) houdende kennisname van de nieuwe statuten van VZW 
Speelplein Kriebels  (voorheen VZW Speelpleinwerking Ballaarweg); 

Overwegende dat de gemeente Berlaar participeert in deze VZW via zijn vertegenwoordiging in hoofde van één 
lid van elke fractie vertegenwoordigd in de Berlaarse gemeenteraad en de schepen van jeugd; 

Overwegende dat de gemeente Berlaar jaarlijks een subsidie toekent aan de VZW teneinde haar doelstellingen 
te kunnen realiseren, m.n. speelkansen aanbieden tijdens de vakantie door middel van avontuurlijke  
speelterreinen en een gevarieerd spelaanbod; 

Overwegende dat de bestaande gemeentelijke vzw’s vóór 1 januari 2014 dienen gescreend te worden op werking 
en statuten en dat zij aan de voorschriften van titel VII hoofdstuk 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 
dienen aangepast te worden; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, na bespreking en afweging, voorstelt om de 
VZW Speelplein Kriebels stop te zetten en de werking te integreren in de gemeentelijke dienst Vrije T ijd vanaf 1 
januari 2014 en hiervoor de nodige budgetten te voorzien via het gemeentelijk budget; 

Overwegende dat aan de grondslag van dit voorstel ligt dat de VZW zich na hervorming - in eender welke vorm 
dan ook -  zal moeten houden aan strengere regelgeving o.a. m.b.t. wetgeving overheidsopdrachten en zo het 
voordeel voor de vzw om (financieel) soepeler te kunnen werken in ieder geval wegvalt; 

Overwegende dat het gemeentebestuur het belangrijk vindt om in de continuïteit van de speelpleinwerking te 
blijven voorzien; 

Overwegende dat in het najaar een vrijetijdsconsulent de dienst Vrije T ijd zal versterken en als dusdanig mee het 
speelplein kan ondersteunen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 
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De gemeenteraad gaat akkoord met  de intentie om de VZW Speelplein Kriebels stop te zetten en de werking van 
het speelplein te integreren in de gemeentelijke dienst Vrije T ijd met ingang van 1 januari 2014. 

Artikel 2 

De geëigende kredieten voor de werking van het speelplein zullen vanaf 2014 voorzien worden via het 
gemeentelijk budget. 

Artikel 3 

Brengt de VZW Speelplein Kriebels, Ballaarweg 1 te 2590 Berlaar hiervan schriftelijk op de hoogte zodat tijdig de 
nodige beslissingen binnen de VZW kunnen genomen worden ter ontbinding van de vereniging. 

29. VZW Speelplein Kriebels - aanduiding nieuwe gemeentelijke vertegenwoordigers 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 28 april  1998 (punt 13) houdende princiepsbeslissing tot oprichting van de VZW 
Speelpleinwerking; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 mei 2005 (punt 13) houdende kennisname van de nieuwe statuten van VZW 
Speelplein Kriebels  (voorheen VZW Speelpleinwerking Ballaarweg); 

Overwegende dat één vertegenwoordiger van elke politieke partij die in de Berlaarse gemeenteraad zetelt in de 
gemeenteraad zal worden aangeduid om deze fractie te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de 
VZW Speelplein Kriebels; 

Overwegende dat de schepen van jeugd conform artikel 11 van de statuten van ambtswege deel uitmaakt van de 
de raad van bestuur van de VZW; 

Gelet op de raadsbeslissing van heden (punt 28) houdende de intentie tot stopzetting van de VZW Speelplein 
Kriebels en integratie van de werking van het speelplein in de gemeentelijke dienst Vrije T ijd met ingang van 1 
januari 2014; 

Overwegende dat de aanstelling van de gemeentelijke afgevaardigden aldus reeds zal eindigen op 31 december 
2013; 

Gelet op de voorstellen tot afvaardiging van volgende personen in de algemene vergadering van de VZW 
Speelplein Kriebels: 
Voor CD&V: Suzy Put 
Voor N-VA:  T illy Lembrechts 
Voor Sp.a: Liesbeth Ceulemans 
Voor SamBA: Nancy Ceulemans 
Voor Groen: Luc De Win 
Voor Vlaams Belang: Magdalena De Reyck 
 

Gaat over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding in de algemene vergadering van de VZW 
Speelplein Kriebels die volgend resultaat oplevert: 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven worden gevonden; 
 
Voor CD&V: 
Mevrouw Suzy Put heeft 18 ja-stemmen en 2 nee-stemmen; 
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Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

Voor N-VA:  
Mevrouw T illy Lembrechts heeft 18 ja-stemmen en 2 nee-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

Voor Sp.a:  
Mevrouw Liesbeth Ceulemans heeft 19 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

Voor SamBA:  
Mevrouw Nancy Ceulemans heeft 19 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

Voor Groen:  
Mevrouw Luc De Win heeft 19 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

Voor Vlaams Belang:  
Mevrouw Magdalena De Reyck heeft 19 ja-stemmen en 2 nee-stemmen; 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Volgende personen worden aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
VZW Speelplein Kriebels  tot en met 31 december 2013: 

Voor CD&V: Suzy Put 
Voor N-VA:  T illy Lembrechts 
Voor Sp.a: Liesbeth Ceulemans 
Voor SamBA: Nancy Ceulemans 
Voor Groen: Luc De Win 
Voor Vlaams Belang: Magdalena De Reyck 
 

Schepen van jeugd Willy Beullens maakt van ambtswege deel uit van de vertegenwoordiging. 

Artikel 2 

Dit besluit wordt voor nuttig gevolg toegestuurd aan VZW Speelplein Kriebels, Ballaarweg 1 te 2590 Berlaar. 

 
30. Logo Mechelen – ondertekening van het charter “Gezonde gemeente” 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de OCMW wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het OCMW decreet van 18 december 2008 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het preventiedecreet van 21 november 2003 en latere wijzigingen; 
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Gelet op het decreet Lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies, en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010; 
 
Gelet op de omzendbrief (VR/2012 1611 MED.0512/2) betreffende de Vlaamse beleidsdoelstellingen bij de 
uitvoering van het decreet betreffende lokaal sociaal beleid voor de periode 2014-2019; 
 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst Logo & gemeente/OCMW 1/6/2011 – 30/6/2013; 
 
Overwegende dat het Charter “Gezonde Gemeente” kan worden ondertekend om volgende redenen: 
 
Onze levensverwachting (jongens geboren in 2010: 78,6 jaar – meisjes geboren in 2010: 83,4 jaar) stijgt jaar na 
jaar en ons zorgsysteem behoort tot de beste ter wereld.  
 
Toch blijven heel veel ziektes het gevolg van een ongezonde leefstijl en/of ongezonde omgeving en dit bovenop 
de toegenomen zorgvraag door de vergrijzing en de groter wordende gezondheidskloof.  
 
Vandaag denken we daarom steeds meer aan preventie. Want een gezonde burger wordt minder ziek, zit beter 
in zijn vel, kost minder geld en kan bovendien actief aan de samenleving bijdragen. 
 
Het lokaal bestuur is het meest burgernabije niveau en dus uitermate goed geplaatst om een rol van betekenis te 
spelen. 
 
Met het project “Gezonde Gemeente” wil Logo Mechelen de gemeente Berlaar helpen, adviseren en 
ondersteunen bij het ontwikkelen van een integraal lokaal gezondheidsbeleid. 
Het Logo heeft hiervoor verschillende materialen (groeimeter, website www.gezondegemeente.be , lokale 
bevraging (i.f.v. de omgevingsanalyse), BBC fiches, thematische methodieken …) ter beschikking en de 
gemeente krijgt gepersonaliseerd promotiemateriaal (vlaggen en pvc spandoeken).  
 
Doel van het project is om stapsgewijs te komen tot een structureel preventief gezondheidsbeleid en dit lokale 
beleid eenvormig te communiceren. 
 
Een eerste stap in dit traject is het ondertekenen van een charter ”Gezonde Gemeente”. Op die manier maakt de 
gemeente Berlaar haar beleidsintenties op het vlak van gezondheid publiek. Het ondertekenen van dit charter 
kan op het even welk ogenblik. Op 23 april 2013 is er wel de mogelijkheid om dit charter in het bijzijn van minister 
Jo Vandeurzen te ondertekenen op het symposium ”Gezonde Gemeente”. 
 
Daarnaast wordt de samenwerking met Logo Mechelen geconcretiseerd en geformaliseerd d.m.v. een verlenging 
en eventuele aanpassing van de bestaande samenwerkingsovereenkomst. De groeimeter kan richtinggevend zijn 
voor deze samenwerking. 
 
Het project  “Gezonde Gemeente” werkt vraaggestuurd. De gemeente Berlaar bepaalt het tempo en de 
werkwijze. 
 
Gemeenten die instappen in het project “Gezonde Gemeente” maken deel uit van het Gezonde Gemeente 
netwerk.  
 
De jaarlijkse bijdrage aan het Logo blijft zoals voorheen (0,075€ per inwoner). 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Koen Kerremans geeft aan dat dit initiatief hem doet denken aan het drugspreventiebeleidsplan dat ooit werd 
opgesteld door een werkgroep die hierrond actief was. Na een aantal realisaties moest er een samenwerking 
worden opgezet met LOGO, waarna alles is stilgevallen. 
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Schepen Ingeborg Van Hoof is niet op de hoogte van de reden waarom dit indertijd is stopgezet. 
 
Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat dit charter een nieuwe drive teweeg zal brengen. 
 
Artikel 1 
Akkoord te gaan om deel te nemen aan het project ”Gezonde Gemeente” en hiervoor het charter en de 
samenwerkingsovereenkomst met Logo Mechelen te ondertekenen voor een looptijd van 6 jaar.  
 
Artikel 2 
Logo Mechelen wordt schriftelijk van de beslissing op de hoogte gebracht . 
 
 
 
31. Openverklaring voltijdse functie van contractueel afdelingshoofd Ruimte Av met een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
 
Gelet op het raadsbesluit van 21 mei 2013 (punt 28) houdende wijziging functie van afdelingshoofd Ruimte Anja 
Van Elst naar expert werken; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Artikel 1 
Gaat over tot de openverklaring van een voltijdse betrekking van contractueel afdelingshoofd ruimte Av met een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.  
 
Artikel 2 
Bijgevoegde vacature wordt gepubliceerd in Den Balder, de VDAB-website en op de website van de gemeente 
Berlaar en via de sociale netwerkkanalen van de gemeente. De sollicitaties worden uiterlijk ter post afgestempeld 
of afgegeven op 30 augustus 2013. 
 
Artikel 3 
Er wordt een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 2 jaar aangelegd. 
 
32. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
32.I. Reserves OCMW 
 
In de gemeenteraad van 18 december 2012 stelde Groen  vragen bij de  budgetbespreking  van het OCMW.  
Graag hadden we een huidige stand van zaken gehad over volgende punten: 

• In het verleden bouwde het OCMW een mooie spaarpot op van ongeveer 1 miljoen euro, we wensen te 
weten welke bestemming de huidige meerderheid hieraan wil geven? 

• Ook op de subsidies LOI was er een overschot van 110000 Euro, wat is het beleid hiermee van plan?  
• Er gaat veel geld naar de poetsdienst. De OCMW-secretaris werkte vorig jaar een scenario uit om een 

aantal mensen over te hevelen naar een dienstenchequebedrijf, begin dit jaar zou dit dossier opnieuw 
opgepikt worden. Wat is de stand van zaken?  

 
OCMW-voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt op het eerste punt dat de spaarpot bestemd is voor toekomstige 
investeringen, bijvoorbeeld eigen patrimonium, aankopen informatica en indien noodzakelijk het hernieuwen van 
het wagenpark. Daarnaast zal het dienen om tekorten op te vangen, aangezien het OCMW nu al moet vaststellen 
dat het dit jaar niet zal rondkomen met het voorziene budget. Bovendien zal het OCMW bijdragen aan twee grote 
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plannen binnen deze legislatuur, namelijk de bouw van een nieuw administratief centrum voor gemeente en 
OCMW samen en de uitbreiding van het rusthuis, waar ook reeds de vraag is gesteld of het OCMW hieraan een 
steentje kan bijdragen. 
 
Het positieve saldo LOI mag uitsluitend worden gebruikt voor de LOI’s. Bijvoorbeeld voor kosten aan 
infrastructuur van de woningen. Voorlopig zijn hier echter nog geen concrete plannen rond. 
 
Wat het geld van de poetsdienst betreft, worden we geconfronteerd met wijzigingen in wetgeving terzake. Dit 
noodzaakt het OCMW om een nieuw onderzoek op te starten naar de toepassingsmogelijkheden en de gevolgen 
ervan. Zo moet er bijvoorbeeld een waarborgsom van 25.000 euro worden gestort, moet de boekhouding door 
een externe partner gebeuren, en dergelijke. Het OCMW zal verder informeren bij de 
dienstenchequesondernemingen hoe het gesteld is met de bestaande vraag. Zodra alle informatie helder is, volgt 
er in de loop van dit jaar nog een concreet voorstel. 
 
 
32.II. Subsidies Stationsplein 
 
Naar aanleiding van de aanleg van het Stationsplein verzoeken wij tegemoet te willen komen aan volgende 
vragen en ons de volgende informatie te willen bezorgen met duiding.: 

1. Een overzicht van alle aangevraagde subsidies (graag met documentreferentie) bij dit dossier, met een 
overzicht van de alle mogelijkheden en de beantwoording aan de normen (voorwaarden) terzake. 

2. Een overzicht van alle reeds ontvangen subsidies in dit dossier 
3. Een overzicht van de nog te verwachten subsidieontvangsten 

 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er subsidies werden aangevraagd voor het fietspad, waarvoor de 
gemeente een voorschot van 21.811 euro heeft toegezegd gekregen door de deputatie. Hoeveel Berlaar in totaal 
aan subsidies zal krijgen, is niet volledig duidelijk. Er werd ooit een bedrag van 87.000 euro in het vooruitzicht 
gesteld, maar hiervoor moet de fiets-o-strade gerealiseerd zijn. De rest van het Stationsplein is uit eigen middelen 
betaald. De gemeente heeft hierin ook veel te danken aan de NMBS. 
 
 
32.III. Kapvergunning Dokter Van Hoofstraat 
 
Het gemeentebestuur vroeg een stedenbouwkundige vergunning aan voor het rooien en vervangen van enkele 
straatbegeleidende bomen: 37 lindebomen. 
In het door ons opgevraagde dossier vinden wij geen plan van de werken met aanduiding van de beoogde 
bomen, terwijl er in deze straat 38 lindes staan. Graag vernamen we  welke boom al zeker blijft staan? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er minimaal al twee bomen blijven staan, namelijk de bomen die op 
het pleintje staan. De expert die de gemeente heeft aangesteld, heeft een inventaris opgemaakt, maar de 
informatie werd nog niet doorgestuurd. We verwachten zijn rapport vandaag of morgen. 
 
Koen Kerremans wil weten wat er met de bezwaren gebeurt die werden geformuleerd in dit dossier. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat de expert als opdracht heeft gekregen om een inschatting te maken van de 
staat van de bomen in de Dokter Van Hoofstraat en op het marktplein. Hij heeft de bezwaren, inclusief het advies 
dat erbij zat, meegekregen. 
 
Koen Kerremans haalt aan dat de gemeente nu zelf kan beslissen over de bezwaren en de adviezen. Ze is 
tegelijk uitvoerende en rechtsprekende partij. Hoe zit het met de verdere timing? Wie zal betrokken worden? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit een technische vraag is, waar de gemeente zal op 
terugkomen. Het antwoord zal worden doorgestuurd aan alle raadsleden. 
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Raadsleden Lies Ceulemans, Ronny Van Thienen en Rudy Nuyens: 
 
32.IV. Aula begraafplaats Hemelshoek veel te klein 
 
We kennen niet de juiste verhouding, maar ondertussen mag er gerust gezegd worden dat er op zijn minst 
evenveel burgerlijke als kerkelijke uitvaarten gehouden worden. Berlaar beschikt nog steeds over een viertal 
kerkelijke aula’s, maar de enige neutrale ruimte waar een burgerdienst kan gehouden worden kan de toestroom 
niet aan. De ruimte is veel te klein. In die mate zelfs dat, weer of geen weer, soms mensen buiten moeten blijven 
staan. Ook is er onvoldoende parking. Sp.a vroeg in haar publicatie reeds in 2011 om dit probleem te bekijken. 
Wij vragen bij deze of de aula al niet groter kan gemaakt worden? (door bijvoorbeeld het werkatelier mee in 
gebruik te nemen.)  
Aan de andere kant van de rijweg liggen weilanden. Kan daar geen strook van een vijftal meter van onteigend 
worden, zodat over die ganse lengte auto’s dwars langs de baan kunnen staan? 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat het krediet voor de aula één van de zaken is die geschrapt zou 
kunnen worden wanneer er bij de budgetopmaak knopen moeten worden doorgehakt. In het jaar 2012 zijn er in 
totaal 38 burgerlijke plechtigheden geweest in de aula op de begraafplaats Hemelshoek: 
 

21 inwoners 
  6  niet-inwoners begraven in Berlaar 
11 niet- inwoners, niet overleden of begraven in Berlaar (betalen 50 euro voor gebruik aula) 

In de aula is plaats voor 120 personen en er zijn 70 stoelen ter beschikking. De dienst burgerlijke stand heeft  tot 
op heden nooit een klacht i.v.m. de aula ontvangen, noch van burgers persoonlijk, noch van 
begrafenisondernemers die gebruik maken van de aula. Af en toe is er te weinig plaats, hoewel dit niet dikwijls 
gebeurt. Het geld voor de aula staat nog ingeschreven. In de loop van de volgende maanden moet er bekeken 
worden in welke richting dit dossier moet evolueren. Ook de vraag over bijkomende parking  en eventuele 
verbreding van de Hemelshoek zal worden onderzocht. 

 
 
32.V. Wachtlijst seniorenreis naar Gent op 2 juli? 
 
In het verslag van de vergadering van de seniorenraad van 14 mei jl. lezen we dat er nog 43 mensen op een 
wachtlijn staan? Er zijn 243 inschrijvingen. Zijn die 43 hier al bij gerekend? Hoe komt het dat er sowieso een 
wachtlijst bestaat? Wij mogen toch hopen dat er geen mensen moeten thuis blijven omwille van een 
organisatiefout? Het kan toch geen probleem zijn om eventueel een kleinere bus bij te huren? We hopen maar 
dat het college niet het malafide idee van Walibi , de Speedy Pass, gaat invoeren? 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er dit jaar vijf bussen werden besteld voor 250 plaatsen. De 
seniorenreis werd ingevoerd in 2004 en tot nog toe zijn er nog maar twee edities geweest met meer dan 250 
deelnemers. De seniorenraad heeft daarom beslist dat er opnieuw vijf bussen zouden worden ingezet. Dat is ook 
mee bepaald op basis van het aanbod van de catering. De locatie voor de lunch heeft een maximale capaciteit 
van 250 maaltijden. Een bijkomende bus inleggen is niet moeilijk, maar er is geen lunchgelegenheid ter 
beschikking voor 300 personen. Naar volgend jaar toe nemen we in overweging om de inschrijvingen te 
centraliseren aan het onthaal in het gemeentehuis en om de kostprijs te herbekijken. Dat zal verder op de 
seniorenraad worden besproken. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.45 uur. 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
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de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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