
    Gemeente Berlaar

1/129

Gemeenteraad
Notulen Zitting van 19 september 2017

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie
1 2017_GR_00129 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

20 juni 2017 - goedkeuring

2 2017_GR_00104 Organisatie van agenda en besluitvorming - ontslag van 
Christophe De Backere als raadslid - aktename

3 2017_GR_00103 Organisatie van agenda en besluitvorming - ontslag van Artur 
Issaev als raadslid - aktename

4 2017_GR_00105 Organisatie van agenda en besluitvorming - raadslid Pegie 
Pauwels  ter vervanging van raadslid Christophe De Backere - 
aanstelling

5 2017_GR_00106 Organisatie van agenda en besluitvorming - raadslid Geert 
Fierens  ter vervanging van raadslid Artur Issaev - aanstelling

6 2017_GR_00107 Organisatie van agenda en besluitvorming - ontslag van 
politieraadsleden Christophe De Backere en Artur Issaev - 
aktename

7 2017_GR_00108 Organisatie van agenda en besluitvorming - politieraad - nieuwe 
lid en voordrachtsakte van kandidaat - kennisneming

8 2017_GR_00109 Organisatie van agenda en besluitvorming - begrotingscommissie 
- aktename ontslag  - aanstelling

9 2017_GR_00110 Organisatie van agenda en besluitvorming - begrotingscommissie 
- voorzitter - aanstelling

10 2017_GR_00111 Organisatie van agenda en besluitvorming - commissie 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - aktename ontslag  
- aanstelling

11 2017_GR_00112 Organisatie van agenda en besluitvorming - deontologische 
commissie - aktename ontslag  - aanstelling

12 2017_GR_00113 Organisatie van agenda en besluitvorming - deontologische 
commissie - voorzitter - aanstelling

13 2017_GR_00114 Organisatie van agenda en besluitvorming - verkeerscommissie - 
aktename ontslag  - aanstelling

14 2017_GR_00115 Organisatie van agenda en besluitvorming - commissie openbare 
werken - nieuw lid - aanstelling

15 2017_GR_00116 Organisatie van agenda en besluitvorming - commissie openbare 
werken - voorzitter - aanstelling
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16 2017_GR_00117 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Overeenkomst van bruikleen Jeugdhuis Den Bokal - goedkeuring

17 2017_GR_00119 Opmaak van reglementen - Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening en Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening 
Verkeer - goedkeuring

18 2017_GR_00121 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
Interlokale vereniging GASAM - Samenwerkingsovereenkomst 
met stad Mechelen in het kader van bijzondere politieverordening 
GAS-verkeer - goedkeuring

19 2017_GR_00118 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
Aanduiding van bijkomende sanctionerende ambtenaar voor het 
opleggen van gemeentelijke administratieve sancties - aanstelling

20 2017_GR_00120 Opvolging van beleidsplannen en -uitvoering - 
Parochiekerkenplan - goedkeuring

21 2017_GR_00122 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
tweede kwartaalrapportering - kennisneming

22 2017_GR_00123 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
IGEMO - jaarlijkse verklaring van de gemeente Berlaar in het 
kader van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen - 
goedkeuring

23 2017_GR_00124 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - HVZ 
Rivierenland - zonale "Politieverordening houdende maatregelen 
tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek 
toegankelijke inrichtingen" - goedkeuring

Personeel
24 2017_GR_00101 Organisatie van personeel en loopbaan - Beslissing tot het 

afsluiten van een overeenkomst met één of meerdere besturen 
die aangesloten zijn bij het OFP PROVANT. De overeenkomst 
regelt dat wanneer een contractueel personeelslid  zijn 
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, er op wederkerige basis 
geen sprake is van uittreding in de zin van de WAP (wet van 28 
april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel en van sommige aanvullende voordelen inzake 
sociale zekerheid zoals gewijzigd door de wet van 15 mei 2014 
houdende diverse bepalingen).    - goedkeuring

onderwijs personeel
25 2017_GR_00079 Organisatie van onderwijs en vorming - aanwending 

lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 - goedkeuring

Mens
Onderwijs
26 2017_GR_00100 Organisatie van onderwijs en vorming - aansluiting bij een 

regionaal ondersteuningsnetwerk - goedkeuring

Ruimte
Openbare werken
27 2017_GR_00092 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - Opmaak 

beheersplan Sint-Pieterskerk Berlaar - Goedkeuring gunning - 
goedkeuring

28 2017_GR_00126 Beheer van patrimonium en openbaar domein - goedkeuring 
onteigeningsplannen fietspad Hemelshoek - goedkeuring
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29 2017_GR_00127 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
Algemene samenwerkingsovereenkomst voor het ontwerp van de 
F104 fietsostrade Lier-Aarschot - goedkeuring

Omgeving
30 2017_GR_00125 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - tracé 

openbare wegenis in verkavelingsaanvraag V/525 voor creëren 
van één kavel voor een hoogspanningscabine, 44 kavels voor 
ééngezinswoningen  met wegeniswerken, langs en nabij 
Nachtegaalstraat - goedkeuring

Financiën
Financiële dienst
31 2017_GR_00102 Opmaak van reglementen - Reglement voor registratie en 

belasting leegstaande woningen en gebouwen voor de 
aanslagjaren 2017-2019  - goedkeuring

32 2017_GR_00128 Opmaak van reglementen - Reglement voor registratie en 
belasting verwaarloosde woningen en gebouwen voor de 
aanslagjaren 2017-2019 - goedkeuring

BIJKOMENDE DAGORDE
33 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: wijziging 

vergaderkalender OCMW vast bureau

34 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: zwaar bewapende politie 
tijdens avondmarkt

35 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: BE-alert in Berlaar 

36 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: stopzetting 
speelruimteplan

37 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: vacatures op de website 
van Berlaar

38 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: systematische periodieke 
online communicatie openbare werken wat betreft stand van zaken en bereikbaarheid 
middenstand

39 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: De 
borstelmachine en lekke banden

40 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: Wat 
met ons Marktplein?

41 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: De 
macht van het geld? Financiële steun voor de zusters

42 Interpellatie van raadslid Swa De Bakker: wijk-werken



4/129

43 Interpellatie van raadslid Swa De Bakker: Evaluatie 40 ste avondfeest en Heikant 
kermis juli 2017
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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy 
Nuyens; de heer Ronald Van Thienen; de heer Artur Issaev; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw 
Nadine Boekaerts; mevrouw Rita Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Eddy Verstappen; de 
heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy Put; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; 
mevrouw Maria Vervloet; mevrouw Leen Janssens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de 
heer John Steurs; de heer Christophe De Backere

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Geert Verrelst, waarnemend secretaris

Afwezig:
de heer Geert Fierens; mevrouw Pegie Pauwels

Verontschuldigd:
mevrouw Anja Neels

19 september 2017 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 
19 september 2017 20:00 -Jan Hendrickx verlaat de zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie

1 2017_GR_00129 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 20 juni 2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 20 juni 2017 goed.

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Bijlagen
 GR_20170620_verslag_incl. geheime zitting.pdf
 GR_20170620_verslag_excl geheime zitting.pdf

2 2017_GR_00104 Organisatie van agenda en besluitvorming - ontslag van 
Christophe De Backere als raadslid - aktename
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Argumentatie
Het schrijven van de heer Christophe De Backere van 20 juli 2017 waarbij deze zijn ontslag aanbiedt 
als gemeenteraadslid.

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 15

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De raad neemt akte van het ontslag van de heer Christophe De Backere als raadslid.

20:02 - Christophe De Backere verlaat de zitting

20:02 - Jan Hendrickx betreedt de zitting

3 2017_GR_00103 Organisatie van agenda en besluitvorming - ontslag van 
Artur Issaev als raadslid - aktename
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Het schrijven van de heer Artur Issaev van 20 juli 2017 waarbij deze zijn ontslag aanbiedt als 
gemeenteraadslid.

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 15

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
De burgemeester  bedankt het jonge talent voor hun inzet in de gemeenteraad.

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Besluit
Artikel 1
De raad neemt akte van het ontslag van de heer Artur Issaev als raadslid.

20:02 - Artur Issaev verlaat de zitting

20:03 - Pegie Pauwels betreedt de zitting

4 2017_GR_00105 Organisatie van agenda en besluitvorming - raadslid 
Pegie Pauwels  ter vervanging van raadslid Christophe 
De Backere - aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het ontslag van raadslid Christophe De Backere werd aanvaard in deze zitting. Hierdoor valt er een 
plaats open.

Argumentatie
Uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 14 oktober 2012 blijkt dat mevrouw 
Pegie Pauwels als tweede opvolger op lijst nr. 7 (CD&V / N-VA) werd verkozen.

Uit de geloofsbrieven blijkt dat mevrouw Pegie Pauwels sinds de verkiezingen niet opgehouden heeft 
en zonder onderbreking heeft voldaan aan de gestelde eisen tot verkiesbaarheid en dat zij thans 
hieraan nog voldoet.

Mevrouw Pegie Pauwels, geboren in Lier op 8 juni 1974 heeft de hoedanigheid van Belg niet verloren 
en heeft haar woonplaats alhier in Berlaar.

Mevrouw Pegie Pauwels werd verkozen als de tweede opvolger op lijst nr. 7 (CD&V / N-VA) en komt 
als dusdanig in aanmerking om als plaatsvervangend raadslid aangesteld te worden. Dit omdat de 
eerste opvolger, Artur Issaev, reeds zetelt in de raad.

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Mevrouw Pegie Pauwels wordt als nieuw werkend gemeenteraadslid toegelaten. Zij neemt plaats aan 
de raadstafel en legt in handen van de burgemeester-voorzitter van de raad, de heer Walter 
Horemans, volgende vereiste eed af:



8/129

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

Daarna verklaart burgemeester-voorzitter Walter Horemans mevrouw Pegie Pauwels als nieuw 
werkend lid van de gemeenteraad van Berlaar aangesteld.

Artikel 2
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld zoals in bijlage.

20:06 - Geert Fierens betreedt de zitting

5 2017_GR_00106 Organisatie van agenda en besluitvorming - raadslid 
Geert Fierens  ter vervanging van raadslid Artur Issaev - 
aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het ontslag van raadslid Artur Issaev werd aanvaard in deze zitting. Hierdoor valt er een plaats open.

Argumentatie
Uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 14 oktober 2012 blijkt dat de heer 
Geert Fierens als derde opvolger op lijst nr. 7 (CD&V / N-VA) werd verkozen.

De eerste opvolger, Artur Issaev en de tweede opvolger, Pegie Pauwels werden reeds als werkende 
raadsleden aangesteld.

Uit de geloofsbrieven blijkt dat de heer Geert Fierens sinds de verkiezingen niet opgehouden heeft en 
zonder onderbreking te voldoen aan de gestelde eisen tot verkiesbaarheid en dat hij thans hieraan 
nog voldoet.

De heer Geert Fierens, geboren in Lier op 17 januari 1963 heeft de hoedanigheid van Belg niet 
verloren en heeft zijn woonplaats alhier in Berlaar.

De heer Geert Fierens werd verkozen als derde opvolger op lijst nr. 7 (CD&V / N-VA) en komt als 
dusdanig in aanmerking om als plaatsvervangend raadslid aangesteld te worden.

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
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De heer Geert Fierens, Sparrenweg 4 in Berlaar wordt als nieuw werkend gemeenteraadslid 
toegelaten. Hij neemt plaats aan de raadstafel en legt in handen van de burgemeester-voorzitter van 
de raad, de heer Walter Horemans, volgende vereiste eed af:

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

Daarna verklaart burgemeester-voorzitter Walter Horemans de heer Geert Fierens als nieuw werkend 
lid van de gemeenteraad van Berlaar aangesteld.

Artikel 2
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld zoals in bijlage.

Bijlagen
 lijst titularissen en opvolgers.pdf
 proces verbaal gemeenteraad installatie.docx

6 2017_GR_00107 Organisatie van agenda en besluitvorming - ontslag van 
politieraadsleden Christophe De Backere en Artur Issaev 
- aktename
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Christophe De Backere werd voorgedragen als politieraadslid in de raad van 2 januari 2013 (8) over 
de verkiezing van de leden van de politieraad.

Artur Issaev werd voorgedragen als politieraadslid in de raad van 21 mei 2013 (7) ingevolge het 
ontslag van werkend politieraadslid Stefaan Lambrechts.

Argumentatie
Raadsleden Christophe De Backere en Artur Issaev dienden op 20 juli 2017 hun ontslag in.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de ontslagen van Christophe De Backere en Artur Issaev.

7 2017_GR_00108 Organisatie van agenda en besluitvorming - politieraad - 
nieuwe lid en voordrachtsakte van kandidaat - 
kennisneming
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GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Mevrouw Maria Vervloet werd als opvolger voor de heer Christophe de Backere voor de politieraad 
verkozen  in de gemeenteraad van 2 januari 2013 (8).

De heer Sivain Vertommen werd als opvolger voor de heer Artur Issaev voor de politieraad verkozen 
in de gemeenteraad van 21 mei 2013 (7). De heer Silvain Vertommen doet afstand van mandaat met 
het schrijven van 22 augustus 2017.

De CD&V diende reeds een nieuwe voordrachtsakte in, waarbij zij mevrouw Pegie Pauwels voordragen 
als kandidaat voor de politieraad.

Deze kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

Wetgeving
 wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op 2 niveaus
 raadsbesluit van 2 januari 2013 (8)
 raadsbesluit van 21 mei 2013 (7)

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De opvolger Maria Vervloet zal vanaf heden als effectief lid zetelen in de politieraad.

Artikel 2
De gemeenteraad neemt tevens kennis van het afstand van mandaat van de heer Silvain Vertommen 
als opvolger van Artur Issaev.

Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van de nieuwe voordrachts akte waarin Pegie Pauwels als 
politieraadslid wordt voorgedragen.

Artikel 4
De korpschef en het secretariaat van de politiezone Berlaar-Nijlen worden hiervan in kennis gesteld.
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8 2017_GR_00109 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
begrotingscommissie - aktename ontslag  - aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De heren Artur Issaev en Christophe De Backere namen met het schrijven van 20 juli 2017 ontslag uit 
de commissie.

Argumentatie
Hierdoor vallen 2 plaatsen open.

De fractie CD&V diende op 21 augustus 2017 een akte van voordracht in waarin zij de heer Geert 
Fierens voordragen als nieuw lid voor de begrotingscommissie.

De fractie N-VA diende op 21 augustus 2017 een akte van voordracht in waarin zij de heer Jan 
Hendrickx voordragen als nieuw lid voor de begrotingscommissie.

Beide voordrachtsakten zijn ontvankelijk en kan je terugvinden als bijlagen. 

Wetgeving
 art. 39 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
 raadsbesluit van 19 februari 2013 (19) over de aanduiding van de leden van de 

begrotingscommissie, laatst gewijzigd in de raad van 20 oktober 2015 (21)

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagen van raadsleden Artur Issaev en Christophe De 
Backere als leden van de begrotingscommissie.

Artikel 2
De heer Geert Fierens wordt aangesteld als lid van de begrotingscommissie voor de CD&V-fractie.

Artikel 3
De heer Jan Hendrickx wordt aangesteld als lid van de begrotingscommissie voor de N-VA-fractie.

Bijlagen
 akte_van_voordracht_CD&amp;V_begrotingscommissie.pdf
 akte_van_voordracht_NVA_begrotingscommissie.pdf
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9 2017_GR_00110 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
begrotingscommissie - voorzitter - aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Ingevolge het onslag op 20 juli 2017 van Christophe als voorzitter en lid van de begrotingscommissie, 
dient er een nieuwe voorzitter verkozen te worden.

Argumentatie
De voorzitter dient aangeduid te worden uit de leden van de begrotingscommissie. 

De voorzitter mag geen lid zijn van het college van burgemeester en schepenen.

De fractie CD&V stelt Willy Beullens voor als nieuwe voorzitter van de begrotingscommissie.

Wetgeving
 art. 39 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
 raadsbesluit van 19 februari 2013 (19) over de aanduiding van de leden van de 

begrotingscommissie, laatst gewijzigd in de raad van 20 oktober 2015 (21)

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming voor de voorzitter van de begrotingscommissie

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden 
gevonden:

Willy Beullens bekomt 14 ja-stemmen,
Koen Kerremans bekomt 5 ja-stemmen,
Dirk Aras bekomt 1 ja-stem,
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Willy Beullens aan als voorzitter van de begrotingscommissie.

10 2017_GR_00111 Organisatie van agenda en besluitvorming - commissie 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - 
aktename ontslag  - aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context en historiek
De heren Artur Issaev en Christophe De Backere namen met het schrijven van 20 juli 2017 ontslag uit 
de commissie.

Argumentatie
Hierdoor vallen 2 plaatsen open.

De fractie CD&V diende op 21 augustus 2017 een akte van voordracht in waarin zij de heer Geert 
Fierens voordragen als nieuw lid voor de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De fractie N-VA diende op 21 augustus 2017 een akte van voordracht in waarin zij mevrouw Nadine 
Boekaerts voordragen als nieuw lid voor de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Beide voordrachtsakten zijn ontvankelijk en kan je terugvinden als bijlagen. 

Wetgeving
 art. 39 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
 raadsbesluit van 19 februari 2013 (28) over de aanduiding van de leden van de 

verkeerscommissie, laatst gewijzigd in de raad van 20 oktober 2015 (25)

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagen van raadsleden Artur Issaev en Christophe De 
Backere als leden van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Artikel 2
De heer Geert Fierens wordt aangesteld als lid van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden voor de CD&V-fractie.

Artikel 3
Mevrouw Nadine Boekaerts wordt aangesteld als lid van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden voor de N-VA-fractie.

Bijlagen
 akte_van_voordracht_CD&amp;V_commissie_igs.pdf
 akte_van_voordracht_NVA_commissie_igs.pdf

11 2017_GR_00112 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
deontologische commissie - aktename ontslag  - 
aanstelling
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Context en historiek
De heren Artur Issaev en Christophe De Backere namen met het schrijven van 20 juli 2017 ontslag uit 
de commissie.

Argumentatie
Hierdoor vallen 2 plaatsen open.

De fractie CD&V diende op 21 augustus 2017 een akte van voordracht in waarin zij de heer Geert 
Fierens voordragen als nieuw lid voor de deontologische commissie.

De fractie N-VA diende op 21 augustus 2017 een akte van voordracht in waarin zij de heer Jan 
Hendrickx voordragen als nieuw lid voor de deontologische commissie.

Beide voordrachtsakten zijn ontvankelijk en kan je terugvinden als bijlagen. 

Wetgeving
 art. 39 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
 raadsbesluit van 22 januari 2013 (7) over de aanduiding van de leden van de 

verkeerscommissie, laatst gewijzigd in de raad van 20 oktober 2015 (22)

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagen van raadsleden Artur Issaev en Christophe De 
Backere als leden van de deontologische commissie.

Artikel 2
De heer Geert Fierens wordt aangesteld als lid van de deontologische commissie voor de CD&V-
fractie.

Artikel 3
De heer Jan Hendrickx wordt aangesteld als lid van de deontologische commissie voor de N-VA-
fractie.

12 2017_GR_00113 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
deontologische commissie - voorzitter - aanstelling
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Context en historiek
Ingevolge het onslag op 20 juli 2017 van Christophe als voorzitter en lid van de deontologische 
commissie, dient er een nieuwe voorzitter verkozen te worden.

Argumentatie
De voorzitter dient aangeduid te worden uit de leden van de begrotingscommissie. 

De voorzitter mag geen lid zijn van het college van burgemeester en schepenen.

De fractie CD&V stelt Willy Beullens voor als nieuwe voorzitter van de deontologische commissie.

Wetgeving
 art. 39 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
 raadsbesluit van 22 januari 2013 (7) over de aanduiding van de leden van de 

verkeerscommissie, laatst gewijzigd in de raad van 20 oktober 2015 (22)

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Gaat over tot de geheime stemming voor voorzitter van de deontologische commissie:

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden 
gevonden:

Willy Beullens bekomt 13 ja-stemmen,
Leen Janssens bekomt 5 ja-stemmen,
Dirk Aras bekomt 1 ja-stem,
Er word 1 blanco-stem uitgebracht.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Willy Beullens aan als voorzitter van de deontologische commissie.

13 2017_GR_00114 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
verkeerscommissie - aktename ontslag  - aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De heren Artur Issaev en Christophe De Backere namen met het schrijven van 20 juli 2017 ontslag uit 
de commissie.
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Argumentatie
Hierdoor vallen 2 plaatsen open.

De fractie CD&V diende op 21 augustus 2017 een akte van voordracht in waarin zij de heer Geert 
Fierens voordragen als nieuw lid voor de verkeerscommissie.

De fractie N-VA diende op 21 augustus 2017 een akte van voordracht in waarin zij de heer Jan 
Hendrickx voordragen als nieuw lid voor de verkeerscommissie.

Beide voordrachtsakten zijn ontvankelijk en kan je terugvinden als bijlagen. 

Wetgeving
 art. 39 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
 raadsbesluit van 19 februari 2013 (22) over de aanduiding van de leden van de 

verkeerscommissie, laatst gewijzigd in de raad van 20 oktober 2015 (23)

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagen van raadsleden Artur Issaev en Christophe De 
Backere als leden van de verkeerscommissie.

Artikel 2
De heer Geert Fierens wordt aangesteld als lid van de verkeerscommissie voor de CD&V-fractie.

Artikel 3
De heer Jan Hendrickx wordt aangesteld als lid van de verkeerscommissie voor de N-VA-fractie.

14 2017_GR_00115 Organisatie van agenda en besluitvorming - commissie 
openbare werken - nieuw lid - aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De heren Artur Issaev en Christophe De Backere namen met het schrijven van 20 juli 2017 ontslag uit 
de commissie.

Argumentatie
Hierdoor vallen 2 plaatsen open.
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De fractie CD&V diende op 21 augustus 2017 een akte van voordracht in waarin zij de heer Geert 
Fierens voordragen als nieuw lid voor de commissie openbare werken.

De fractie N-VA diende op 21 augustus 2017 een akte van voordracht in waarin zij mevrouw Nadine 
Boekaerts voordragen als nieuw lid voor de commissie openbare werken.

Beide voordrachtsakten zijn ontvankelijk en kan je terugvinden als bijlagen. 

Wetgeving
 art. 39 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
 raadsbesluit van 19 februari 2013 (25) over de aanduiding van de leden van de 

verkeerscommissie, laatst gewijzigd in de raad van 20 oktober 2015 (20)

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagen van raadsleden Artur Issaev en Christophe De 
Backere als leden van de commissie openbare werken.

Artikel 2
De heer Geert Fierens wordt aangesteld als lid van de commissie openbare werken voor de CD&V-
fractie.

Artikel 3
Mevrouw Nadine Boekaerts wordt aangesteld als lid van de commissie openbare werken voor de N-
VA-fractie.

15 2017_GR_00116 Organisatie van agenda en besluitvorming - commissie 
openbare werken - voorzitter - aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Ingevolge het onslag op 20 juli 2017 van Artur als voorzitter en lid van de commissie openbare 
werken, dient er een nieuwe voorzitter verkozen te worden.

Argumentatie
De voorzitter dient aangeduid te worden uit de leden van de openbare werken. 

De voorzitter mag geen lid zijn van het college van burgemeester en schepenen.
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De fractie CD&V stelt Geert Fierens voor als nieuwe voorzitter van de commissie openbare werken.

Wetgeving
 art. 39 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
 raadsbesluit van 19 februari 2013 (25) over de aanduiding van de leden van de 

verkeerscommissie, laatst gewijzigd in de raad van 20 oktober 2015 (20)

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming voor de voorzitter van de begrotingscommissie

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden 
gevonden:

Geert Fierens bekomt 12 ja-stemmen,
Dirk Aras bekomt 4 ja-stemmen,
Ronny Van Thienen bekomt 3 ja-stemmen,
Koen Kerremans bekomt 1 ja-stem,
er wordt 1 blanco-stem uitgebracht.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Geert Fierens aan als voorzitter van de commissie.

16 2017_GR_00117 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Overeenkomst van bruikleen Jeugdhuis Den Bokal - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op de gemeenteraad van 21 juni 2016 werd een overeenkomst van bruikleen met het Jeugdhuis Den 
Bokal goedgekeurd voor een periode van 1.5 jaar, zijnde tot 31 december 2017.

Argumentatie
Gezien het succes van Jeugdhuis Den Bokal, wensen zij hun werking verder te zetten.  Hiervoor dient 
een nieuwe overeenkomst van bruikleen goedgekeurd te worden.

Wetgeving
Artikelen 1875 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet
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Notulen
Koen Kerremans merkt op dat in de overeenkomst staat dat de gemeente altijd het contract kan 
verbreken.
Walter Horemans stelt dat dit niet zo snel zal  gebeuren.  Dit wordt gekoppeld aan de site van de 
sporthal.

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de overeenkomst van bruikleen aangaande het bijgebouw aan de woning 
gelegen in de Pastorijstraat 25 in Berlaar goed.

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

17 2017_GR_00119 Opmaak van reglementen - Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening en Bijzondere Bestuurlijke 
Politieverordening Verkeer - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 19 februari 2008 heeft de gemeente Berlaar zich aangesloten bij de interlokale vereniging GASAM.

De gemeenteraad keurde op 21 april 2009 een Algemene Bestuurlijke Politieverordening goed.

Op 1 januari 2014 trad de vernieuwde GAS-wet in voege.

Argumentatie
Deze wet maakt enerzijds een aantal aanpassingen aan de lokale politiereglementen verplicht en 
anderzijds een aantal aanpassingen optioneel.

De Jeugdraad gaf zijn advies op de voorgestelde wijzigingen op 1 februari 2017.

Wetgeving
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt van de nieuwe tekst van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening Berlaar 
goed. Deze verordening zal van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2017.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening verkeer goed. Deze verordening 
zal van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2017.

Bijlagen
 170201_jeugdraad_verslag.pdf
 bijzondere bestuurlijke verordening verkeer 2017 Berlaar.pdf
 ABPV augustus 2017.pdf

18 2017_GR_00121 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Interlokale vereniging 
GASAM - Samenwerkingsovereenkomst met stad 
Mechelen in het kader van bijzondere politieverordening 
GAS-verkeer - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 1 januari 2014 trad de vernieuwde GAS-wet in voege.

Deze nieuwe wet maakt het in artikel 3 mogelijk om in een bijzonder lokale politieverordening 
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren te bestraffen met administratieve geldboetes.
Om deze boetes te innen, is er een samenwerkingsovereenkomst nodig met de stad Mechelen.

Argumentatie
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de gemeente Berlaar en de stad 
Mechelen in haar hoedanigheid van beherende gemeente van GASAM met als doel de administratieve 
afhandeling van de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

De vaststellingen worden door GASAM als volgt verwerkt:
Een sanctionerend ambtenaar van GASAM deelt binnen 15 dagen na ontvangst van de vaststelling van 
de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee wat betreft de kwalificatie van 
de inbreuk en het bedrag van de hieraan verbonden boete. De overtreder heeft 30 dagen om verweer 
in te dienen bij gewone post, en zelfs mondeling indien de voorgestelde boete hoger is dan € 70,00. 
Indien het verweer ongegrond wordt verklaard, heeft de overtreder opnieuw 30 dagen om de boete te 
betalen.
Indien de boete niet betaald wordt binnen 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de boete 
aan de overtreder of vanaf de kennisname van de afwijzing van het door de overtreder ingediende 
verweer, zal het dossier worden overgenomen door de dienst financiën van de gemeente Berlaar 
dewelke instaat voor de aanmaning tot betaling en de navolgende procedure van invordering. GASAM 
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maakt hiertoe de nodige gegevens van de dossiers van de onbetaalde boetes waarvoor geen 
ontvankelijk en gegrond verweer werd ingediend over aan de dienst financiën van de gemeente 
Berlaar.

De stad Mechelen neemt als beherende gemeente van GASAM volgende taken op zich in de uitvoering 
van onderhavige overeenkomst:

  maakt de bijzondere politieverordening op, en zorgt voor de nodige aanpassingen in 
overeenstemming met het wetgevend kader 

  zorgt voor het protocolakkoord tussen de gemeente Berlaar en de Procureur des Konings, en 
voor de vernieuwing ervan

  zorgt voor de ontwikkeling en optimalisatie van de bestuursspecifieke beheerssoftware 
teneinde de samenwerking tussen GASAM en de gemeente Berlaar voor wat betreft de 
vaststelling en verwerking van alle nodige gegevens met het oog op het innen van de boetes 
vlot te laten verlopen

 zorgt voor de aanmaak van een digitaal bestand (PDF en XLM-formaat) met brieven aan 
overtreders en bijhorende facturen, inclusief de generatie van de OGM-nummers op de 
facturen en de communicatie hiervan aan de dienst financiën van de gemeente Berlaar. De 
gemeente Berlaar zorgt voor de afdruk en de verzending en draagt er ook de kosten van. 
Teneinde GASAM toe te laten deze documenten aan te maken is het absoluut noodzakelijk dat 
de betreffende PV's van de politie elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd met 
bijgevoegde CSV-file die alle relevante gegevens van de PV's bevat, beide files worden 
opgemaakt volgens een vastgelegd sjabloon 

 behandelt volledig de administratieve en inhoudelijke verwerking van de verweren, zowel de 
schriftelijke als mondelinge of telefonische vragen en klachten en draagt er de kosten 
(aanmaak en verzending beslissingen na verweer) van 

 zorgt voor jaarlijkse analyse van de uitvoering van haar taak ingevolge deze overeenkomst
 indien de overtreder beroep aantekent tegen de opgelegde boete of de vaststelling door de 

sanctionerend ambtenaar, zal laatstgenoemde de gemeente Berlaar voor de politierechtbank 
rechtsgeldig vertegenwoordigen.

Wetgeving
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en latere wijzigingen.

Het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model 
van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties.

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen.

Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
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Visum: Visum verleend

Motivering
V201/40 op 5 september 2017 

Financiële informatie
De inbreuken worden ingedeeld in categorieën, naargelang de ernst van de bedreiging voor de 
verkeersveiligheid en de mobiliteit. De maximale geldboete wordt vastgelegd zodat noch de gemeente 
noch de sanctionerend ambtenaar de hoogte zelf kan bepalen. De bedragen van de boetes worden 
vastgelegd op € 55,00 boete voor de categorie 1 en € 110,00 boete voor de categorie 2 (bv. parkeren 
op plaatsen voor personen met een beperking) overtredingen.  De gemeente Berlaar dient per dossier 
een vergoeding te betalen aan de stad Mechelen als beherende gemeente van GASAM behandelde 
dossiers. Deze vergoeding dekt alle kosten door de stad Mechelen gemaakt, inclusief 
personeelskosten:
0 tot en met 500ste dossier: € 30,00/dossier
501ste tot 1000ste dossier: € 15,00/dossier
1001ste dossier en verder: € 7,50/dossier.
Op januari van elk nieuw begonnen jaar wordt de teller van het aantal dossiers op 0 gezet. De stad 
Mechelen factureert op het einde van elk kwartaal deze vergoeding. De facturen zijn betaalbaar 
binnen 30 dagen.

Actie : 004-002006-003

Beleidscode : 0480

Algemeen rekeningnummer  : 61408000

Notulen
Dirk Aras stelt dat hij de verordening i.v.m. verkeer wel  wil goedkeuren, maar de algemene 
verordening niet.  Deze trekt op niets, is veel te uitgebreid en staan veel overbodige dingen in.  Maar 
doordat dit in 1 punt wordt behandeld is het moeilijk om te stemmen.  Daarom hebben ze het vorige 
punt  goedgekeurd, maar zullen nu niet goedkeuren.
Koen Kerremans deelt mee dat zij zich gaan onthouden in navolging van de vroegere stemming.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Rita 
Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; Walter Horemans; Stefaan Lambrechts; Rudy Nuyens; Pegie 
Pauwels; Suzy Put; John Steurs; Ingeborg Van Hoof; Ronald Van Thienen; Eddy Verstappen; Silvain 
Vertommen; Maria Vervloet
- 1 stem(men) tegen: Dirk Aras
- 2 onthouding(en): Leen Janssens; Koen Kerremans

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de overeenkomst in bijlage goed. De overeenkomst geldt voor onbepaalde 
duur. Zij kan op elk ogenblik worden aangepast mits goedkeuring van beide partijen. Beide partijen 
kunnen te allen tijde een einde maken aan deze overeenkomst mits het in acht nemen van een 
opzegperiode van zes maanden. Partijen verbinden zich ertoe drie maanden na het in werking treden 
van onderhavige overeenkomst gezamenlijk overleg te plegen over het functioneren van deze 
overeenkomst in de praktijk. Naar aanleiding van dit overleg kan huidige overeenkomst meer in detail 
worden uitgewerkt. Na dit overleg na drie maanden, zullen partijen gezamenlijk overleg plegen 
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volgens noodzaak of op vraag van een van beide partijen. Partijen zullen steeds elk geschil aangaande 
de uitvoering van de overeenkomst in onderling overleg trachten op te lossen.

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de stad Mechelen, Huis voor Preventie en 
Veiligheid, Dienst bestuurlijke handhaving GASAM, Befferstraat 34, 2800 Mechelen.

19 2017_GR_00118 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Aanduiding van bijkomende 
sanctionerende ambtenaar voor het opleggen van 
gemeentelijke administratieve sancties - aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente doet sinds 2008 binnen het samenwerkingsverband GASAM een beroep op 
sanctionerende ambtenaren Bart Passemiers en Veerle Moernaut voor het opleggen van 
administratieve geldboetes in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).  Beide 
ambtenaren werden hiervoor reeds door de gemeenteraad aangeduid.

Argumentatie
Sinds 1 juli 2014 is het aantal administratieve geldboetes zeer sterk toegenomen door de invoering 
van GAS-autoluw en GAS-parkeren. Hiervoor werden in 2015 (Elize Klinckaert) en 2016 (Margot 
Leysen) bijkomende personeelsleden in dienst genomen die voor de aangeduide sanctionerend 
ambtenaar de inhoudelijke voorbereiding doen van deze GAS-verkeersboetes.

Deze personeelsleden voldoen aan de wettelijke voorwaarden om te worden aangeduid door de 
gemeenteraad voor het opleggen van gemeentelijke administratieve sancties zoals bepaald in het KB 
van 21-12-2013 houdende kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de sanctionerend 
ambtenaren. Het gaat meer bepaald om de volgende wettelijk opgelegde voorwaarden:

          Houder van Masterdiploma in de rechten (Elize Klinckaert) of ander masterdiploma 
(Margot Leysen)

          Opleiding gevolgd en geslaagd voor examen van een Bestuursschool voor volgende 
opleidingsonderdelen :
                -  Strafrecht 
                -  Conflictbeheersing
                -  GAS-wet  

          De Procureur des Konings heeft een gunstig advies verleend voor aanduiding van 
beiden op 06-06-2016;

Beide personeelsleden werken sinds hun indiensttreding mee aan de voorbereiding van de GAS-
beslissingen in kader van autoluw en parkeren voor (onder meer) Mechelen en zullen nu door deze 
formele aanduiding door de gemeenteraad de vereiste beslissings- en handtekenbevoegdheid 
verkrijgen. Dit betekent dat zij van dan af autonoom beslissingen kunnen ondertekenen en afhandelen 
hetgeen de efficiëntie en poolwerking van GASAM sterk zal verbeteren.
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Wetgeving
KB van 21 december 2013 tot vastelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de 
ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in 
uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Wet van 24 juni 2013 betreffende de toepassing van de Gemeentelijke Administratieve Sancties

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Elize Klinkaert aan als ambtenaar belast met de oplegging van administratieve 
geldboetes in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Margot Leysen aan als ambtenaar belast met de oplegging van 
administratieve geldboetes in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

20 2017_GR_00120 Opvolging van beleidsplannen en -uitvoering - 
Parochiekerkenplan - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De lokale kerkelijke en gemeentelijke /stedelijke overheden hebben van de Vlaamse overheid de 
opdracht gekregen om samen een globaal kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente/stad.  

Het kerkenbeleidsplan vindt zijn oorsprong in de conceptnota van minister Bourgeois " Een toekomst 
voor de Vlaamse parochiekerk" van 24 juni 2011.  In hoofdstuk III "oplossingsrichtingen" schrijft de 
minister in punt 3.1. over "Het uitwerken van een lange termijnvisie op de toekomst van de 
parochiekerken door de lokale actoren".

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 9 juni 2016 de werkgroep en stuurgroep 
samen voor de opmaak van dit plan.

De bisschop van Antwerpen keurde het plan goed op datum van 31 augustus 2017.

Argumentatie
Dit document heeft als doel het ontwikkelen van een langetermijnvisie op de toekomst van 
parochiekerken op het grondgebied van een bepaalde gemeente.  Een parochiekerkenplan is een 
beleids-en visiedocument dat tot stand komt vanuit een dialoog tussen het gemeentebestuur, de 
kerkraden, het centraal kerkbestuur, de lokale pastorale werkingen en de bisschoppelijke overheid.  
Het plan dient niet te voorzien in concreet uitgewerkte neven- of herbestemmingen voor 
kerkgebouwen, maar geeft een toekomstvisie weer.
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Wetgeving
Het Keizerlijk Decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken, artikel 92

Het decreet van 7 mei 2001 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten

De conceptnota van minister Bourgeois "Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk" zoals 
goedgekeurd door de Vlaamse regering van 24 juni 2011

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Koen Kerremans zegt dat een nieuwe bestemming voor kerkgebouwen die hun functie verliezen een 
goede zaak is, maar dat er niet voldoende participatie geweest is.  Bijvoorbeeld de kerk aan station 
wordt turnzaal, waarom niet combineren met cultuurzaal zodat ze ook s ’avonds kan gebruikt worden 
door de verenigingen?  Er zouden meer mensen moeten betrokken worden bij deze beslissingen.  Kan 
dit opnieuw bekeken worden?  En daar nog bijkomend, de kapel van de zusters wordt ook 
afgebroken.
De burgemeester zegt dat er zeer veel werk is gestoken in de opmaak van dit plan.  Maar het is nog 
niet te laat, de plannen voor toekomstige bestemming moeten nog gemaakt worden.  Wat betreft de 
kapel, er zal nog overleg plaatsvinden met de zusters.
Rudy Nuyens stelt dat hij akkoord is met de opmerkingen van Koen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het kerkenbeleidsplan voor het grondgebied van de gemeente Berlaar goed.

21 2017_GR_00122 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - tweede kwartaalrapportering - 
kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Argumentatie
De tweede kwartaalrapportering van 2017 werd samengesteld.

 

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005
 besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 over de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten
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 ministerieel besluit van 9 juli 2013 over de digitale rapportering van gegevens van beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten

 omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 over "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"

 omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 over de veralgemeende invoering van de 
beleids- en beheerscyclus

 omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2013 over "Kwartaalrapportering en andere Europese 
rapporteringsverplichtingen"

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Leen Janssens merkt op dat de doelstelling i.v.m. klimaatneutraal 2020  groen gekleurd is.  Graag 
uitleg hierover.
Ingeborg Van Hoof legt uit dat er  een aantal acties bepaald zijn in samenwerking met de provincie.  
Wij zijn ook ingestapt in een pilootproject SDG’s.  Hierover zal nog een infovergadering georganiseerd 
worden.  De gemeenteraad zal nog ingelicht worden over de concrete acties hierover.
 Koen Kerremans vraagt zich af wat er dan met de burgemeestersconvenant gebeurt?
Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dit hierin verwerkt is.

Stemming op het agendapunt
Kennis genomen  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raadsleden nemen kennis van de tweede kwartaalrapportering van 2017.

Bijlagen
 1BalancedScoreCard Integraal KW2.pdf
 2BalancedScoreCard Beleidsdoelstellingen KW2.pdf
 3BalancedScoreCard Actieplannen KW2.pdf
 4BalancedScoreCard Acties KW2.pdf
 5BalancedScoreCard Financien KW2.pdf
 6BalancedScoreCard Organisatie KW2.pdf
 7BalancedScoreCard Mens KW2.pdf
 8BalancedScoreCard Ruimte KW2.pdf
 DetailGrafiek KW2.pdf
 Knipperlichten KW2.pdf
 Organisatiebeheersing KW2.pdf

22 2017_GR_00123 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - IGEMO - jaarlijkse 
verklaring van de gemeente Berlaar in het kader van de 
btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context en historiek
 IGEMO levert voornamelijk diensten aan de deelnemende gemeenten en vormt hierbij een 

duurzaam samenwerkingsverband met de deelnemende gemeenten die geen of een beperkt 
recht op btw-aftrek hebben met het oog op rationalisering, schaalvoordeel en het beheersen 
van beheers- en exploitatiekosten

 Hiermee heeft IGEMO steeds alle kenmerken vertoond van een kostendelende vereniging 
(zoals tot en met 30 juni 2016 bedoeld in (oud) artikel 44 §2, 1bis w.btw, het KB nr. 43 en de 
Aanschrijving nr. 3 van 9 mei 1996) die in principe t.a.v. de diensten verstrekt aan haar leden 
toepassing kan maken van een btw-vrijstelling

 IGEMO kon, ingevolge artikel 2 van het KB nr. 43 en de administratieve toelichting ter zake, 
tot en met 30 juni 2016 evenwel niet zelf functioneren als kostendelende vereniging in het 
kader van de samenwerking met deelnemende gemeenten

 Tot en met 31 december 2016 werd dan ook enkel geen btw aangerekend door IGEMO over 
de prestaties t.a.v. deelnemende gemeenten in de mate dat deze prestaties gevat waren 
onder "exclusieve dienstverlening" zoals bedoeld in artikel 4 van de statuten van IGEMO

 Met ingang van 1 juli 2016 werd de btw-reglementering omtrent de vrijstelling voor 
kostendelende verenigingen/zelfstandige groeperingen gewijzigd en werden de 
toepassingsvoorwaarden versoepeld (cf. nieuw artikel 44§2bis W.btw)

 Bij Circulaire nr. 31/2016 (nr. ET 127.540) van 12 december 2016 werd door de btw-
administratie noodzakelijke toelichting gegeven bij de gewijzigde btw-reglementering voor 
kostendelende verenigingen/zelfstandige groeperingen

 IGEMO kan hierop vanaf 01.01.2017 optreden als kostendelende vereniging/zelfstandige 
groepering t.a.v. de deelnemende gemeenten en kan de dienstverlening van IGEMO aan de 
deelnemende gemeenten onder bepaalde voorwaarden in principe integraal van btw worden 
vrijgesteld

 Hieromtrent verstrekte IGEMO toelichting aan de deelnemende gemeenten aan de hand van 
bijgevoegde powerpointpresentatie waaromtrent infosessies werden gehouden door IGEMO 
op 30 juni 2017 respectievelijk 7 juli 2017

 Ingevolge de gewijzigde btw-reglementering treedt IGEMO vanaf 1 januari 2017 op als 
zelfstandige groepering t.a.v. haar deelnemende gemeenten en dit overeenkomstig artikel 44, 
§2bis W.btw

 IGEMO draagt de bewijslast om toepassing te kunnen (blijven) maken van de btw-vrijstelling 
beoogd door artikel 44 §2bis W.btw inzake zelfstandige groeperingen t.a.v. de deelnemende 
gemeenten. Zij dient hiertoe de nodige stukken te kunnen voorleggen.

Argumentatie
 Opdat de gemeente deel kan blijven uitmaken van de zelfstandige groepering IGEMO en 

opdat geen btw moet worden aangerekend over de diensten die Igemo aan de gemeente 
verstrekt, moet IGEMO zich ervan jaarlijks vergewissen dat is voldaan:

o aan de lidmaatschapsvoorwaarden van de gemeente als lid van de zelfstandige 
groepering IGEMO en die afhankelijk zijn van de activiteiten van de gemeente;

o aan de voorwaarden m.b.t. het gebruik door de gemeente van de diensten af te 
nemen van de zelfstandige groepering IGEMO voor vrijgestelde activiteiten of 
activiteiten buiten toepassingsgebied van de btw

 De bijgevoegde verklaring in het kader van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen 
is het gepaste middel voor IGEMO om aan haar bewijsverplichtingen t.a.v. de btw-
administratie te voldoen en om de eventuele btw-vrijstelling van haar diensten t.a.v. de 
gemeente te kunnen blijven garanderen.

Wetgeving
 artikel 44 §2bis W.btw: "Van de belasting zijn vrijgesteld de diensten verricht aan hun leden 

door zelfstandige groeperingen van personen onder de navolgende voorwaarden:
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1. de leven van de groepering oefenen op geregelde wijze een activiteit uit die op grond 
van dit artikel is vrijgesteld of waarvoor zij niet belastingplichtig zijn. De vrijgestelde 
handelingen of de handelingen waarvoor de leden niet belastingplichtig zijn, 
vertegenwoordigen een overwegend deel van de activiteit van de leden;

2. de activiteiten van de groepering bestaan in het verrichten van diensten aan haar 
leden die direct nodig zijn voor hun vrijgestelde activiteit of voor hun activiteit 
waarvoor zij niet belastingplichtig zijn. Indien de groepering ook handelingen verricht 
aan niet-leden, vertegenwoordigen de handelingen verricht aan haar leden een 
overwegend deel van de activiteit van de groepering;

3. de aan ieder lid aangerekende vergoeding of retributie vertegenwoordigt enkel de 
terugbetaling van zijn aandeel in de door de groepering gedane gezamenlijke 
uitgaven;

4. de vrijstelling leidt niet tot concurrentieverstoring.

In geval van toetreding of vertrek van een lid, bij wijziging van de activiteit van de groepering of van 
één van haar leden of bij stopzetting van de activiteit, is de groepering ertoe gehouden het 
voornoemd kantoor daarvan in te lichten binnen de maand die volgt op voormelde gebeurtenis."

 Punten 22 en 23 Circulaire nr. 31/2016 (nr. ET 127.540) van 12 december 2016: "De 
vrijgestelde handelingen of de handelingen waarvoor de leden niet belastingplichtig zijn, 
moeten geregeld worden verricht en een overwegend deel van de activiteit van de leden 
vertegenwoordigen. Die voorwaarden gelden in hoofde van elk lid van de groepering (het is 
bijvoorbeeld niet toegestaan dat een bepaald lid uitsluitend belaste handelingen verricht) en 
mogen dus niet worden beoordeeld op het niveau van de zelfstandige groepering in haar 
geheel. De zelfstandige groepering blijft evenwel verantwoordelijk voor de correcte toepassing 
van de btw-vrijstelling. Het is aldus niet noodzakelijk dat de leden van een zelfstandige 
groepering uitsluitend vrijgestelde handelingen stellen of handelingen waarvoor ze niet btw-
plichtig zijn. Zij mogen tevens belaste handelingen stellen. Het totaalbedrag, berekend per 
kalenderjaar, van de handelingen met recht op aftrek van de btw dient minder van 50% van 
zijn totale jaaromzet te bedragen. Dit wordt beoordeeld op het einde van het kalenderjaar en 
wordt per lid berekend."

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Dirk Aras vindt het positief dat de exclusiviteit wegvalt en de gemeente meer autonomie krijgt.  Hij 
steunt het vehikel niet dat dit toch weer zou toelaten.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 20 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Rita 
Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; Walter Horemans; Leen Janssens; Koen Kerremans; Stefaan 
Lambrechts; Rudy Nuyens; Pegie Pauwels; Suzy Put; John Steurs; Ingeborg Van Hoof; Ronald Van 
Thienen; Eddy Verstappen; Silvain Vertommen; Maria Vervloet
- 1 onthouding(en): Dirk Aras

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de ondertekening van de bijgevoegde jaarlijkse verklaring 
van de gemeente Berlaar in het kader van de btw-vrijstelling door zelfstandige groeperingen.
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Bijlagen
 IGEMO_verklaring gemeente_brief20170807.pdf

23 2017_GR_00124 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - HVZ Rivierenland - zonale 
"Politieverordening houdende maatregelen tot het 
voorkomen en bestrijden van brand in publiek 
toegankelijke inrichtingen" - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Voorgeschiedenis

 Zonecollege 19 mei 2017: goedkeuring ontwerp politieverordening in publiek toegankelijke 
inrichtingen

 Zoneraad 2 juni 2017: aktename ontwerp politieverordening in publiek toegankelijke 
inrichtingen

 Infosessie gemeentebesturen 7 en 8 juni 2017
 Zoneraad 7 juli 2017: goedkeuring ontwerp politieverordening en verwijzing naar 

gemeenteraden.

Feiten en context

Binnen hulpverleningszone Rivierenland zijn er 19 gemeenten die elk een afzonderlijk politiereglement 
hebben inzake brandpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen. In het kader van de zonevorming 
beogen we echter een uniforme aanpak van de preventie opdracht van de zone.

Daarom heeft de brand-preventiedienst van de hulpverleningszone een zonaal politiereglement 
uitgewerkt en tevens een procedure opgesteld met betrekking tot controle, hercontrole en attestering 
van de publiek toegankelijke inrichtingen.

Argumentatie
Argumentatie

Gezien de 19 gemeenten sinds 1 januari 2015 één hulpverleningszone vormen, is eenzelfde 
politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek 
toegankelijke inrichtingen wenselijk om als brandweer-preventiedienst op een uniforme manier te 
handelen en te adviseren. Tevens kan alzo rekening gehouden worden met bovenvermelde 
bemerkingen rond toepassingsgebied, voorschriften e.d.

De brand-preventiedienst van hulpverleningszone Rivierenland heeft een zonaal politiereglement 
uitgewerkt en tevens een procedure opgesteld met betrekking tot controle, hercontrole en attestering 
van de publiek toegankelijke inrichtingen.

Er werden infomomenten voorzien rond het ontwerp van het politiereglement voor alle 19 
gemeentebesturen, nl. op 7 en 8 juni 2017 in de kazerne van Duffel. Hierop werden alle 
gemeentemandatarissen en personeelsleden van de gemeenten uitgenodigd en was er ruimte om hun 
bezwaren en bemerkingen te formuleren.
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Na goedkeuring door de zoneraad op 7 juli 2017 wordt gevraagd aan de 19 gemeenteraden om het 
nieuwe zonale reglement goed te keuren en de eventueel bestaande verordening in te trekken zodat 
de voorschriften in voege kunnen gaan. Het advies van advocatenbureau GSJ is op dat punt duidelijk: 
het risico op strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij een schadegeval is kleiner wanneer de 
eengemaakte verordening wordt eigen gemaakt.

De zonale politieverordening heeft volgende krachtlijnen:

 Inzake toepassingsgebied is geopteerd voor een zo ruim mogelijk toepassingsgebied, zowel 
qua aantal personen (met name vanaf 1 persoon) als qua categorieën van inrichtingen (met 
name zowel dancings, drankgelegenheden, winkels, feestzalen e.d.). Deze voorschriften zijn 
vanzelfsprekend gediversifieerd in functie van het aantal personen (met name: 1-9, 10-49 en 
vanaf 50 personen). Op dergelijke wijze wordt een maximale toepasbaarheid van de 
verordening bekomen. 

 Inzake maatregelen werd er steeds voor ogen gehouden dat het bestaande publiek 
toegankelijke inrichtingen betreft die vaak reeds jarenlang in exploitatie zijn. De 
basisveiligheidsmaatregelen zijn derhalve realiseerbaar zonder (omvangrijke) bouwkundige 
ingrepen. Voor nieuwe exploitaties worden nog beperkte bijkomende voorschriften opgelegd. 
Voor exploitaties in een nieuwbouw gelden daarenboven ook federale 
brandveiligheidsvoorschriften (Koninklijk Besluit met basisnormen).

 De technische voorschriften worden per categorie van inrichtingen (met name in functie van 
aantal personen) gebundeld in 3 bijlagen.

 Tevens wordt een procedure voorgesteld zodat er een efficiënte en beheersbare opvolging 
van de controles mogelijk is. Deze procedure is geïnspireerd op de procedures van de 
Vlaamse Overheid m.b.t. brandveiligheid in hotels, gastenkamers, kindergroepsopvang, 
buitenschoolse opvang etc.; met name een A, B, of C brandveiligheidsattest voor een 
inrichting, plus een effectieve opvolging van de B attesten die immers een beperkte geldigheid 
in de tijd hebben.

 De inrichtingen van categorie 1 (tussen 1 en 9 personen) zijn vrijgesteld van elke 
brandveiligheidsattestering.

 Tenslotte werd zonaal een uitgebreide interne en externe toelichting bij elk voorschrift 
uitgewerkt en opgenomen in de teksten. De externe toelichting is bedoeld voor de 
exploitanten om bepaalde technische voorschriften duidelijker te maken. De interne 
toelichtingen werden opgesteld voor de brandpreventionisten zodat een uniforme toepassing 
van elk voorschrift over het grondgebied van alle gemeentes bekomen kan worden.

Wetgeving
 De bevoegdheid voor het nemen van politieverordeningen is toegewezen aan de gemeenten 

met name op basis van artikel 119 en 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet. Specifiek voor 
reglementen inzake brandveiligheid speelt ook artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 
betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering 
van burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, die stelt dat de gemeenteraad 
verordeningen inzake preventie en ontploffingen kan uitvaardigen. Ook na de 
brandweerhervorming blijft dit een bevoegdheid van de gemeenteraden.

 Dergelijke politieverordening omvat dan alle brandpreventiemaatregelen die van toepassing 
zijn binnen de gemeente. Gezien het in kader van een zonale uniformiteit wenselijk is om een 
gemeenschappelijk reglement in alle gemeenten van de hulpverleningszone Rivierenland te 
hebben, kan de zoneraad een voorstel van politieverordening goedkeuren met verzoek dat 
alle gemeenteraden van de zone dit ontwerp goedkeuren (zelfde situatie als in 
meergemeentepolitiezones).

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit alle voorgaande gelijkaardige verordeningen, waaronder in bijzonder <aan 
te vullen met precieze naam regelgeving van dd maand jjjj>, integraal in te trekken vanaf 1 januari 
2018. Deze verordeningen worden vervangen door het reglement ‘Politieverordening houdende 
maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen’.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het reglement ‘Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen 
en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen’, zoals bij dit besluit gevoegd, goed. Het 
reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 3
De gemeenteraad keurt het reglement ‘Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen 
en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen’, zoals bij dit besluit gevoegd, goed. Het 
reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

Bijlagen
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 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN A.
 

 DEFINITIES A.1

 Publiek toegankelijke inrichting (PTI): A.1.1

Publiek toegankelijk gedeelte met aanhorigheden. 

 Exploitant: A.1.2

Natuurlijke persoon of rechtspersoon die, al dan niet tijdelijk, een inrichting of 

installatie exploiteert, haar, al dan niet tijdelijk, in bezit heeft of er, al dan 

niet tijdelijk, economische zeggenschap over heeft.  

 Aanhorigheden:  A.1.3

Alle ruimten die in functie staan van het publiek toegankelijke gedeelte, 

hiertoe behoren o.a. 

 Kitchenettes en keukens; 

 Bergingen; 

 …. 

Het privéwoongedeelte van de exploitant maakt eveneens deel uit van de 

aanhorigheden. 

 Nieuwe inrichting: A.1.4

Een inrichting die nieuw opgericht wordt of een inrichting waarin de 

hoofdfunctie wijzigt. 

 Verbouwen: A.1.5

Structurele wijzigingen. 

 Uitbreiden: A.1.6

Een publiek toegankelijke inrichting in oppervlakte en/of volume vergroten. 
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 TOEPASSINGSGEBIED A.2

 De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle publiek A.2.1

toegankelijke inrichtingen. 

 Dit reglement is niet van toepassing op:  A.2.2

 Installaties in open lucht en uitbatingen in tijdelijke constructies. 

 Kantoren. 

 Gebouwen waar een specifieke reglementering voor de brandveiligheid 

van toepassing is. 

 Scholen.  

 Parkeergebouwen. 

 Gebouwen voor uitoefening van erediensten.  

 Lokalen of gebouwen die niet werden ontworpen als publiek 

toegankelijke inrichting en die maximum 2x per jaar voor een periode 

van maximum 5 dagen worden opengesteld voor publiek. 
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 BRANDVEILIGHEIDSATTEST A.3

 Op basis van het brandweerverslag wordt voor de categorie 2 en 3 een A.3.1

brandveiligheidsattest afgeleverd door de burgemeester. 

 Ongeacht onderstaande bepalingen dient elke publiek toegankelijke inrichting A.3.2

van categorie 2 en 3 te beschikken over een brandveiligheidsattest binnen 

een periode van 10 jaar na de inwerkingtreding van het onderhavig 

reglement. 

 De exploitant van een publiek toegankelijke inrichting is verplicht: A.3.3

 ten minste 30 dagen voor de opening van de inrichting de 

openingsdatum van de inrichting aan de burgemeester mede te delen; 

 ten minste 30 dagen voor de opening van de inrichting een controle van 

de brandveiligheid aan te vragen. Voor de controle van de 

brandveiligheid in een gebouw dient de aanvrager het formulier 

‘Controleaanvraag brandweer’ in te vullen en te bezorgen aan de 

burgemeester; 

 zich er van te vergewissen dat aan alle maatregelen tot het voorkomen 

en bestrijden van brand, opgenomen in dit reglement, is voldaan 

vooraleer de inrichting te openen. 

 Het brandveiligheidsattest wordt aangevraagd door de exploitant aan de A.3.4

burgemeester in volgende gevallen: 

 Nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen; 

 Publiek toegankelijke inrichtingen die verbouwd of uitgebreid worden; 

 Publiek toegankelijke inrichtingen met een nieuwe exploitant; 

 Vóór het beëindigen van de geldigheidsduur van het 

brandveiligheidsattest; 

 Bij wijzigingen die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden 

kunnen beïnvloeden; 

 Bij toename van het aantal toegelaten personen. 

 De burgemeester geeft de brandweer opdracht een controle uit te voeren A.3.5

volgens de reglementering. 

 Op het einde van de controle wordt een brandweerverslag opgemaakt. A.3.6

Het brandweerverslag bevat:  

 een beschrijving van de bestaande toestand;  

 eventueel de maatregelen die door de exploitant moeten worden 

getroffen om in overeenstemming te zijn met onderhavige 

reglementering. 

 Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting voldoet aan de A.3.7

brandveiligheidsnormen kan de burgemeester een brandveiligheidsattest A 

uitreiken. Dit attest heeft een onbepaalde geldigheidsduur, behalve in de 

gevallen die zijn beschreven in punt A.3.4. 
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 Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting niet volledig A.3.8

voldoet aan de brandveiligheidsnormen, maar dat de veiligheid van het 

personeel en de bezoekers niet in gevaar komt, kan de burgemeester een 

brandveiligheidsattest B uitreiken. De burgemeester bepaalt de 

geldigheidsduur van het attest B, met een maximale geldigheidsduur van 5 

jaar.  

Na de uitvoering van de aanpassingswerken of uiterlijk vóór het aflopen van 

de geldigheidsduur van brandveiligheidsattest B dient de exploitant de 

brandweer te verwittigen zodat een nieuw onderzoek kan worden uitgevoerd. 

De brandweer maakt daarvan een verslag op en bezorgt dat aan de 

burgemeester. 

Als uit het verslag blijkt dat: 

 de inrichting nu voldoet aan de brandveiligheidsnormen, kan de 

burgemeester een brandveiligheidsattest A uitreiken. Dit attest heeft 

een onbepaalde geldigheidsduur, behalve in de gevallen die in het punt 

A.3.4 zijn beschreven; 

 er reeds aanpassingswerken werden uitgevoerd, maar dat er nog steeds 

opmerkingen zijn, kan de burgemeester het brandveiligheidsattest B 

verlengen indien de totale geldigheidsduur van 5 jaar nog niet werd 

overschreden;  

 de inrichting nog steeds niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen en 

het attest B de totale geldigheidsduur van 5 jaar heeft bereikt, kan de 

burgemeester uitzonderlijk het brandveiligheidsattest B verlengen mits 

verscherpte periodieke controles worden uitgevoerd met bijhorende 

retributie ten laste van de exploitant.  

 Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat: A.3.9

 de inrichting niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen en hierdoor de 

veiligheid van personeel en bezoekers in gevaar komt, 

OF 

 de inrichting gedurende 5 jaar in het bezit van een B-attest is zonder 

daarbij afdoende gevolg te geven aan de bijhorende opmerkingen, 

kan de burgemeester een brandveiligheidsattest C uitreiken. In dit geval 

kan de uitbating van de inrichting niet starten of verder doorgaan. 

 De Hulpverleningszone Rivierenland bepaalt het model van de attesten.  A.3.10
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 TOEZICHT EN CONTROLE A.4

 De exploitant zal te allen tijde toegang verlenen tot de inrichting aan de A.4.1

bevoegde instanties, alsook aan de personen die hiertoe door de 

burgemeester werden gemachtigd.  

 De burgemeester kan een brandweercontrole opleggen of kan een A.4.2

brandveiligheidsattest laten herzien. 
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 AFWIJKINGEN A.5

 Afwijkingsaanvraag A.5.1

Indien het onmogelijk is te voldoen aan een of meerdere specificaties van dit 

reglement kan de burgemeester afwijkingen toestaan.  

Dit kan enkel op de bepalingen die niet door een andere wetgeving zijn 

opgenomen.  

 Procedure A.5.2

De aanvraag tot afwijking wordt door de exploitant schriftelijk aan de 

burgemeester bezorgd, die ze doorstuurt naar de afwijkingscommissie.  

Het afwijkingsdossier omvat minstens volgende zaken:  

 duidelijke plannen van de inrichting, op schaal getekend; 

 verklarende nota waarom een afwijking wordt aangevraagd;  

 toelichting van het gelijkwaardig alternatieve voorstel. 

 Afwijkingscommissie A.5.3

De afwijkingscommissie verstrekt de burgemeester een advies over de 

aanvragen om gelijkwaardigheid en afwijking.  

De afwijkingscommissie bestaat uit de volgende leden:  

 een secretaris; 

 2 deskundigen brandveiligheid, leden van de Hulpverleningszone 

Rivierenland;  

 een externe deskundige (optioneel). 

 De afwijkingscommissie komt naar gelang de noodzaak samen, evalueert de A.5.4

gelijkwaardigheid van het voorgesteld veiligheidsconcept en formuleert een 

advies voor de burgemeester.  

De afwijkingscommissie kan indien noodzakelijk het advies inwinnen van 

externe deskundigen. 

 Binnen de zes maanden na de aanvraag doet de burgemeester uitspraak op A.5.5

het gemotiveerd advies van de afwijkingscommissie en maakt de beslissing 

schriftelijk aan de exploitant over.  

 Uitvoering  A.5.6

De exploitant, die een afwijking verkrijgt, dient binnen de geldigheidsduur van 

brandveiligheidsattest B de beslissing van de burgemeester uit te voeren.  
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 SANCTIES A.6

 Onverminderd de straffen van toepassing door andere wettelijke bepalingen A.6.1

worden de overtredingen tegen bovenstaande reglementering bestraft 

overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties. 

 Alle overtredingen op de bepalingen van dit reglement kunnen bestraft A.6.2

worden met:  

 een administratieve geldboete; 

 de administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente of 

haar organen afgegeven toelating of vergunning; 

 de tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting. 

De sanctionerende ambtenaar legt de administratieve geldboete op.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de administratieve 

schorsing of intrekking van een door de gemeente of haar organen 

afgeleverde toelating of vergunning en/of over een tijdelijke of definitieve 

administratieve sluiting van een inrichting.   

 Onverminderd de straffen vermeld onder punt A.6.2. kan de burgemeester A.6.3

en/of de gemeente overeenkomstig art. 134ter, 134quater en art. 135 van de 

Nieuwe Gemeentewet, telkens wanneer de openbare gezondheid, veiligheid 

en rust in gevaar is of er gevaar is voor openbare overlast, alle maatregelen 

bevelen om dit gevaar te doen ophouden, dit met inbegrip van de voorlopige 

sluiting van de inrichting, de tijdelijke schorsing van de vergunning of de 

toelating en desgevallend zelfs de sluiting van de inrichting voor de duur die 

hij bepaalt.   

Indien deze bevelen niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van 

ambtswege en op kosten en risico van diegene die in gebreke is gebleven, tot 

uitvoering laten overgaan.   

 De heropening van de inrichting wordt slechts toegestaan als de vereiste A.6.4

aanpassingen of verbouwingen uitgevoerd zijn. 
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  INWERKINGTREDING A.7

 Dit reglement treedt in werking op 01 januari 2018. A.7.1
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 TECHNISCHE BEPALINGEN B.
 

 ALGEMEEN B.1

 Voorliggend reglement bepaalt de minimale bepalingen inzake brandpreventie B.1.1

en -bestrijding, waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van publiek 

toegankelijke inrichtingen moeten voldoen. 

De reglementering schept een uniform kader dat wordt gehanteerd binnen de 

Hulpverleningszone Rivierenland. 

 Onverminderd de voorschriften opgenomen in dit reglement, neemt de B.1.2

exploitant de nodige maatregelen om: 

 het ontstaan van een brand te voorkomen; 

 ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden; 

 in geval van brand een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige 

personen te verzekeren en de hulp van de brandweerdienst onmiddellijk 

in te roepen. 

 Behalve bij een uitdrukkelijke afwijking, hebben de gebruikte termen in dit B.1.3

reglement de betekenis van de basisnormen, met name het Koninklijk besluit 

van 7 juli 1994 - bijlage 1 – “Terminologie” [en latere wijzigingen]. 

 Weerstand tegen brand van een bouwelement: B.1.4

Voor bouwelementen met een dragende en/of scheidende functie wordt de 

weerstand tegen brand uitgedrukt zoals gedefinieerd in de Europese norm 

NBN EN 13501 (2 tot 4). Klasseringen die worden bekomen volgens de 

Belgische norm NBN 713.020, worden als volgt als evenwaardig aanvaard: 

 

NBN EN 13501 (2 tot 4) NBN 713.020 

Voor R 30, RE 30, REI 30 en EI 30 Voldoet Rf ½ h 

Voor R 60, RE 60, REI 60 en EI 60 Voldoet Rf 1 h 

Voor R 120, RE 120, REI 120 en EI 120 Voldoet Rf 2 h 

Voor EI1 30 Voldoet Rf ½ h 

Voor EI1 60 Voldoet Rf 1 h 

 De technische uitrustingen van de inrichting moeten worden ontworpen, B.1.5

geplaatst en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap. 

 De brandweer en/of burgemeester kunnen bijkomende eisen opleggen in B.1.6

functie van de risico’s. 
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 TERMINOLOGIE  B.2

 Basisnormen: B.2.1

Het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor 

de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten 

voldoen [en latere wijzigingen]. 

 Kitchenette: B.2.2

Een lokaal, of een gedeelte daarvan, waarin zich toestellen bevinden met een 

totaal nuttig elektrisch vermogen kleiner dan 10 kW en zonder open vlam. 

 Keuken: B.2.3

Een lokaal, of een gedeelte daarvan, waarin zich toestellen bevinden met een 

totaal nuttig vermogen groter of gelijk aan 10 kW of met open vlam. 

 Totale publiek toegankelijke oppervlakte: B.2.4

Oppervlakte van het publiek toegankelijk gedeelte binnen de buitenmuren 

zonder aftrek van toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen.  

 Vaste zitplaatsen: B.2.5

Zitplaatsen, welke in de vloer of de wand van de inrichting worden verankerd. 

Indien de zitplaatsen niet individueel afgebakend zijn, wordt gerekend met 

een zitplaatsbreedte van 50 cm per persoon.  

 Geaccrediteerde keuringsinstantie: B.2.6

Keuringsorganisme, erkend door FOD Economie en geaccrediteerd volgens 

ISO-17020. 

 Erkend organisme: B.2.7

Keuringsorganisme, erkend door FOD Economie voor het uitvoeren van 

controles op elektrische installaties. 

 Externe Dienst voor Technische Controle: B.2.8

Keuringsorganisme, die voor erkenning en werking beantwoorden aan 

Koninklijk besluit van 29 april 1999 en instaan voor technische controles op 

de werkvloer van o.a. hefwerktuigen zoals liften. 

 Bevoegd technicus:  B.2.9

Een persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de 

nodige erkenning enz. om dergelijke controles uit te voeren (bv. gasdichtheid, 

verwarming, enz.). 

 Bevoegd persoon: B.2.10

Een persoon die door de exploitant wordt aangeduid om bepaalde taken uit te 

voeren. Deze persoon beschikt daartoe over de nodige kennis en 

vaardigheden, alsook de noodzakelijke middelen (d.w.z. materieel en tijd) om 

deze taken uit te voeren. 
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 INDELING CATEGORIE B.3

 Categorieën B.3.1

De publiek toegankelijke inrichtingen zijn ingedeeld in 3 categorieën, volgens 

het aantal toegelaten personen: 

 Categorie 1: maximum 9 personen toegelaten; 

 Categorie 2: minimum 10 en maximum 49 personen toegelaten; 

 Categorie 3: 50 personen of meer toegelaten. 

De exploitant stelt op eigen verantwoordelijkheid het aantal toegelaten 

personen vast, binnen de hieronder aangegeven verhoudingen. 

 Minimum aantal personen B.3.2

Het minimum aantal personen (inclusief personeel) wordt vastgesteld aan de 

hand van onderstaande regels: 

 Voor elke vorm van eet- en drankgelegenheid is dit aantal de totale 

publiek toegankelijke oppervlakte gedeeld door 3; 

 Voor andere inrichtingen is dit aantal de totale publiek toegankelijke 

oppervlakte gedeeld door 10; 

 Voor nieuwe inrichtingen is dit aantal de totale publiek toegankelijke 

oppervlakte gedeeld door 3; 

 Het aantal vaste zitplaatsen. 

 Maximum aantal personen B.3.3

Het maximum aantal personen (inclusief het personeel) wordt vastgesteld aan 

de hand van de criteria vermeld in punten 1 t.e.m. 4. Het meest ongunstige 

criterium geldt, dus datgene dat het minst aantal personen vermeldt. 

1. Op basis van de oppervlakte en/of het aantal zitplaatsen 

 in winkels: de totale publiek toegankelijke oppervlakte gedeeld door 

3; 

 het aantal vaste zitplaatsen; 

 in alle andere gevallen: de totale publiek toegankelijke oppervlakte 

vermenigvuldigd met 3. 

2. Op basis van het aantal uitgangen 

 Elke inrichting moet minstens over 1 uitgang beschikken;

 Het maximum aantal personen wordt als volgt bepaald: 

- 1 uitgang: maximum 99 personen; 

- 2 uitgangen: maximum 499 personen; 

- Meer dan 2 uitgangen: het aantal uitgangen wordt 

vermenigvuldigd met 1.000 minus 2.000. 

 Het aantal uitgangen wordt bepaald per bouwlaag. De 

evacuatievoorschriften moeten gegarandeerd blijven tot aan de 

uitgang naar buiten op evacuatieniveau; 

 De uitgangen dienen oordeelkundig verspreid te zijn, anders worden 

ze niet meegerekend;   
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 De breedte van de uitgangen, evacuatiewegen en trappen dient 

minimaal 70 cm te bedragen met een vrije hoogte van 2 m. De 

uitgangen die niet voldoen worden niet in rekening gebracht. Voor 

verbouwing en/of uitbreiding dient de minimale breedte 80 cm te 

bedragen; 

 Er dient steeds minimum één uitgang op het evacuatieniveau 

rechtstreeks toegang te geven op de openbare weg of op een 

hiermee gelijkgestelde veilige plaats;  

 Roltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan 

tien procent komen niet in aanmerking bij de berekening van het 

aantal uitgangen; 

 Draai- en spiltrappen kunnen toegestaan worden, als de aantrede op 

de looplijn minstens 18 cm is; 

 Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer worden 

verhoogd in functie van de configuratie van de lokalen. 

3. Op basis van de breedte van de uitgangen 

 Het maximum aantal personen is gelijk aan de som van de breedtes 

(uitgedrukt in centimeters) van alle uitgangen, die in aanmerking 

worden genomen. 

Voor trappen moet een reductiefactor gehanteerd worden: 

- Voor trappen die naar de uitgang(en) dalen: 

maximum aantal personen = breedte x 0,8 (= 1,25 cm per 

persoon). 

- Voor trappen die naar de uitgang(en) stijgen: 

maximum aantal personen = breedte x 0,5 (= 2 cm per 

persoon). 

 De breedte van de uitgangen, evacuatiewegen en trappen dient 

minimaal 70 cm te bedragen met een vrije hoogte van 2 m. De 

uitgangen die niet voldoen worden niet in rekening gebracht. Voor 

verbouwing en/of uitbreiding dient de minimale breedte 80 cm te 

bedragen; 

4. Uitzondering 

Het maximum aantal personen kan door de brandweerdienst worden 

verminderd op basis van de risico’s, de bezetting, de functie, de 

bereikbaarheid of de inplanting van de publiek toegankelijke inrichting. 
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BIJLAGE 1 - CATEGORIE 1 (AANTAL PERSONEN ≤ 9) 

1. COMPARTIMENTERING EN BOUWELEMENTEN 

Geen specifieke voorschriften. 

2. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWMATERIALEN EN 

VERSIERINGEN 

 Brandbare materialen 2.1.

Gemakkelijk brandbare materialen, evenals gemakkelijk brandbare textiel- en 

kunststoffen, mogen noch als versiering noch als zichtbaar bouwmateriaal 

voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden. 

 Horizontaal aangebrachte doeken 2.2.

Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. 

 Verticaal hangende doeken 2.3.

Verticaal hangende doeken zijn toegestaan aan de (nood)uitgangen mits de 

(nood)uitgangen duidelijk aangegeven blijven door veiligheidssignalisatie en  

-verlichting. 
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3. VOORSCHRIFTEN VOOR DE EVACUATIEWEGEN, UITGANGEN EN 

TRAPPEN 

 De breedte van de uitgang(en) of trappen dient minimaal 70 cm te bedragen 3.1.

met een vrije hoogte van 2 m.  

 Deuren dienen snel en gemakkelijk te kunnen worden geopend.  3.2.

 Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen 3.3.

belemmeren of de breedte ervan verminderen, te plaatsen in de uitgangen en 

wegen die naar die uitgangen leiden. 

 Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op ooghoogte een 3.4.

opvallend merkteken dragen.  
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4. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR TECHNISCHE RUIMTEN 

 In lokalen met verwarmingsinstallatie moeten alle nodige 4.1.

veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en 

brand te voorkomen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie dient alles 

wat het brandrisico verhoogt, te worden geweerd.  

Elektriciteits- en gastellers en/of afsluiters moeten steeds gemakkelijk 

bereikbaar blijven.  

 Voor de kookgelegenheden zijn er geen specifieke voorschriften. 4.2.
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5. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN 

 Verwarmingsinstallatie en waterverwarmingstoestellen 5.1.

5.1.1. Verwarmingstoestellen met verbranding, moeten voorzien zijn van een 

voldoende rookgasafvoer. 

5.1.2. Open haarden of open vuren zijn enkel toegelaten in een vuurvaste en stabiele 

opstelling. 

 Verplaatsbare gasflessen voor brandbaar gas 5.2.

Gasflessen voor brandbaar gas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen 

enkel in open lucht of in een doelmatig verlucht en uitsluitend voor dit gebruik 

bestemd lokaal geplaatst worden. Dit lokaal heeft wanden EI 60 en deuren EI1 

30. 

Gasflessen voor brandbare gassen zijn steeds verboden in kelders. 

 Andere brandstofvoorraden worden opgeslagen buiten het publiek 5.3.

toegankelijke gedeelte. 

 Verlichting en elektrische installaties 5.4.

5.4.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is 

toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron. 

 Brandbestrijdingsmiddelen     5.5.

5.5.1. De exploitant moet voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen, 

aangepast aan de omstandigheden.  

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed worden onderhouden, 

beschermd zijn tegen vorst en corrosie, op doeltreffende wijze gesignaleerd 

worden met pictogrammen (zoals opgenomen in bijlage 4), gemakkelijk 

bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet te allen 

tijde onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht. 

Draagbare of mobiele brandblussers : 

 Deze toestellen dienen over de oppervlakte toegankelijk voor het 

publiek te worden verdeeld; 

 De aard en de plaats worden bepaald in akkoord met de 

brandweerdiensten. 

5.5.2. In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moet minimum 1 brandblusser 

conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of  6 

L water/schuim) aanwezig zijn. 

5.5.3. Bij kookvoorzieningen moet een voldoende groot branddeken, conform EN 

1869, opgehangen zijn. 

 Manueel alarmsysteem 5.6.

Niet van toepassing 
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6. ORGANISATIE 

 In elke publiek toegankelijke inrichting dient een veiligheidsregister permanent 6.1.

ter inzage te liggen voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die 

hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. Dit register bevat 

informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen, waaronder (indien 

van toepassing): 

 brandveiligheidsverslag; 

 exploitatievergunning; 

 aantal toegelaten personen; 

 verslagen en/of attesten van de periodieke controles; 

 verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en 

ontploffing. 

 In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis (leeg 6.2.

verpakkingsmateriaal, palletten, papierresten,…), afgedankte voorwerpen of 

producten worden opgeslagen. 

 Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, is 6.3.

enkel toegelaten mits ze stabiel opgesteld staan. Ze moeten op minstens een 

halve meter worden geplaatst van elk brandbaar materiaal.  

Fakkels, olielampen, tuinkaarsen … zijn niet toegelaten. 

 De plaatsing van brandwerende deuren dient te gebeuren volgens de regels 6.4.

van goed vakmanschap (volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant of van 

het WTCB). 
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 De verantwoordelijke moet volgende installaties periodiek laten nazien: 6.5.

 

Installatie Controleorgaan Periodiciteit 

Elektrische laagspanningsinstallaties EO 5-jaarlijks 

Elektrische hoogspanningsinstallaties EO jaarlijks 

Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof 
(verbrandings- en reinigingsattest) 

BT jaarlijks 

Verwarmingsinstallatie met gasvormige brandstof 
(verbrandings- en reinigingsattest) 

BT 2-jaarlijks 

Brandbestrijdingsmiddelen  
(brandblussers) 

BT jaarlijks 

Gasinstallatie  
(de gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebruikstoestellen  

dichtheidsproef) 

BT 4-jaarlijks 

 

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder: 

1. GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie, waaronder; 

- EO: erkend organisme (elektrische installaties); 

- EDTC: externe dienst voor technische controle (liften); 

2. BT: bevoegde technicus; 

3. BP: bevoegd persoon. 

Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant 

onmiddellijk het passend gevolg geven. 
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BIJLAGE 2 - CATEGORIE 2 (10 ≤ AANTAL PERSONEN ≤ 49) 

1. COMPARTIMENTERING EN BOUWELEMENTEN 

 Nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen dienen gecompartimenteerd te 1.1.

worden t.o.v. de overige delen van het gebouw met wanden EI 60 en deuren 

EI1 30. 

 Aanhorigheden met hoog brandrisico dienen gecompartimenteerd te worden 1.2.

t.o.v. de publiek toegankelijke ruimte door wanden die EI 60 hebben en 

zelfsluitende deuren EI130.  

 Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwelementen dienen deze te voldoen 1.3.

aan de eisen van de basisnormen inzake weerstand tegen brand. 
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2. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWMATERIALEN EN 

VERSIERINGEN 

 Brandbare materialen 2.1.

Gemakkelijk brandbare materialen, evenals gemakkelijk brandbare textiel- en 

kunststoffen, mogen noch als versiering noch als zichtbaar bouwmateriaal 

voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden. 

 Horizontaal aangebrachte doeken 2.2.

Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. 

 Verticaal hangende doeken 2.3.

Verticaal hangende doeken zijn toegestaan aan de (nood)uitgangen mits de 

(nood)uitgangen duidelijk aangegeven blijven door veiligheidssignalisatie en  

–verlichting. 

 Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwmaterialen dienen deze te voldoen 2.4.

aan de eisen van de basisnormen inzake reactie bij brand. 
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3. VOORSCHRIFTEN VOOR DE EVACUATIEWEGEN, UITGANGEN EN 

TRAPPEN 

 Op basis van het aantal toegelaten personen moeten de uitgangen, 3.1.

evacuatiewegen en trappen voldoen aan de bepalingen van B.3.3. 

 Deuren dienen snel en gemakkelijk te kunnen worden geopend.  3.2.

 Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen 3.3.

belemmeren of de breedte ervan verminderen, te plaatsen in de uitgangen en 

wegen die naar die uitgangen leiden. 

 Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op ooghoogte een 3.4.

opvallend merkteken dragen.  

 Deuren die niet in evacuatiezin openen, dienen van een duidelijk leesbaar 3.5.

opschrift “TREKKEN” voorzien te zijn. 

 Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden, mits zij, bij het 3.6.

uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect, vanzelf of op een 

eenvoudige wijze manueel in open stand (kunnen) worden gebracht. 

 Als de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen lokalen heeft 3.7.

waar het publiek komt, moeten vaste trappen naar deze lokalen leiden. 

De trappen hebben volgende kenmerken:      

 een maximum hellingshoek van 45°; 

 een aantrede van minimum 18 cm; 

 een optrede van maximum 20 cm; 

 een stevige leuning, open zijden zonder leuningen zijn niet toegelaten;   

 slipvrije treden; 

 veilig en vlot begaanbaar. 
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4. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR TECHNISCHE RUIMTEN 

 In lokalen met een centrale verwarmingsinstallatie en/of installatie voor 4.1.

warmwaterproductie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden 

genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de 

omgeving van de installatie dient alles wat het brandrisico verhoogt, te worden 

geweerd.  

Installaties met een nominaal vermogen vanaf 70 kW dienen in een technisch 

lokaal met wanden EI 60 en zelfsluitende deuren EI1 30 te worden 

ondergebracht.  

Elektriciteits- en gastellers en/of afsluiters moeten steeds gemakkelijk 

bereikbaar blijven.  

 Kookgelegenheden 4.2.

4.2.1. Geen specifieke voorschriften voor kitchenettes. 

4.2.2. Frituurtoestellen bevinden zich op minstens 2 m van een evacuatieweg of zijn 

uitgerust met een vaste automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan 

een mechanisme dat de toevoer van energie naar het toestel onderbreekt bij 

het in werking treden van de blusinstallatie. 

4.2.3. Beperkt bakken en braden aan tafel alsook flamberen aan tafel in de publiek 

toegankelijke gedeelten zijn enkel toegestaan onder volgende voorwaarden: 

 de toestellen hebben een CE-label;   

 de energietoevoer kan per tafel onderbroken worden; 

 de toestellen kunnen bij gebruik of bij het omstoten geen brand 

veroorzaken.  

De installatie van de toestellen dient te voldoen aan de reglementaire 

voorschriften en de regels van goed vakmanschap.  
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5. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN 

 Verwarmingsinstallatie en waterverwarmingstoestellen 5.1.

5.1.1. Verwarmingstoestellen met verbranding, moeten voorzien zijn van een 

voldoende rookgasafvoer. 

5.1.2. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte en recipiënten met 

vloeibare brandstoffen zijn niet toegestaan in lokalen die toegankelijk zijn voor 

het publiek. 

5.1.3. Open haarden of open vuren zijn enkel toegelaten in een vuurvaste en stabiele 

opstelling. 

 Verplaatsbare gasflessen voor brandbaar gas 5.2.

Gasflessen voor brandbaar gas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen 

enkel in open lucht of in een doelmatig verlucht en uitsluitend voor dit gebruik 

bestemd lokaal geplaatst worden. Dit lokaal heeft wanden EI 60 en deuren EI1 

30. 

Gasflessen voor brandbare gassen zijn steeds verboden in kelders. 

 Andere brandstofvoorraden worden opgeslagen buiten het publiek 5.3.

toegankelijke gedeelte. 

 Verlichting en elektrische installaties 5.4.

5.4.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is 

toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron. 

5.4.2. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk 

en automatisch begint te werken als de stroom uitvalt. Er moet voldoende 

veiligheidsverlichting zijn, die ook sterk genoeg verlicht, om een vlotte 

ontruiming te verzekeren. De veiligheidsverlichting moet minstens één uur 

zonder onderbreking kunnen functioneren. 

 Signalisatie 5.5.

Het volgnummer van elke bouwlaag wordt duidelijk aangebracht op de 

overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften. 

De plaats van elke uitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen 

en trappen die naar deze uitgangen leiden, dienen te worden aangeduid door 

pictogrammen zoals opgenomen in bijlage 4. 

De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd, zowel door de 

normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. 
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 Brandbestrijdingsmiddelen     5.6.

5.6.1. De exploitant moet voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen, 

aangepast aan de omstandigheden.  

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed worden onderhouden, 

beschermd zijn tegen vorst en corrosie, op doeltreffende wijze gesignaleerd 

worden met pictogrammen (zoals opgenomen in bijlage 4), gemakkelijk 

bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet te allen 

tijde onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht. 

Draagbare of mobiele brandblussers : 

 Deze toestellen dienen over de oppervlakte toegankelijk voor het 

publiek te worden verdeeld; 

 De aard en de plaats worden bepaald in akkoord met de 

brandweerdiensten. 

5.6.2. In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moeten brandblussers conform EN 

3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6 L 

water/schuim) doelmatig verdeeld worden in het gebouw;  

 Minimum één bluseenheid per 150 m² vloeroppervlakte;  

 Minimum één bluseenheid per bouwlaag. 

5.6.3. Bij kookvoorzieningen moet een voldoende groot branddeken, conform EN 

1869, opgehangen zijn. 

 Manueel alarmsysteem 5.7.

Niet van toepassing 
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6. ORGANISATIE 

 In elke publiek toegankelijke inrichting dient een veiligheidsregister permanent 6.1.

ter inzage te liggen voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die 

hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. Dit register bevat 

informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen, waaronder (indien 

van toepassing): 

 brandveiligheidsverslag en -attest; 

 exploitatievergunning; 

 aantal toegelaten personen; 

 verslagen en/of attesten van de periodieke controles; 

 opleidingen personeel; 

 verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en 

ontploffing. 

 Al het personeel moet ingelicht zijn over de gevaren van brand in de publiek 6.2.

toegankelijke inrichting, over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen en 

over de ontruiming van de inrichting. 

 In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis (leeg 6.3.

verpakkingsmateriaal, palletten, papierresten,…), afgedankte voorwerpen of 

producten worden opgeslagen. 

 Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, is 6.4.

enkel toegelaten mits ze stabiel opgesteld staan. Ze moeten op minstens een 

halve meter worden geplaatst van elk brandbaar materiaal.  

Fakkels, olielampen, tuinkaarsen … zijn niet toegelaten. 

 De plaatsing van brandwerende deuren dient te gebeuren volgens de regels 6.5.

van goed vakmanschap (volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant of van 

het WTCB). 
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 De verantwoordelijke moet volgende installaties periodiek laten nazien: 6.6.
 

Installatie Controleorgaan Periodiciteit 

Elektrische laagspanningsinstallaties 
(incl. veiligheidsverlichting) 

EO 5-jaarlijks 

Elektrische hoogspanningsinstallaties EO jaarlijks 

Veiligheidsverlichting – goede werking BP 6-maandelijks 

Liftinstallatie 
(Personenlift) 

EDTC 

3-maandelijks 
(niet gecertificeerd) 

6-maandelijks 
(gecertificeerde 

firma volgens ISO 

9001) 

Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof 
(verbrandings- en reinigingsattest) 

BT jaarlijks 

Verwarmingsinstallatie met gasvormige brandstof 
(verbrandings- en reinigingsattest) 

BT 2-jaarlijks 

Algemene branddetectie-installatie – goede werking 
(inclusief sturingen zoals zelfsluitende deuren, …)  

BT jaarlijks 

Brandbestrijdingsmiddelen 
(brandblussers /automatische blusinstallatie) 

BT jaarlijks 

Gasinstallatie 
(de gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebruikstoestellen  

dichtheidsproef) 

BT 4-jaarlijks 

 

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder: 

1. GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie, waaronder; 

- EO: erkend organisme (elektrische installaties); 

- EDTC: externe dienst voor technische controle (liften); 

2. BT: bevoegde technicus; 

3. BP: bevoegd persoon. 

Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant 

onmiddellijk het passend gevolg geven. 

  

60/129



 

20170630_TOE_PREV_Zonaal_Reglement_PTI  Pagina 30 van 42 

 

 

BIJLAGE 3 - CATEGORIE 3 (AANTAL PERSONEN ≥50 PERSONEN) 

1. COMPARTIMENTERING EN BOUWELEMENTEN 

 De publiek toegankelijke inrichtingen dienen gecompartimenteerd te worden 1.1.

t.o.v. de overige delen van het gebouw met wanden EI 60 en deuren EI1 30. 

 Aanhorigheden met hoog brandrisico dienen gecompartimenteerd te worden 1.2.

t.o.v. de publiek toegankelijke ruimte door wanden die EI 60 hebben en 

zelfsluitende deuren EI1 30.  

 Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwelementen dienen deze te voldoen 1.3.

aan de eisen van de basisnormen inzake weerstand tegen brand. 
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2. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWMATERIALEN EN 

VERSIERINGEN 

 Brandbare materialen 2.1.

Gemakkelijk brandbare materialen, evenals gemakkelijk brandbare textiel- en 

kunststoffen, mogen noch als versiering noch als zichtbaar bouwmateriaal 

voor wanden en (valse) plafonds aangewend worden. 

 Horizontaal aangebrachte doeken 2.2.

Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. 

 Verticaal hangende doeken 2.3.

Verticaal hangende doeken zijn toegestaan aan de (nood)uitgangen mits de 

(nood)uitgangen duidelijk aangegeven blijven door veiligheidssignalisatie en  

–verlichting. 

 Bij gebruik van nieuwe of toegevoegde bouwmaterialen dienen deze te voldoen 2.4.

aan de eisen van de basisnormen inzake reactie bij brand. 
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3. VOORSCHRIFTEN VOOR DE EVACUATIEWEGEN, UITGANGEN EN 

TRAPPEN 

 Op basis van het aantal toegelaten personen moeten de uitgangen, 3.1.

evacuatiewegen en trappen voldoen aan de bepalingen van B.3.3. 

 Deuren dienen snel en gemakkelijk te kunnen worden geopend.  3.2.

 Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen 3.3.

belemmeren of de breedte ervan verminderen, te plaatsen in de uitgangen en 

wegen die naar die uitgangen leiden. 

 Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op ooghoogte een 3.4.

opvallend merkteken dragen.  

 Alle nodige uitgangen moeten in de vluchtzin opendraaien of automatisch 3.5.

openen.  

In volgende gevallen mogen uitgangen uitzonderlijk naar binnen draaien 

indien minstens twee uitgangen beschikbaar zijn die voldoen aan de vereisten 

in punt 3.9.:  

- PTI’s voor maximum 99 personen waarbij enkel de exploitant wijzigt;  

- PTI’s voor maximum 99 personen waarbij de verbouwingen geen 

betrekking hebben op de uitgangen.  

De deuren moeten in dit geval voorzien zijn van een duidelijk leesbaar 

opschrift “TREKKEN”. 

 Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden, mits zij, bij het 3.6.

uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect, vanzelf openen of ze 

eenvoudig manueel kunnen opendraaien in de vluchtzin. 

 Geen enkel punt van de publiek toegankelijke ruimte mag verder liggen dan  3.7.

 45 meter van een eerste uitgang; 

 80 meter van een tweede uitgang (indien een tweede uitgang nodig is). 

 Alle uitgangen en nooduitgangen moeten bij aanwezigheid van publiek steeds 3.8.

onmiddellijk bruikbaar zijn en een snelle en gemakkelijke ontruiming van de 

aanwezigen mogelijk maken. 

 Uitgangen met één van volgende kenmerken worden aanvaard: 3.9.

 Ze geven rechtstreeks uit op de openbare weg of op een hiermee 

gelijkgestelde veilige plaats; 

 Ze verlopen via een evacuatieweg met wanden EI 30 en ze zijn voorzien 

van deuren EI1 30. 
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 Als de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen lokalen heeft 3.10.

waar het publiek komt, moeten vaste trappen naar deze lokalen leiden. 

De trappen hebben volgende kenmerken:      

 een maximum hellingshoek van 45°; 

 een aantrede van minimum 18 cm; 

 een optrede van maximum 20 cm; 

 een stevige leuning, open zijden zonder leuningen zijn niet toegelaten;   

 slipvrije treden; 

 veilig en vlot begaanbaar. 
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4. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR TECHNISCHE RUIMTEN EN 

KEUKEN 

 Lokalen met verwarmingsinstallatie en brandstofvoorzieningen 4.1.

4.1.1. In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige 

veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en 

brand te voorkomen. In de omgeving van de installatie dient alles wat het 

brandrisico verhoogt, te worden geweerd. 

Elektriciteits- en gastellers en/of afsluiters moeten steeds gemakkelijk 

bereikbaar blijven.  

4.1.2. Een nieuwe centrale verwarmingsinstallatie en/of installatie voor 

warmwaterproductie met een nominaal vermogen groter dan 30 kW moet 

ingericht worden in een technisch lokaal met wanden EI 60 en zelfsluitende 

deuren EI1 30. 

Uitzondering: voor installaties met een nominaal vermogen groter dan 30 kW 

en kleiner dan 70 kW geldt dit niet als er in deze lokalen slechts installaties op 

gas met gesloten verbrandingsruimte met mechanische trek opgesteld zijn.  

Installaties met een nominaal vermogen vanaf 70 kW dienen altijd in een 

technisch lokaal met wanden EI 60 en zelfsluitende deuren EI1 30 te worden 

ondergebracht.  

4.1.3. De brandstoffenvoorraad moet in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal 

worden geïnstalleerd. Dat lokaal moet voorzien zijn van wanden EI 60 en 

deuren EI1 30.              

4.1.4. De toevoerleiding tussen het lokaal waarin de brandstoffenvoorraad staat en 

de stookplaats moet stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Deze 

leiding moet minstens één afsluitkraan hebben op een veilige en gemakkelijk 

bereikbare plaats. 

4.1.5. Op de gastoevoerleiding dient buiten het gebouw een afsluiter aangebracht te 

worden en de plaats hiervan dient duidelijk zichtbaar te zijn op de gevel. 

 Kookgelegenheden 4.2.

4.2.1. Geen specifieke voorschriften voor kitchenettes. 

4.2.2. Keukens hebben wanden EI 60 en deuren EI1 30 of de bak-, braad- en 

frituurtoestellen zijn uitgerust met een vaste automatische blusinstallatie, 

welke gekoppeld is aan een mechanisme dat de toevoer van energie naar het 

toestel onderbreekt bij het in werking treden van de blusinstallatie.                              

4.2.3. Gesloten elektrische ovens zijn toegelaten in een publiek toegankelijke ruimte 

van winkels als ze zodanig geplaatst zijn dat ze niet kunnen omgestoten 

worden en opgesteld worden op voldoende afstand (minstens 100 cm) van 

brandbare materialen. 
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4.2.4. Beperkt bakken en braden aan tafel alsook flamberen aan tafel in de publiek 

toegankelijke gedeelten zijn enkel toegestaan onder volgende voorwaarden: 

 de toestellen hebben een CE-label;   

 de energietoevoer kan per tafel onderbroken worden; 

 de toestellen kunnen bij gebruik of bij het omstoten geen brand 

veroorzaken.  

De installatie van de toestellen dient te voldoen aan de reglementaire 

voorschriften en de regels van goed vakmanschap 
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5. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN 

 Verwarmingsinstallatie en waterverwarmingstoestellen 5.1.

5.1.1. Een verwarmingsinstallatie moet geïnstalleerd zijn volgens de regels van goed 

vakmanschap. 

5.1.2. Verwarmingstoestellen met verbranding, moeten voorzien zijn van een 

voldoende rookgasafvoer. 

5.1.3. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte en recipiënten met 

vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in lokalen die toegankelijk zijn voor 

het publiek. 

5.1.4. Open haarden of open vuren zijn enkel toegelaten in een vuurvaste en stabiele 

opstelling.  

 Verplaatsbare gasflessen voor brandbaar gas 5.2.

Gasflessen voor brandbaar gas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen 

enkel in open lucht of in een doelmatig verlucht en uitsluitend voor dit gebruik 

bestemd lokaal geplaatst worden. Dit lokaal heeft wanden EI 60 en deuren EI1 

30. 

Gasflessen voor brandbare gassen zijn steeds verboden in kelders. 

 Andere brandstofvoorraden worden opgeslagen buiten het publiek 5.3.

toegankelijke gedeelte. 

 Verlichting en elektrische installaties 5.4.

5.4.1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht kunnen worden. Alleen elektriciteit is 

toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron. 

5.4.2. De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk 

en automatisch begint te werken als de stroom uitvalt. Er moet voldoende 

veiligheidsverlichting zijn, die ook sterk genoeg verlicht, om een vlotte 

ontruiming te verzekeren. De veiligheidsverlichting moet minstens één uur 

zonder onderbreking kunnen functioneren. 

 Signalisatie 5.5.

Het volgnummer van elke bouwlaag wordt duidelijk aangebracht op de 

overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften. 

De plaats van elke uitgang, evenals de richting van de wegen, uitgangswegen 

en trappen die naar deze uitgangen leiden, dienen te worden aangeduid door 

pictogrammen zoals opgenomen in bijlage 4.  

De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd zowel door de 

normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. 
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 Brandbestrijdingsmiddelen 5.6.

5.6.1. De exploitant moet voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanbrengen, 

aangepast aan de omstandigheden.  

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed worden onderhouden, 

beschermd zijn tegen vorst en corrosie, op doeltreffende wijze gesignaleerd 

worden met pictogrammen (zoals opgenomen in bijlage 4), gemakkelijk 

bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet te allen 

tijde onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht. 

Draagbare of mobiele brandblussers : 

 Deze toestellen dienen over de oppervlakte toegankelijk voor het 

publiek te worden verdeeld; 

 De aard en de plaats worden bepaald in akkoord met de 

brandweerdiensten. 

5.6.2. In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moeten brandblussers conform EN 

3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6 L 

water/schuim) doelmatig verdeeld worden in het gebouw;  

 Minimum één bluseenheid per 150 m² vloeroppervlakte;  

 Minimum één bluseenheid per bouwlaag. 

5.6.3. In de publiek toegankelijke inrichtingen met een totaal voor publiek 

toegankelijke oppervlakte groter dan 1000 m², dienen muurhaspels met axiale 

voeding geplaatst te worden. Ieder punt van de publiek toegankelijke ruimte 

kan bereikt worden met de waterstraal van de haspelslang (rekening 

houdende met inrichting, meubilair en eventuele obstakels). 

De muurhaspels worden zonder voorafgaande bediening gevoed met water 

onder druk. De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd te worden in 

staal of in een materiaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt. 

5.6.4. Bij kookvoorzieningen moet een voldoende groot branddeken, conform EN 

1869, opgehangen zijn. 

 Manueel alarmsysteem 5.7.

In een publiek toegankelijke inrichting die valt onder één van onderstaande 

bepalingen, is een alarminstallatie met drukknoppen en sirene(s) verplicht: 

- 250 personen of meer toegelaten; 

- 100 personen of meer toegelaten, verspreid over meerdere 

bouwlagen. 

 Branddetectie 5.8.

5.8.1. In publiek toegankelijke inrichting waar geen brandwerende scheiding 

aanwezig is t.o.v. het privéwoongedeelte met slaapverblijf van de exploitant, 

dienen gekoppelde detectoren aanwezig te zijn. 

5.8.2. Waar het aantal toegelaten personen groter is dan 500 personen is een 

automatische branddetectie verplicht. 

Bij nieuwe inrichtingen waar het aantal toegelaten personen groter is dan 500 

personen is een automatische branddetectie verplicht conform NBN S21-100-

1 en NBN S21-100-2 [en addenda]. 
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6. ORGANISATIE 

 In elke publiek toegankelijke inrichting dient een veiligheidsregister permanent 6.1.

ter inzage te liggen voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die 

hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. Dit register bevat 

informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen, waaronder (indien 

van toepassing): 

 brandveiligheidsverslag en -attest; 

 exploitatievergunning; 

 aantal toegelaten personen; 

 verslagen en/of attesten van de periodieke controles; 

 opleidingen personeel; 

 verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en 

ontploffing. 

 Al het personeel moet ingelicht zijn over de gevaren van brand in de publiek 6.2.

toegankelijke inrichting, over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen en 

over de ontruiming van de inrichting. 

 In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis (leeg 6.3.

verpakkingsmateriaal, palletten, papierresten,…), afgedankte voorwerpen of 

producten worden opgeslagen. 

 Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, is 6.4.

enkel toegelaten mits ze stabiel opgesteld staan. Ze moeten op minstens een 

halve meter worden geplaatst van elk brandbaar materiaal.  

Fakkels, olielampen, tuinkaarsen … zijn niet toegelaten. 

 De plaatsing van brandwerende deuren dient te gebeuren volgens de regels 6.5.

van goed vakmanschap (volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant of van 

het WTCB). 
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 De verantwoordelijke moet volgende installaties periodiek laten nazien: 6.6.

 

Installatie Controleorgaan Periodiciteit 

Elektrische laagspanningsinstallaties 
(incl. veiligheidsverlichting) 

EO 5-jaarlijks 

Elektrische hoogspanningsinstallaties EO jaarlijks 

Veiligheidsverlichting – goede werking BP 6-maandelijks 

Liftinstallatie 
(Personenlift) 

 
EDTC 

3-maandelijks 
(niet gecertificeerd) 

6-maandelijks 
(gecertificeerde 

firma volgens ISO 

9001) 

Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof 
(verbrandings- en reinigingsattest) 

BT jaarlijks 

Verwarmingsinstallatie met gasvormige brandstof 
(verbrandings- en reinigingsattest) 

BT 2-jaarlijks 

Alarminstallatie (geen norm) – goede werking  BP jaarlijks 

Algemene branddetectie-installatie – conformiteit norm  GKI 

bij 
ingebruikname 

+ wijziging 
installatie 

Algemene branddetectie-installatie – goede werking 
(inclusief sturingen zoals zelfsluitende deuren, …) 

BT jaarlijks 

Brandbestrijdingsmiddelen 
(brandblussers/muurhaspels/automatische blusinstallatie) 

BT jaarlijks 

Gasinstallatie 
(de gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebruikstoestellen  

dichtheidsproef) 

BT 4-jaarlijks 

 

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder: 

1. GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie, waaronder; 

- EO: erkend organisme (elektrische installaties); 

- EDTC: externe dienst voor technische controle (liften). 

2. BT: bevoegde technicus; 

3. BP: bevoegd persoon. 

Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant 

onmiddellijk het passend gevolg geven. 
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BIJLAGE 4 – PICTOGRAMMEN 

 

Volgens KB 17 juni 1997  

 

Plaats van een uitgang die gewoonlijk door de 
aanwezigen wordt gebruikt (= primaire 

vluchtmogelijkheid). 

 

Richting van een uitgang (rechts) die gewoonlijk 
door de aanwezigen wordt gebruikt (= primaire 
vluchtmogelijkheid). 

 

Richting van een nooduitgang. De nooduitgang is 
veelal de secundaire vluchtmogelijkheid. 

 

Plaats van een nooduitgang. De nooduitgang is 
veelal de secundaire vluchtmogelijkheid. 

 

Brandblusser 

 

Muurhaspel 
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Drukknop alarm 

Volgens ISO 7010 

 

Plaats van een uitgang die gewoonlijk door de 

aanwezigen wordt gebruikt.  

 

Richting van een uitgang die gewoonlijk door de 

aanwezigen wordt gebruikt. 

 

Brandblusser 

 

Muurhaspel 

 

Drukknop alarm 
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Personeel

24 2017_GR_00101 Organisatie van personeel en loopbaan - Beslissing tot 
het afsluiten van een overeenkomst met één of 
meerdere besturen die aangesloten zijn bij het OFP 
PROVANT. De overeenkomst regelt dat wanneer een 
contractueel personeelslid  zijn arbeidsovereenkomst 
wordt beëindigd, er op wederkerige basis geen sprake is 
van uittreding in de zin van de WAP (wet van 28 april 
2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel en van sommige aanvullende voordelen 
inzake sociale zekerheid zoals gewijzigd door de wet van 
15 mei 2014 houdende diverse bepalingen).    - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
 

Door middel van een  overeenkomst kunnen de werkgevers vermijden dat er een pensioennadeel 
ontstaat wanneer een contractueel personeelslid een werkgever verlaat om bij een andere werkgever 
in dienst te treden die eveneens deel neemt aan hetzelfde multi-inrichterspensioenstelsel.

Het OFP PROVANT moet als multi-inrichterspensioenfonds de wettelijke bepalingen toe te passen Het 
OFP PROVANT stelt na interne besluitvorming voor dat elke inrichter deze bepalingen toepast voor de 
besturen waarmee hij gelinkt is en die een gelijkaardig aansluiting hebben bij het OFP PROVANT.

Bijgaande overeenkomst regelt  deze materie, waardoor de negatieve gevolgen van de uittreding voor 
het personeelslid worden opgeheven.

Deze overeenkomst regelt de interne mobiliteit wettelijk, zodat er op het vlak van het aanvullend 
pensioen, geen nadeel meer is wanneer de aangeslotene zijn arbeidsovereenkomst beëindigt en 
overstapt naar een ander gelinkt bestuur.

Het huidige pensioenreglement moet worden aangepast aan de nieuwe wetgeving.

 

Wetgeving
De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (WAP), zoals gewijzigd door de wet van 15 
mei 2014 houdende diverse bepalingen;  

De circulaire 2016/13 van het FSMA van 5 augustus 2016 dat het begrip “uittreding” verduidelijkt 
zoals gewijzigd door de wet van 15 mei 2014;

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet



75/129

Notulen
Dirk Aras vraagt zich af over welke personeelseden dit gaat.  Wat met poetsvrouwen?
Walter Horemans antwoordt dat dit over de personeelsleden gaat die eventueel overstappen van 
OCMW naar gemeente.  Voor de poetsvrouwen zal een andere oplossing uitgewerkt worden.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de bijgaande overeenkomst betreffende de uittreding zoals voorzien in de wet 
van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel en van sommige 
aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (WAP), zoals gewijzigd door de wet van 15 mei 2014 
houdende diverse bepalingen goed.

 

Artikel 2
Beslist wordt deze overeenkomst af te sluiten met de volgende besturen die als inrichter aangesloten 
zijn bij het multi-inrichterspensioenfonds OFP PROVANT:

 OCMW Berlaar

Artikel 3
De overeenkomst gaat in met ingang van1 juli 2017.

Artikel 4
De gemeenteraad keurt het bijgaande pensioenreglement van het OFP PROVANT goed. Het vervangt 
het vorige pensioenreglement vanaf 1 juli 2017.

onderwijs personeel

25 2017_GR_00079 Organisatie van onderwijs en vorming - aanwending 
lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het schrijven van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming van 27 maart 2017 over de 
personeelsformatie voor schooljaar 2017-2018.

Argumentatie
De aanwending van het lestijdenpakket voor schooljaar 2017-2018 dient vastgesteld te worden.

Wetgeving
 Koninklijk besluit van 28 september 1984 over e uitvoering van de wet van 19 december 1974 

tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
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 Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 over de personeelsformatie in het gewoon 
basisonderwijs

 Ministeriële omzendbrief BAO/2005/09 van 29 juni 2005 over de personeelsformatie van de 
scholen in het gewoon basisonderwijs

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie
Werkingsbudget:

Actie: 3.2.4.5.

Beleidscode: 0800

Algemeen rekeningnummer: 62070100

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanwending van het lestijdenpakket zoals in de bijlage.

 

Artikel 2
De gemeenteraad stemt ermee in om 12/24 administratie en 12/24 directeur vanuit het 
werkingsbudget en indien nodig met eigen middelen te financieren.

Bijlagen
 20170606_lestijdenpakket.xlsx
 20170606_berekening_lestijden_SG.pdf

Mens
Onderwijs

26 2017_GR_00100 Organisatie van onderwijs en vorming - aansluiting bij 
een regionaal ondersteuningsnetwerk - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Begin juni 2017 kreeg het gemeentebestuur enorm veel  informatie over de ondersteuningsnetwerken 
die in het kader van het M-decreet werden opgericht.

Helaas diende het bestuur hals over kop te beslissen voor welk ondersteuningsnetwerk het wou 
kiezen.
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Argumentatie
Het schoolbestuur van een school voor gewoon basisonderwijs en/of gewoon secundair onderwijs 
moet aansluiten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk om de effecten van het "M-decreet" verder 
te begeleiden.

In dit regionaal ondersteuningsnetwerk scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs brengen 
scholen hun expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars te 
ondersteunen.

Een personeelsomkadering ontvangt, met het oog op de invoering van dit ondersteuningsnetwerk in 
het basis- en secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs, onder de vorm van begeleidende 
eenheden, lestijden, lesuren en uren paramedici op basis van de aangelsoten scholen voor gewoon 
onderwijs.

De scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs moesten uiterlijk op 30 juni 2017 aan het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten meedelen bij welk ondersteuningsnetwerk ze aansluiten vanaf het 
schooljaar 2017-2018.

Deze beslissing, verplicht en bij hoogdringendheid opgelegd door de decreetgever, moest worden 
genomen voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars.

Het schoolbestuur dat niet aansluit bij een ondersteuningsnetwerk ontvangt geen ondersteuning.

Het college van burgemeester en schepenen heeft om die redenen en in het kader van de continuïteit 
van de dienst een voorlopige beslissing genomen om toe te treden tot een ondersteuningsnetwerk.

Het beheerscomité van de scholengemeenschap vergaderde hierover en alle scholen van de 
scholengemeenschap wensten toe te treden tot Ondersteuningsnetwerk nr. 2 De Kempen, GBS BuO-
SAIO te Geel.

Deze beslissing van het college zal bekrachtigd worden op de eerstvolgende zitting van de 
gemeenteraad.

Wetgeving
 decreet van basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quinquies
 besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 over de codificatie betreffende het 

secundair onderwijs, artikel 314/6

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Leen Janssens merkt op dat dit ondersteuningsnetwerk wel ver weg ligt.  Er zullen veel  
verplaatsingen moeten gebeuren.
Jan Hendrickx antwoordt dat dit uitvoerig is besproken in de scholengemeenschap.  Dit jaar was er 
nog vrije keuze, maar vanaf volgend schooljaar is het wettelijk verplicht samen te gaan met een 
gemeentelijk of stedelijke onderwijsinrichting.  Daarom hebben we nu die keuze al gemaakt.
Volgens Dirk Aras was dit al beslist op 15 juni.  Waarom komt dit nu pas in de gemeenteraad?  Wat 
hebben wij nog te zeggen?
Walter Horemans antwoordt dat het te laat was om nog tijdig op de gemeenteraad van juni te 
agenderen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
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- 17 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Swa De Bakker; Rita Deckers; Geert Fierens; 
Jan Hendrickx; Walter Horemans; Leen Janssens; Koen Kerremans; Stefaan Lambrechts; Pegie 
Pauwels; Suzy Put; John Steurs; Ingeborg Van Hoof; Eddy Verstappen; Silvain Vertommen; Maria 
Vervloet
- 4 onthouding(en): Dirk Aras; Lies Ceulemans; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege van 15 juni 2017.

Het schoolbestuur van de gemeentelijke basisscholen De Stap en Heikant sluit met haar scholen 
gewoon basisonderwijs aan bij ondersteuningsnetwerk nr. 2 De Kempen, GBS BuO-SAIO, Geel.

Bijlagen
 brief directies ondersteuningmodel juni.docx
 Folder ondersteuningsnetwerken regio Antwerpen (1) (1).pdf
 ondersteuningnetwerken OVSG.DOCX
 ONW_BuO_20170606.pdf
 Overzicht ondersteuningsnetwerken.pdf

Ruimte
Openbare werken

27 2017_GR_00092 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Opmaak beheersplan Sint-Pieterskerk Berlaar - 
Goedkeuring gunning - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek

 
Voor de opdracht “Opmaak beheersplan Sint-Pieterskerk Berlaar” werd op 14 april 2017 een bestek 
met nr. 2017-009 opgesteld door Gemeente Berlaar.
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 33.057,85 euro excl. btw of 40.000,00 euro incl. 
21% btw.
 
Het college verleende in zitting van 18 april 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming 
en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.
 
Het college besliste in zitting van 18 april 2017 om de plaatsingsprocedure te starten en volgende 
firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP STUDIO ROMA BV CVBA, Abdij Vlierbeek 7 
te 3010 Kessel-Lo;
- ERFGOED & VISIE - EDITH VERMEIREN ARCHITECT BVBA, Lierselei 84 te 2390 Oostmalle;
- ARCHITECTUUR ATELIER, MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BVBA, 
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Fraikinstraat 71A te 2200 Herentals;
- ARCHITECTEN BEECK & HERMANS BV BVBA, Sint-Katelijnestraat 46 te 2800 Mechelen;
- STEENMEIJER ARCHITECTEN PROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BV BVBA, Kleine 
Pieter Potstraat 21 te 2000 Antwerpen;
- VERSTRAETE VANHECKE NV, Fotografielaan 24 te 2610 Wilrijk;
- ARCHITECTENVENNOOTSCHAP ATRAN BVBA, Abdijstraat 40A te 2260 Tongerlo(Antw).
 

Argumentatie
 
Het bestuur moest de offertes ten laatste op 19 mei 2017 om 10.00 uur ontvangen.
 
De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 17 augustus 2017.
 
Er werd 1 offerte ontvangen van ARCHITECTUUR ATELIER, MULTIPROFESSIONELE 
ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BVBA, Fraikinstraat 71A te 2200 Herentals (16.000,00 euro excl. btw 
of 19.360,00 euro incl. 21% btw).
 
Op 19 mei 2017 stelde Gemeente Berlaar het verslag van nazicht van de offertes op.
 
Gemeente Berlaar houdt rekening met bovenstaande argumenten en gunningscriteria en stelt voor 
om de opdracht “Opmaak beheersplan Sint-Pieterskerk Berlaar” te gunnen aan de enige bieder, 
zijnde ARCHITECTUUR ATELIER, MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BVBA, 
Fraikinstraat 71A te 2200 Herentals, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 16.000,00 euro 
excl. btw of 19.360,00 euro incl. 21% btw.
 

Wetgeving
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 6°, 
waarbij de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het college van 
burgemeester en schepenen inzake vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden 
van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de gemeenteraad in het 
vastgestelde budget is opgenomen;
• Het besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2012, houdende delegatie van de bevoegdheid 
aan het college van burgemeester en schepenen;
• Het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2016waarbij nominatief deze 
overheidsopdracht vastgesteld werd in het budget;
• De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. 
btw niet overschreden).
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten.
• Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 105.
• Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
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openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.
 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Visum: Visum verleend

Financiële informatie
Visum
 
Een aanvraag tot het verkrijgen van het vereiste visum werd ingediend op 19 mei 2017. De 
financieel beheerder verleende een visum met nr. 3P/2017/43 op 20 mei 2017.
 

Financiëleinformatie
 
Actie:
1419/004/001/003/002
 
Beleidscode en algemeen rekeningnummer:
GEM/22199107/0790
 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1

 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 mei 2017, 
opgesteld door Gemeente Berlaar.
 
 

Artikel 2
 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
 
 

Artikel 3
 
De opdracht “Opmaak beheersplan Sint-Pieterskerk Berlaar” wordt gegund aan de enige bieder, 
zijnde ARCHITECTUUR ATELIER, MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BVBA, 
Fraikinstraat 71A te 2200 Herentals, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 16.000,00 euro 
excl. btw of 19.360,00 euro incl. 21% btw.
 
 

Artikel 4
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De uitvoering moet gebeuren volgens de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2017-
009 van 14 april 2017.
 
 

Artikel 5
 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget  van 2017, op 
budgetcode GEM/22199107/0790 (actie 1419/004/001/003/002).
 

28 2017_GR_00126 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
goedkeuring onteigeningsplannen fietspad Hemelshoek 
- goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Er wordt een aanleg van een verbindingsriolering Aarschotsebaan - Hemelshoek en bijkomend een 
aanleg van een voldoende uitgerust en veilig fietspad in de Hemelshoek gepland.

Argumentatie
Voor de aanleg van het fietspad in de Hemelshoek moet door de gemeente de nodige grond 
verworven worden. 

Op 13 juli 2017 stelde studiebureel Arcadis belgium NV, Posthofbrug 12 in 2600 Berchem een 
aangepast en definitief rooilijn- en innemingsplan voor de Hemelshoek op.

De onteigening gebeurt voor openbaar nut, net name inlijving in de openbare wegenis zodat het 
mogelijk wordt om een veilige wegenis aan te leggen met de nodige nutsvoorzieningen. 

Op basis van het plan zal in eerste instantie gestreefd worden om de verwerving van de gronden in 
der minne te regelen. 

IGEMO werd door de gemeente Berlaar aangesteld voor het begeleiden van de gemeente bij het 
verwerven van de onroerende goederen.

Wetgeving
De administratieve Onteigeningswet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de 
administratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte;

Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten 
waarbij de Vlaamse regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de 
gewestelijke aangelegenheden;

Het Vlaams Onteigeningsbesluit van 14 oktober 2011 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten 
behoeven van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome 
provinciebedrijven, de OCMW's, de intergemeentelike samenwerkingsverbanden en de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappijen;
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De Omzendbrief Onteigeningen BB 2011/5 van 14 oktober 2011 inzake onteigeningen ten algemenen 
nutte ten behoeven van lokale overheden. 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het aangepaste en definitieve rooilijn- en innemingsplan Hemelshoek van 13 juli 2017 voor de aanleg 
van een fietspad in de Hemelshoek, opgesteld door studiebureel Arcadis Belgium NV, Posthofbrug 12 
in 2600 Berchem, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het schepencollege wordt, in samenwerking met Igemo, belast met het uitvoeren van de 
grondverwerving. 

29 2017_GR_00127 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Algemene 
samenwerkingsovereenkomst voor het ontwerp van de 
F104 fietsostrade Lier-Aarschot - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De provincie Antwerpen nam een aantal engagementen voor de realisatie van een aantal fietsostrades 
in de provincie Antwerpen, waaronder de fietsostrade Lier - Aarschot. Het provinciaal engagement 
voor deze fietsostrade omvat de aanstelling van een studiebureau, het tracéonderzoek voor de 
fietsostrade, de opmaak van een start- en projectnota en de opmaak van ontwerpplannen, 
aanbestedingsdossiers, onteigeningsdossiers en de omgevingsvergunningsdossiers. 

De studieopdracht voorziet dat de zowel de lokale overheden als de provincie Antwerpen de aanleg 
van de fietsostrade kan afroepen bij het aangestelde studiebureau Arcadis. Gemeenten kunnen ook 
een subsidieaanvraag bij de provincie Antwerpen indienen volgens de afspraken van het Fietsfonds.

Argumentatie
Er wordt een stuurgroep, projectwerkgroep en dagelijks bestuur opgericht. Het engagement van de 
gemeente bestaat uit procesondersteuning, afschaffen/verleggen van buurtwegen, inhoudelijke input 
en ter beschikking stellen van zaal en logistieke ondersteuning bij infomomenten.

Rekening houdend met de timing van de provincie Antwerpen zullen de ontwerpplannen kunnen 
opgemaakt worden in het voorjaar van 2019.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet
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Notulen
Walter Horemans vraagt of Koen Kerremans kan informeren bij de provincie.
Koen zegt dat er een bureau is aangesteld.
Ronald Van Thienen stelt dat er plannen gemaakt worden, maar niets over realisaties wordt gezegd.
Walter Horemans zegt dat de provincie zich niet voor 100% wil engageren op dit moment, maar dat 
deze overeenkomst goedkeuren een intentie is om hiermee verder te gaan.
Koen Kerremans stelt dat nadat het tracé gekend is, de gemeente ook zelf initiatief kan nemen.
Walter Horemans antwoordt dat we zeker de intentie hebben om er dan een stuk zelf van uit te 
voeren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De algemene samenwerkingsovereenkomst voor het ontwerp van de F104 fietsostrade Lier - Aarschot 
en het verslag van de stuurgroep worden goedgekeurd.  De samenwerkingsovereenkomst en het 
verslag van de stuurgroep maken integraal deel uit van de beslissing.

Artikel 2
De gemeenteraad geeft machtiging aan secretaris en burgemeester tot het ondertekenen van deze 
overeenkomst.

Bijlagen
 SO_provincie_Berlaar_FoS_LA_OV_20170607.docx
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ALGEMENE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR:

Het ontwerp van de F104 fietsostrade 

Lier - Aarschot 

TUSSEN

de provincie Antwerpen, met ondernemingsnummer 0207.725.597 en maatschappelijke 
zetel te Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Luk 
Lemmens, gedeputeerde en de heer Danny Toelen, provinciegriffier, voor wie optreedt de 
heer Wim Lux, departementshoofd, handelend in uitvoering van de beslissing van de 
deputatie d.d. ………………………………….., hierna genoemd de provincie Antwerpen

EN

de gemeente Berlaar, met ondernemingsnummer 0207.537.339 en maatschappelijke 
zetel te Markt 1, 2590 Berlaar, vertegenwoordigd door de heer Walter Horemans, 
burgemeester, en mevrouw Anja Neels, gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van 
het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. van 
…………………….2017, hierna genoemd de lokale overheid

wordt overeengekomen wat volgt:

Artikel 1 – Voorwerp van deze overeenkomst

De provincie Antwerpen ontwerpt de F104 fietsostrade Lier-Aarschot. Het voorkeurstracé 
en het voorkeursprofiel worden uitgewerkt in de startnota. Een voorontwerp maakt deel 
uit van de op te maken projectnota. Dit voorontwerp zal na de goedkeuring van de 
projectnota verder uitgewerkt worden in een definitief ontwerp samen met de 
aanbestedingsdocumenten, de onteigenings- en bezettingsplannen en het 
omgevingsvergunningsdossier. De opmaak van de startnota, de  projectnota en het 
ontwerp van de fietsostrade Lier-Aarschot vormen het voorwerp van deze overeenkomst. 
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De provincie Antwerpen en de lokale overheid komen overeen dat de provincie Antwerpen 
de processturing en de projectleiding voor haar rekening neemt en de kosten hiervan 
draagt. De lokale overheid neemt de nodige maatregelen op zich neemt om het proces en 
het project zoveel mogelijk te ondersteunen door tijdig de nodige informatie aan te leveren 
en gevraagde beslissingen te communiceren.

De wederzijdse aandelen, rechten en plichten worden gespecificeerd in de hiernavolgende 
artikels.

Artikel 2 – Aandeel van de provincie Antwerpen: 

1. Project- en processturing

- algemene procesbegeleiding
- aanduiding studiebureau
- opmaak start- en projectnota of unieke verantwoordingsnota
- opmaak onteigeningplannen en bezettingsplannen NMBS- en Infrabel-gronden
- opmaak ontwerpplannen, bestek en meetstaat
- opmaak raming
- communicatie

2. Investeringen

- studiekosten
- aandeel in publieke events

De provincie Antwerpen voorziet budget voor de studiekosten (onder voorbehoud van 
voldoende beschikbare middelen) en personeel voor de sturing van de projecten.

3. Nazorg

De provincie Antwerpen blijft betrokken partij bij het project ook wanneer de gemeente de 
uitvoering van de aanleg van de fietsostrade afroept.

Artikel 3 – Aandeel van de lokale overheid: 

De lokale overheid staat in voor:

1. Beleidsmatige ondersteuning

De lokale overheid ondersteunt het principe van de fietsostrade als een route waarop 
fietsers vlot, veilig en comfortabel kunnen fietsen.

De lokale overheid voorziet het nodige personeel voor de opvolging van het proces en de 
projecten.

De lokale overheid engageert zich om het functionele fietsroutenetwerk op haar 
grondgebied prioritaire aandacht te geven bij de keuze voor investeringen en bij 
onderhoudswerkzaamheden. 

De lokale overheid legt alle maatregelen die impact hebben op de principes vlot, veilig en 
comfortabel fietsen op de fietsostrade vooraf ter goedkeuring voor aan de provincie 
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Antwerpen (vb. het aanpassen van de voorrangssituatie aan kruispunten, het plaatsen van 
paaltjes,…). 

De lokale overheid zal alles in het werk stellen om de voorbereiding van de fietsostrade 
zoveel mogelijk te ondersteunen en vergemakkelijken. Zij maakt deel uit vande stuurgroep 
fietsostrade Lier-Aarschot en engageert zich om alle nodige beleidsbeslissingen tijdig te 
bezorgen aan de provincie Antwerpen. Dit omvat alle beslissingen die van belang zijn voor 
de fietsostrade of die er impact op kunnen hebben (bv. omgevingsvergunningen, werken,… 
).

De lokale overheid stapt mee in  de Provinciale Fietsbarometer en zorgt voor fietstellingen 
die het mogelijk maken het effect van de aanleg van fietsostrades te meten en de aanleg 
van de fietsostrade te evalueren.

2. Procesondersteuning

- opvolging van de dossiers
- het kosteloos ter beschikkingstellen van een aangepaste ruimte en de logistieke 

materialen bij infomomenten
- het afstemmen van de plannen (bv. ontwerp-, onteigenings-, signalisatie-, 

werfplannen, …) met alle interne lokale diensten inclusief de politiezone en zorgen voor 
de nodige goedkeuringen

- het onverwijld informeren aan de provincie Antwerpen van vragen, klachten, 
meldingen, bezwaarschiften,… van betrokkenen 

- het vooraf afstemmen van college- of gemeenteraadbesluiten
- het afschaffen, verleggen of aanpassen van de buurtwegen op het tracé van de 

fietsostrade in uitvoering van de buurtwegenwet van 2014

- vooraf advies vragen aan de dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen over 
omgevingsvergunningen, ruimtelijke  planningsprocessen (bv BPA, of RUP’s) indien zij 
grenzen aan de projectzone van de fietsostrade of er in een ruimere omgeving impact 
op hebben

- het juridisch statuut van de fietsostrade vastleggen in overleg met de provincie 
Antwerpen

3. Investeringen

- de kosten voor het opmaken van de benodigde documenten voor het afschaffen, 
verbreden of verleggen van buurtwegen die het tracé van de fietsostrade kruisen

- aandeel in publieke events
- bijkomende werken, extra kosten als gevolg van interfererende werken

Artikel 5 – interfererende  werken

De lokale overheid communiceert over mogelijke interfererende werken in de gemeente of 
in buurgemeenten. Zij consulteert de provincie Antwerpen voorafgaand aan het 
coördinatieoverleg van deze werken. 

De lokale overheid staat in voor alle coördinatie en eventuele extra kosten die eigen 
interfererende werken met zich meebrengen (bv. extra fasering, omleidingen, andere 
uitvoeringswijzen,…).



87/129

Artikel 6 – Communicatie

De provincie Antwerpen betrekt de lokale overheid gedurende het volledige proces over 
alle aspecten van de projecten.
De lokale overheid bezorgt alle mogelijke informatie, nuttig voor het project vooraf aan de 
provincie Antwerpen.
De lokale overheid legt externe communicatie vooraf voor aan de provincie Antwerpen ter 
goedkeuring.

De provincie Antwerpen en de lokale overheid hebben het recht om bij ieder overleg rond 
de projecten aanwezig te zijn en worden hierbij uitgenodigd.

Beide partners vermelden de samenwerking tussen de provincie Antwerpen en de lokale 
overheid in alle publicaties. 
De provincie Antwerpen en de lokale overheid stellen een communicatieverantwoordelijke 
aan.

Artikel 7 – Niet-naleving

Bij niet naleving van de plichten en taken door 1 van de 2 partijen, zoals omschreven in 
onderhavige overeenkomst, kan de overeenkomst éénzijdig door de andere partij 
verbroken worden. De eventuele kosten die voortvloeien uit het verbreken van deze 
overeenkomst worden gedragen door de verbrekende partij. 

Opgemaakt in 2 exemplaren te Antwerpen, …………………. 2017

Voor de provincie Antwerpen,

Namens de deputatie
Namens de provinciegriffier
In opdracht

Wim Lux
Departementshoofd Ruimte, Erfgoed en 
Mobiliteit

De gedeputeerde

Luk Lemmens

Voor de lokale overheid,
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De gemeentesecretaris

Anja Neels

De burgemeester

Walter Horemans

Omgeving

30 2017_GR_00125 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
tracé openbare wegenis in verkavelingsaanvraag V/525 
voor creëren van één kavel voor een 
hoogspanningscabine, 44 kavels voor 
ééngezinswoningen  met wegeniswerken, langs en nabij 
Nachtegaalstraat - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 8 augustus 2017 heeft het schepencollege een aanvraag tot verkavelingsvergunning V/525 
ontvangen van Ingenieurs- en landmetersbureau Alaers & Claes bvba, Dr. Van der Borghtstraat 1 
Berlaar  in opdracht van Danneels projects NV,  voor het creëren  van 1 kavel voor een 
hoogspanningscabine, 44 kavels voor ééngezinswoningen (waarvan 4 in vrijstaande, 34 in halfopen en 
6 in gesloten bebouwing) in combinatie met wegenis-, nuts- en rioleringswerken op percelen langs en 
nabij Nachtegaalstraat in Berlaar, kad. gekend 1e afdeling sectie D nrs. 195 g, 199 k en 281 a. Deze 
aanvraag werd op 22 augustus 2017 volledig verklaard.

De aanvraag aanvraag strekt tot enerzijds het  bebouwen van de Nachtegaalstraat langs de oostzijde 
tussen het kruispunt met de Doelstraat en het pand nr. 31 en anderzijds het invullen van een beperkt 
binnengebied tussen de Nachtegaalstraat, Mezenhof en Havikstraat. Voor de invulling van dat 
binnengebied wordt een wegtracé voorzien met een rooilijnbreedte van 10 meter, die wordt ingevuld 
door een rijwegbreedte van 4,66 meter, geflankeerd langs beide zijden door bermen. Het ontworpen 
wegtracé takt loodrecht aan op de Nachtegaalstraat en loopt ca. 90 meter oostwaarts, om dan uit te 
monden op een haaks op de nieuwe rijweg ontworpen plein (deels verhard en deels groen) van ca. 60 
meter x 18 meter.    

Argumentatie
 

Het voorgestelde tracé is naar goede plaatstelijke ordening toe de beste oplossing. Het laat langs de 
noord- zuid- en oostzijde van ontworpen wegenis en plein toe een voldoende dichtheid te realiseren in 
de nabijheid van het station. In het kleine binnengebied kunnen alzo 20 kavels gerealiseerd worden 
op basis van een goede ordening, en met een aanvaardbare breedte (tussen 6 en 9,50 meter) en 
diepte (tussen ca. 27 meter en ca. 35 meter).   
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De aanleg van alle nutsleidingen en van de wegenaanleg zelf zijn ten koste van de verkavelaar.

Wetgeving
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is tevens bevoegd op basis van art 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. Ook  rechtspraak van de Raad van State stelt dat een besluit over het tracé van de wegen 
dient genomen te worden door de gemeenteraad vooraleer er kan beslist worden over de 
vergunningsaanvraag.

Notulen
Leen Janssens stelt dat dit een gemiste kans is om eens op een andere manier naar woonwijken te 
kijken.  Het zou zo anders kunnen met meer groen, meer speelruimte.
Koen Kerremans vraagt zich af wat de waarde van het woonbehoefteplan van Berlaar nog is.
Walter Horemans stelt dat dit woonbehoefteplan al een hele tijd geleden werd goedgekeurd en toch 
er nood is aan het herbekijken hiervan.
Eddy Verstappen stelt dat er toch wel moet gekeken worden naar de structuur van het perceel.  Het 
achterste stuk is zeer smal en men kan er niet zoveel mee doen.  Wij hebben wel aan de verkavelaar 
opgelegd  dat er speeltuigen moeten komen en wat groenruimte. Hiervoor moesten kavels opgeofferd 
worden.
Ronald Van Thienen vraagt of er rekening is gehouden met een doorsteek voor voetgangers en 
fietsers.
Walter Horemans stelt dat dit op het plan voorzien is.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het tracé van de openbare weg zoals vermeld in de aanvraag van de verkavelingsvergunning nr. 525 
van Ingenieurs- en landmetersbureau Alaers & Claes, Dokter Van der Borghtstraat 1 Berlaar in 
opdracht van Danneels Projects NV, wordt goedgekeurd mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:

 de voorstellen over alle nutsleidingen moeten vooraf voorgelegd worden aan het 
gemeentebestuur

 er moet gebruik gemaakt worden van dimbare LED-lampen bij het plaatsen van de openbare 
verlichting

 de aanleg van alle nutsleidingen (riolering, water, telefoon, elektriciteit, kabel-TV, aardgas, 
openbare verlichting,...) en de uitrustingswerken van de wegenis vallen ten laste van de 
verkavelaars. 

Financiën
Financiële dienst

31 2017_GR_00102 Opmaak van reglementen - Reglement voor registratie 
en belasting leegstaande woningen en gebouwen voor 
de aanslagjaren 2017-2019  - goedkeuring
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GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad keurde op 18 juni 2013 de belasting op de leegstand van gebouwen en woningen 
goed.

De Vlaamse overheid wijzigden eind 2016 verschillende regelgevingen, waardoor het noodzakelijk is 
om het gemeentelijk belastingsreglement op de leegstand van gebouwen en woningen op te heffen 
en een nieuw reglement van leegstandregister en leegstandbelasting te laten goedkeuren.

Argumentatie
Het decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 
heeft onder meer het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid gewijzigd. De wijzigingen hebben ook betrekking 
op de regelgeving rond leegstand, zodat het aangewezen is om het reglement met betrekking tot 
leegstandregistratie en de belasting op leegstand aan te passen in het licht van deze wijzigingen.

Verder leert de praktijk en de rechtspraak dat een aantal aanpassingen aan het huidige reglement 
opportuun zijn.

Het grond- en pandendecreet voorziet dat gemeenten een register van leegstaande woningen en 
gebouwen kunnen bijhouden en dat een gemeentelijke verordening nadere materiële en procedurele 
regels kan bepalen.

De langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden 
worden.

Een gemeentelijk reglement dient aangenomen te worden waarin de indicaties van leegstand en de 
procedure tot vaststelling van leegstand worden vastgesteld.

De strijd tegen de leegstaande woningen en/of gebouwen zal onder meer een effect hebben als de 
opname in een leegstandsregister ook daadwerkelijk belast wordt.  Aangezien een kamer geen 
volwaardige woning is en er meestal meerdere kamers ineenzelfde gebouw zijn, is hiervoor een lager 
tarief gerechtvaardigd. 

De vrijstellingen van registratie en/of belasting zijn opgenomen omdat die het best aansluiten bij de 
noden en het beleid van de gemeente.

Deze belasting helpt het financieel evenwicht van de gemeente te bewaren.  Zij is billijk opdat het op 
het grondgebied van de gemeente beschikbaar patrimonium voor wonen optimaal benut wordt. 

Wetgeving
 artikel 170, § 4 van de Grondwet;
 decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
 decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
 gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 

3°;
 decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 

van provincie- en gemeentebelastingen;
 decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
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 decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
 decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot 

wonen;
 besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende subsidiering van intergemeentelijke 

projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
 besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2009 om deel te nemen aan het project lokaal 

woonbeleid Wonen Langs Dijle

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Dirk Aras zegt dat hij zich zal onthouden, gezien er met zijn vorige opmerkingen geen rekening 
gehouden is.  Bijvoorbeeld ivm de beroepsinstantie.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 20 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Rita 
Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; Walter Horemans; Leen Janssens; Koen Kerremans; Stefaan 
Lambrechts; Rudy Nuyens; Pegie Pauwels; Suzy Put; John Steurs; Ingeborg Van Hoof; Ronald Van 
Thienen; Eddy Verstappen; Silvain Vertommen; Maria Vervloet
- 1 onthouding(en): Dirk Aras

Besluit
Artikel 1
Het belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen, vastgesteld door de gemeenteraad 
van 18 juni 2013 punt 19 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt onderstaand belastingreglement goed.  Dit reglement treedt in werking vanaf 
1 januari 2017 voor de aanslagjaren 2017-2019.

Bijlagen
 reglement registratie en belasting leegstaande woningen en gebouwen aanslagj.2017-

2019.pdf
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32 2017_GR_00128 Opmaak van reglementen - Reglement voor registratie 
en belasting verwaarloosde woningen en gebouwen 
voor de aanslagjaren 2017-2019 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het Vlaams Parlement besliste op 22 december 2016 om het beleid rond de bestrijding van 
verwaarlozing volledig aan de gemeenten toe te vertrouwen.  Deze beslissing is bekrachtigd en 
afgekondigd door de Vlaamse Regering op 23 december 2016 en in werking getreden op 1 januari 
2017.

Het decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de 
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen regelt deze wijziging.

De Vlaamse inventaris is definitief stopgezet per 1 januari 2017, zo ook de Vlaamse heffingsplicht.

De gemeente beslist om die reden zelf een actieve invulling te geven aan deze nieuwe lokale 
beleidsruimte door een reglement tot registratie van een belasting op verwaarloosde woningen en 
gebouwen goed te keuren.  De beslissing om een reglement op verwaarlozing uit te vaardigen is de 
bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Argumentatie
De verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente moet voorkomen 
en bestreden worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan.

Nu het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen overgeheveld wordt van het 
Vlaamse naar het gemeentelijk niveau en de gewestelijke registratie en heffing werden opgeven, dient 
 een gemeentelijk reglement aangenomen te worden waarin de indicaties van verwaarlozing en de 
procedure tot opname in het register worden vastgesteld. 

De strijd tegen de verwaarlozing van woningen en/of gebouwen zal onder meer een effect hebben als 
de opname in het register ook daadwerkelijk belast wordt.

De vrijstellingen van registratie en/of belasting zijn opgenomen omdat die het best aansluiten bij de 
noden en het beleid van de gemeente.

Deze belasting is billijk opdat het op het grondgebied van de gemeente beschikbaar patrimonium voor 
wonen optimaal benut wordt. 

Wetgeving
 artikel 170, § 4 van de Grondwet
 decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996;
 decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
 decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
 gemeentedecreet van 15 juli 2005;
 decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 

van provincie- en gemeentebelastingen;
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 decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna GPD genoemd, 
met latere wijzigingen;

 decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
 decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot 

wonen;
 decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent 

de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen;
 besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende subsidiering van intergemeentelijke 

projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
 besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2009 om deel te nemen aan het project lokaal 

woonbeleid Wonen Langs Dijle en Nete.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Dirk Aras zegt dat hij zich zal onthouden, gezien er met zijn vorige opmerkingen geen rekening 
gehouden is.  Bijvoorbeeld ivm de beroepsinstantie.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 20 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Rita 
Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; Walter Horemans; Leen Janssens; Koen Kerremans; Stefaan 
Lambrechts; Rudy Nuyens; Pegie Pauwels; Suzy Put; John Steurs; Ingeborg Van Hoof; Ronald Van 
Thienen; Eddy Verstappen; Silvain Vertommen; Maria Vervloet
- 1 onthouding(en): Dirk Aras

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt onderstaand reglement goed.  Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 
2017 voor de aanslagjaren 2017-2019.

Bijlagen
 reglement registratie en belasting verwaarloosde woningen en gebouwen aanslagj.2017-

2019.pdf
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REGLEMENT VOOR REGISTRATIE EN BELASTING 

VAN VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN 

 VOOR DE AANSLAGJAREN 2017-2019 

1.  ALGEMEEN 

 

Artikel 1  Definities 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder de volgende begrippen: 
Bedrijfsruimte: vormt één geheel en omvat de verzameling van alle percelen die toebehoren aan 
dezelfde eigenaar waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt waar er een economische activi-
teit plaatsvindt of plaatsgevonden heeft en op voorwaarde dat de verzameling van alle percelen een 
minimale oppervlakte van 500 m² heeft, uitgezonderd de woning van de eigenaar die zich in het be-
drijfsgebouw bevindt, die niet afsplitsbaar is van dit bedrijfsgebouw en nog effectief dienst doet als 
verblijfplaats. De oppervlakte van de woning van de eigenaar die zich in het bedrijfsgebouw bevindt, 
die niet afsplitsbaar is van dit bedrijfsgebouw en nog effectief dienst doet als verblijfplaats, is geen 
bedrijfsruimte. Een woning is afsplitsbaar indien deze na sloping van het bedrijfsgebouw, als een af-
zonderlijke volwaardige woning kan worden beschouwd die voldoet aan de bouwfysische vereisten, 
met name dat de woning regen- en winddicht is, de afwatering van de dakoppervlakten verzekerd is 
en de vrijgekomen muren volwaardige buitenmuren zijn. Onder een economische activiteit wordt be-
grepen iedere industriële, ambachtelijke, handels-, diensten-, landbouw-, tuinbouw-, opslag of admini-
stratieve activiteit.  

(Artikel 2, 1° van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming 
van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.)   

Belastbare periode: iedere periode van twaalf opeenvolgende maanden van opname in het register 
van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

Belastingplichtige: degene die een zakelijk recht heeft op de woning of het gebouw op het ogenblik 
van het verschuldigd worden van de heffing, d.i. de persoon op wiens naam de heffing wordt in geko-
hierd.   

Belastingschuldige: degene die de belasting moet betalen, dit is de belastingplichtige of zijn rechts-
opvolger. 

Beroepsinstantie: het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid met 
rechtspersoonlijkheid. 

Beveiligde zending: een zending per aangetekende post, een elektronische aangetekende zending, 
hetzij een zending met afgifte tegen ontvangstbewijs. 

Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat niet beantwoordt aan de definitie van een woning zoals 
bedoeld in dit reglement, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van 
bedrijfsruimten, zoals gedefinieerd in dit artikel.  

IGEMO: Intergemeentelijke Vereniging voor de Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving, 
publiekrechtelijke rechtspersoon die de rechtsvorm van een dienstverlenende vereniging overeen-
komstig het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking heeft aangenomen 
en hier door de gemeente aangeduid als intergemeentelijke administratieve eenheid belast met de 
opmaak, opbouw, het beheer en de actualisering van het register van verwaarloosde woningen en 
gebouwen.  

Intergemeentelijke administratieve eenheid: Intergemeentelijke Vereniging voor Ontwikkeling van 
het Gewest Mechelen en Omgeving (IGEMO) publieke rechtspersoon die de vorm van een dienstver-
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lenende vereniging overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 houdende Intergemeentelijke Samen-
werking heeft aangenomen.   

Woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van 
een gezin of alleenstaande. 

Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:  
- volle eigendom; 
- het recht van opstal of van erfpacht; 
- het vruchtgebruik. 

 

Artikel 2 Taakverdeling tot uitvoering 

§1. De gemeente draagt, conform artikel 25 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepa-
lingen tot begeleiding van de begroting 1996, het beheer van het register van verwaarloosde wonin-
gen en gebouwen over aan IGEMO. 

IGEMO voert alle taken daaromtrent uit waaronder het opsporen van verwaarlozing, de opmaak, de 
opbouw, het beheer en de actualisering van het register, het administratief afhandelen en beslissen 
over opname in en schrapping uit het register, met inbegrip van het administratief beroep tegen deze 
beslissingen.  

Het beslissingsorgaan van IGEMO duidt de personeelsleden aan die onderzoeks-, controle- en vast-
stellingsbevoegdheden hebben. 

§2. De gemeente blijft bevoegd voor het vestigen van een belasting op verwaarloosde woningen en 
gebouwen en het verlenen van vrijstelling van deze belasting, evenals het administratief bezwaar te-
gen de beslissingen hierover.    

 

2.  HET REGISTER VAN VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN  

 

Artikel 3 Het register van verwaarloosde woningen en gebouwen 

§1. De intergemeentelijke administratieve eenheid houdt voor de gemeente een register van verwaar-
loosde woningen en gebouwen bij.  

§2. In dit register worden minimaal de volgende gegevens opgenomen: 
- het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw; 
- de kadastrale gegevens van de verwaarloosde woning of gebouw; 
- de identiteit en het adres van de zakelijk gerechtigde; 
- het nummer en de datum van de administratieve akte; 
- de toestand van verwaarlozing van de woning of het gebouw, inclusief het technisch verslag. 

 

Artikel 4 Vaststelling van verwaarlozing en opmaak van de administratieve akte 

§1. De door het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid met de opspo-
ring van verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden stellen de verwaarlozing van 
een woning of een gebouw na controle ter plaatse vast aan de hand van het model van technisch 
verslag dat als bijlage is gevoegd aan dit reglement.   
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§2. Een gebrek van categorie 1 geldt voor 1 punt, een gebrek van categorie 2 geldt voor 3 punten, 
een gebrek van categorie 3 geldt voor 9 punten en een gebrek van categorie 4 geldt voor 15 punten. 

De woning of het gebouw is verwaarloosd wanneer er minstens 2 indicaties opgenomen zijn in het 
technisch verslag en alle gebreken samen een eindscore opleveren van minimaal 15 punten. 

§3. De intergemeentelijke administratieve eenheid maakt met betrekking tot de verwaarloosde woning 
of het verwaarloosde gebouw een genummerde administratieve akte op. Dit op basis van de vaststel-
lingen van verwaarlozing en een controle ter plaatse. De vaststellingen worden gestaafd met minstens 
één foto en een technisch verslag waarin de indicaties en puntenscore is opgenomen.   

 

Artikel 5 Opname in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen 

§1. De intergemeentelijke administratieve eenheid neemt een verwaarloosde woning of een verwaar-
loosd gebouw in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen op, door op-
maak van een administratieve akte, zoals bepaald in artikel 4 §3 van dit reglement.   

De datum van de administratieve akte geldt als datum van opname in het register. 

§2. Een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijk register van leegstaande 
woningen en gebouwen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaar-
loosde woningen en gebouwen. 

Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare wo-
ningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen 
en gebouwen. 

 

Artikel 6  Kennisgeving van de opname in het register 

§1. De beslissing tot opname van de woning of het gebouw in het register van verwaarloosde wonin-
gen en gebouwen wordt per beveiligde zending door de intergemeentelijke administratieve eenheid ter 
kennis gebracht aan de zakelijk gerechtigde(n) die bij de intergemeentelijke administratieve eenheid 
gekend zijn. 

Indien een verwaarloosde woning of verwaarloosd gebouw in onverdeeldheid toebehoort aan verschil-
lende personen, betekent de intergemeentelijke administratieve eenheid een administratieve akte aan 
elke houder van het zakelijk recht die bij de intergemeentelijke administratieve gekend is. 

§2. Deze kennisgeving bevat tevens:  
- de genummerde administratieve akte met inbegrip van het technisch verslag;  
- een kopie van het reglement; 
- informatie met betrekking tot: 

o de gevolgen van de opname;  
o de beroepsprocedure tegen opname in het gemeentelijk register van verwaarloosde 

woningen en gebouwen; 
o de mogelijkheid tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde wonin-

gen en gebouwen; 
o de mogelijkheid tot een vrijstelling van belasting. 

§3. Het is aan de betrokkene die de verwaarlozing betwist, om aan te tonen dat er geen sprake van 
verwaarlozing is. 

 

 

110/129



Reglement registratie en belasting verwaarloosde woningen en gebouwen aanslagj.2017-2019.docx  Blz. 4 
 

4 
 

Artikel 7 Administratief beroep tegen beslissing over opname in het register 

§1. Binnen een termijn van dertig dagen kan de zakelijk gerechtigde, hetzij een persoon die optreedt 
in naam en voor rekening van de zakelijk gerechtigde, een administratief beroep instellen tegen een 
beslissing omtrent de opname in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen bij de be-
roepsinstantie. De termijn om beroep aan te tekenen begint te lopen te rekenen vanaf de dag na deze 
van de kennisgeving per beveiligde zending van de beslissing tot opname in het register. 

§2. Het beroepschrift moet om ontvankelijk te zijn  
- een datum bevatten; 
- gemotiveerd zijn; 
- per beveiligde zending worden ingediend. 

En minstens de volgende gegevens bevatten: 
- de identiteit en het adres van de indiener; 
- het nummer van de administratieve akte;  
- het adres van de woning of het gebouw waarop het beroepsschrift betrekking heeft; 
- alle bewijsstukken (minstens één) die aantonen dat de opname in het gemeentelijk register 

van verwaarloosde woningen en gebouwen ten onrechte is. Alle bewijsmiddelen van gemeen 
recht zijn toegelaten, met uitzondering van de eed; 

- een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, indien het beroepschrift wordt ingediend 
door een persoon die optreedt in naam en voor rekening van de zakelijk gerechtigde, tenzij 
hij/zij optreedt als advocaat of als advocaat-stagiair, ingeschreven aan de balie. 

§3. De houder van het zakelijk recht of diens vertegenwoordiger, kan , een vervangend beroepschrift 
indienen, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt beschouwd. Dit kan zolang de ter-
mijn van dertig dagen, zoals vermeld onder §1 van dit artikel, niet is verstreken.  

§4. De intergemeentelijke administratieve eenheid registreert elk beroepschrift in het gemeentelijk 
register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Zij verstuurt een ontvangstbevestiging aan de 
indiener en beoordeelt onmiddellijk de volledigheid.   

Indien het beroep bepaalde gegevens als vermeld onder §2 van dit artikel ontbreekt, licht de interge-
meentelijke administratieve eenheid de indiener in dat het dossier onvolledig is, met de vermelding dat 
een onvolledig beroep niet op haar ontvankelijkheid, noch op haar gegrondheid wordt beoordeeld. 

Deze ontvangstbevestiging met beoordeling over de volledigheid, kan per e-mail of per beveiligde 
zending worden verstuurd. 

§5. De beroepsinstantie onderzoekt de ontvankelijkheid van de volledige beroepschriften. Het beroep-
schrift is onontvankelijk in de volgende limitatief opgesomde gevallen: 

- het is te laat ingediend; 
- het voldoet niet aan de vereisten vermeld in §2 van dit artikel; 
- het is niet afkomstig van een zakelijk gerechtigde of diens vertegenwoordiger. 

Wanneer de beroepsinstantie het beroep als niet-ontvankelijk beoordeelt, deelt zij dit mee aan de 
indiener, met opgave van de reden van niet-ontvankelijkheid en met vermelding dat de procedure als 
afgehandeld wordt beschouwd. Zij deelt haar beslissing onverwijld mee per e-mail, hetzij per beveilig-
de zending. Het indienen van een aangepast of nieuw beroep is mogelijk zolang de beroepstermijn, 
zoals vermeld onder §1 van dit artikel, niet verstreken is. 

§6. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften. Zij onder-
zoekt de gegrondheid op stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling.  Als 
een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd - door een met de op-
sporing van verwaarloosde gebouwen en woningen belast personeelslid van de intergemeentelijke 
administratieve eenheid.   

Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot het gebouw of de woning voor het fei-
tenonderzoek wordt geweigerd of verhinderd.   
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§7. De beroepsinstantie doet uitspraak over de ontvankelijke beroepschriften en geeft per beveiligde 
zending kennis van de beslissing aan de indiener van het beroep binnen een ordetermijn van negentig 
dagen, te rekenen vanaf de dag na deze van de kennisgeving van het beroepschrift.   

§8. Indien de beslissing tot opname in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen niet 
tijdig wordt betwist of het beroep onontvankelijk of ongegrond wordt verklaard, blijft de woning of het 
gebouw opgenomen in het register, vanaf de datum van de administratieve akte.   

Als het beroep wordt ingewilligd, wordt de woning of het gebouw beschouwd als nooit opgenomen in 
het register.  

 

Artikel 8 Meldingsplichten 

§1. Bij wijziging van persoons- en contactgegevens geldt een meldingsplicht in hoofde van de belas-
tingplichtige. De gewijzigde persoons- en contactgegevens dienen uiterlijk twee maanden na wijziging 
aan de beheerder van het register – de intergemeentelijke administratieve eenheid – te worden be-
zorgd. 

De intergemeentelijke administratieve eenheid stelt hiervoor een inlichtingenformulier ter beschikking. 

Bijkomend kan de intergemeentelijke administratieve eenheid periodiek de belastingplichtigen herin-
neren aan de meldingsplicht en de formulieren bezorgen. 

§2. Bij overdracht van een zakelijk recht op een verwaarloosde woning of een verwaarloosd gebouw, 
geldt een meldingsplicht.  

De overdrager bezorgt de intergemeentelijke administratieve eenheid binnen een termijn van twee 
maanden na de overdracht: 

- een kopie van of een uittreksel uit de notariële akte waarbij het zakelijk recht werd overgedra-
gen; 

- per beveiligde zending. 

De kopie of het uittreksel bevat minstens de volgende gegevens: 
- de identiteit en het adres van de overdrager; 
- het nummer van de administratieve akte;  
- de identiteit van de verkrijger van het zakelijk recht en het aandeel in het zakelijk recht; 
- het adres van de woning of het gebouw waarop de overdracht betrekking heeft; 
- de naam en de standplaats van de instrumenterende notaris; 

Wanneer de overdrager de notaris hierom verzoekt, kan de instrumenterende notaris de intergemeen-
telijke administratieve eenheid op de hoogte stellen van de overdracht van het zakelijk recht. In voor-
komend geval zal de notaris de intergemeentelijke administratieve eenheid binnen de twee maanden 
na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis stellen van de overdracht, de datum 
ervan, en de identiteitsgegevens van de nieuwe houder(s) van het zakelijk recht, gestaafd met de 
nodige bewijsstukken. 

§3. Bij overdracht van een zakelijk recht stelt de notaris de verkrijger(s) van het volle eigendomsrecht, 
of van een recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik, voorafgaand aan de overdracht in ken-
nis van de opname van het onroerend goed in het register van verwaarloosde woningen en gebou-
wen.  

  

Artikel 9 Openbaarheid van het register 

Het register van verwaarloosde woningen en gebouwen vormt een bestuursdocument in de zin van 
artikel 3, 4° van het decreet van 26 maart 2004 m.b.t. de openbaarheid van bestuur en is als dusdanig 
(gedeeltelijk) toegankelijk voor het publiek. 
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De aanvraag tot openbaarheid kan overeenkomstig de bepalingen uit voormeld decreet worden afge-
wezen, onder meer ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Artikel 10 Schrapping uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen 

§1. Een woning of een gebouw kan door de intergemeentelijke administratieve eenheid uit het ge-
meentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen worden geschrapt wanneer de zakelijk 
gerechtigde of diens vertegenwoordiger hierom verzoekt en bewijst dat de gebreken aan de woning of 
het gebouw zoals opgenomen in het technisch verslag, vermeld in artikel 4 van dit reglement, bij een 
nieuwe beoordeling via het technisch verslag minder dan 15 punten zou opleveren.   

In geval van sloop worden de gebreken, vermeld artikel 4 §2 van dit reglement, pas als verwijderd 
beschouwd op voorwaarde dat de sloopwerken overeenkomstig de vergunning en volledig werden 
uitgevoerd, met inbegrip van het opruimen van het puin en het gelijkmaken van de grond.  Het einde 
van de werken wordt door de intergemeentelijke administratieve eenheid tijdens een plaatsbezoek 
gecontroleerd.  Het plaatsbezoek vindt plaats op verzoek van de zakelijk gerechtigde, na ontvangst 
door de intergemeentelijke administratieve eenheid van de melding dat de werken werden beëindigd.  
De schrapping gaat in op datum van de melding dat de sloopwerken werden beëindigd, op voorwaar-
de dat controle het einde van de werken bevestigt.   

§2. Het verzoek tot schrapping moet om ontvankelijk te zijn: 
- een datum bevatten; 
- gemotiveerd zijn; 
- per e-mail of beveiligde zending worden ingediend. 

En minstens de volgende gegevens bevatten: 
- de identiteit en het adres van de indiener; 
- het nummer van de administratieve akte;  
- het adres van de woning of het gebouw waarop het verzoek tot schrapping betrekking heeft; 
- alle bewijsstukken (minstens één) die aantonen dat de woning of het gebouw geschrapt                    

mag worden uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen overeenkomstig §1 
van dit artikel.  Alle bewijsmiddelen van gemeen recht zijn toegelaten, met uitzondering van de 
eed; 

- een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, indien het verzoek wordt ingediend door 
een persoon die optreedt in naam en voor rekening van de zakelijk gerechtigde, tenzij hij/zij 
optreedt als advocaat of als advocaat-stagiair, ingeschreven aan de balie. 

De intergemeentelijke administratieve eenheid verstuurt een ontvangstbevestiging aan de indiener. 
Indien het verzoek bepaalde gegevens als hierboven vermeld ontbreekt, licht de intergemeentelijke 
administratieve eenheid de indiener in dat het dossier onvolledig is, met de vermelding dat een onvol-
ledig verzoek tot schrapping niet op haar ontvankelijkheid, noch op haar gegrondheid wordt beoor-
deeld. 

Deze ontvangstbevestiging met beoordeling over de volledigheid, kan per e-mail of per beveiligde 
zending worden verstuurd. 

De indiener van het verzoek tot schrapping kan te allen tijde een nieuw verzoek tot schrapping indie-
nen dat voldoet aan de vereisten vermeld in deze paragraaf. 

De intergemeentelijke administratieve eenheid kan ambtshalve schrappen indien ze reeds over de 
nodige gegevens en bewijsstukken beschikt.  
 
§3. De intergemeentelijke administratieve eenheid onderzoekt de ontvankelijkheid van de volledige 
verzoeken tot schrapping.   

§4. De intergemeentelijke administratieve eenheid onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke 
verzoeken tot schrapping. Zij onderzoekt de gegrondheid op stukken als de feiten vatbaar zijn voor 
directe, eenvoudige vaststelling.  Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonder-
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zoek uitgevoerd door een met de opsporing van verwaarloosde gebouwen en woningen belast perso-
neelslid van de intergemeentelijke administratieve eenheid.   

Het verzoek tot schrapping wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot het gebouw of de wo-
ning voor het feitenonderzoek wordt geweigerd of verhinderd. 

§5. De intergemeentelijke administratieve eenheid neemt een beslissing, desgevallend na plaatsbe-
zoek, omtrent het ontvankelijk verzoek tot schrapping en brengt deze beslissing per beveiligde zen-
ding ter kennis aan de verzoeker binnen een ordetermijn van negentig dagen te rekenen vanaf de dag 
na deze van de betekening van het verzoek tot schrapping.   

§6. Indien het verzoek tot schrapping onontvankelijk of ongegrond wordt beoordeeld, blijft de woning 
of het gebouw opgenomen in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen, vanaf de datum 
van de administratieve akte.   

§7. De intergemeentelijke administratieve eenheid neemt een beslissing, desgevallend na plaatsbe-
zoek, omtrent het ontvankelijk verzoek tot schrapping en brengt deze beslissing per aangetekende 
post ter kennis aan de verzoeker binnen een ordetermijn van negentig dagen te rekenen vanaf de dag 
na deze van de betekening van het verzoek tot schrapping.   

Wordt het verzoek tot schrapping ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het 
register, vanaf de datum die vermeld is in de beslissing tot schrapping. 

§8. De houder van het zakelijk recht wordt op de hoogte gebracht van de beslissing over de schrap-
ping. 

 

Artikel 11 Administratief beroep tegen de beslissing over schrapping uit het register 

§1. Binnen een termijn van dertig dagen kan de zakelijk gerechtigde, hetzij een persoon die optreedt 
in naam en voor rekening van de zakelijk gerechtigde, beroep instellen tegen de beslissing omtrent 
schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen bij de beroepsin-
stantie. De termijn om beroep aan te tekenen begint te lopen te rekenen vanaf de dag na deze van de 
betekening van de beslissing omtrent de schrapping uit het register. 

§2. Het beroepschrift moet om ontvankelijk te zijn: 
- een datum bevatten; 
- gemotiveerd zijn; 
- per beveiligde zending worden ingediend. 

En minstens de volgende gegevens bevatten: 
- de identiteit en het adres van de indiener; 
- het nummer van de administratieve akte;  
- het adres van de woning of het gebouw waarop het beroepschrift betrekking heeft; 
- alle bewijsstukken (minstens één) die aantonen dat de beslissing over de schrapping uit het 

register van verwaarloosde woningen en gebouwen onterecht is. Alle bewijsmiddelen van ge-
meen recht zijn toegelaten, met uitzondering van de eed; 

- een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, indien het beroepschrift wordt ingediend 
door een persoon die optreedt in naam en voor rekening van de zakelijk gerechtigde, tenzij 
hij/zij optreedt als advocaat of als advocaat-stagiair, ingeschreven aan de balie. 

§3. De houder van het zakelijk recht of diens vertegenwoordiger, kan zolang de termijn van dertig 
dagen niet is verstreken een vervangend beroepschrift indienen, waarbij het eerdere beroepschrift als 
ingetrokken wordt beschouwd.  

§4. De intergemeentelijke administratieve eenheid registreert elk beroepschrift in het register van ver-
waarloosde woningen en gebouwen. Zij verstuurt een ontvangstbevestiging aan de indiener en beoor-
deelt onmiddellijk de volledigheid. 
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Indien het beroep bepaalde gegevens als vermeld onder §2 van dit artikel ontbreekt, licht de interge-
meentelijke administratieve eenheid de indiener in dat het dossier onvolledig is, met de vermelding dat 
een onvolledig beroep niet op haar ontvankelijkheid, noch op haar gegrondheid wordt beoordeeld. 

Deze ontvangstbevestiging met beoordeling over de volledigheid, kan per e-mail of per beveiligde 
zending worden verstuurd. 

§5. De beroepsinstantie onderzoekt de ontvankelijkheid van de volledige beroepschriften. 

Het beroepschrift is onontvankelijk in de volgende limitatief opgesomde gevallen: 
- het is te laat ingediend; 
- het voldoet niet aan de vereisten vermeld in §2 van dit artikel; 
- het is niet afkomstig van een zakelijk gerechtigde of diens vertegenwoordiger. 

Wanneer de beroepsinstantie het beroep onontvankelijk beoordeelt, deelt zij dit mee per e-mail of per 
beveiligde zending aan de indiener met vermelding van de motieven en met vermelding dat de proce-
dure als afgehandeld wordt beschouwd. 

§6. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften. Zij onder-
zoekt de gegrondheid op stukken of met een feitenonderzoek dat uitgevoerd wordt door een met de 
opsporing van verwaarloosde gebouwen en woningen belast personeelslid van de intergemeentelijke 
administratieve eenheid.  

Het beroep wordt geacht in ieder geval ongegrond te zijn als de toegang tot het gebouw of de woning 
voor het feitenonderzoek wordt geweigerd of verhinderd. 

Het beroep tegen de beslissing over de schrapping wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot 
het gebouw of de woning voor het feitenonderzoek wordt geweigerd of verhinderd. 

§7. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en geeft kennis van de beslissing aan de in-
diener van het beroep, binnen een ordetermijn van negentig dagen, te rekenen vanaf de dag na deze 
van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending aan de indiener 
betekend. 

§8. Indien er geen tijdig beroepschrift werd ingediend of indien er sprake is van een onontvankelijk of 
ongegrond beroep, blijft het gebouw of de woning opgenomen in register, vanaf de datum van de ad-
ministratieve akte. 

Indien de beroepsinstantie het beroep ontvankelijk en gegrond acht, wordt de woning of het gebouw 
uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen geschrapt vanaf de beëindiging van de 
verwaarlozing, zoals deze blijkt uit de aangeleverde stukken of desgevallend een plaatsbezoek.  

3.  DE BELASTING OP VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN 

 

Artikel 12 Het belastbaar voorwerp en feit 

§1. Er wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op woningen en gebouwen die gedurende minstens 
twaalf maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebou-
wen.  

§2. Het belastbare feit is de opname gedurende ten minste twaalf maanden in het gemeentelijk regis-
ter van verwaarloosde woningen en gebouwen. 
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Artikel 13 Tarief  

§1. De belasting voor een verwaarloosde woning of een verwaarloosd gebouw is voor het eerst ver-
schuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maan-
den is opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.  

Zolang een verwaarloosde woning of een verwaarloosd gebouw niet uit het register van verwaarloos-
de woningen en gebouwen geschrapt is, zal de heffing het goed blijven bezwaren en blijft de heffing 
verschuldigd bij het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden. 

§2. Het tarief voor de eerste belastbare periode bedraagt 2.000 euro voor een verwaarloosde woning 
of een verwaarloosd gebouw.  

§3. De belasting wordt vermeerderd met  2.000 euro per bijkomende termijn van twaalf maanden dat 
een woning of gebouw onafgebroken in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen opge-
nomen staat, met een maximum van 10.000 euro.  

Periodes van vrijstelling doen hieraan geen afbreuk. 

§4. Het aantal termijnen van twaalf maanden dat de woning of een gebouw onafgebroken in register 
van verwaarloosde woningen en gebouwen is opgenomen, wordt in geval van overdracht opnieuw 
herleid tot één, op voorwaarde dat de overdracht van het zakelijk recht de volledige woning of het 
gebouw betreft en behoudens wanneer de nieuwe zakelijk gerechtigde een rechtspersoon betreft 
waarin de overdrager rechtstreeks of onrechtstreeks participeert.   

 

Artikel 14 De belastingplichtige 

§1. De belasting is verschuldigd door diegene die op de verjaardag van de opnamedatum, houder is 
van het zakelijk recht.   

Zolang de woning of het gebouw niet uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen is 
geschrapt, is de zakelijk gerechtigde op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden ver-
strijkt, de nieuwe heffing verschuldigd. 

§2. Indien er sprake is van een woning of gebouw in onverdeeldheid, kan de belasting op naam van 
de onverdeeldheid worden gevestigd. Elke houder van het zakelijk recht is hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling van de totale belastingschuld. 

 

Artikel 15 Vrijstellingen 

§1. Er kunnen vrijstellingen van belasting worden toegestaan met betrekking tot de hoedanigheid van 
de belastingplichtige enerzijds en met betrekking tot de verwaarloosde woning of het verwaarloosd 
gebouw zelf anderzijds. 

De vrijstelling met betrekking tot de hoedanigheid van de belastingplichtige geldt enkel voor zijn of 
haar aandeel in de woning/kamer of gebouw als houder in het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet 
voor de andere houders van het zakelijk recht die zich niet in deze hoedanigheid bevinden. De vrijstel-
ling met betrekking tot de verwaarloosde woning/kamer of het verwaarloosde gebouw zelf geldt voor 
alle houders van het zakelijk recht. 

Het toekennen van een vrijstelling gebeurt volgens dit reglement. Het college van burgemeester en 
schepenen is bevoegd voor de uitvoering hiervan en kan de taken hiervoor delegeren aan de secreta-
ris of ambtenaren. Dit binnen de grenzen zoals bepaald door de hogere of eigen regelgeving. 

§2. Men kan vrijstellingen aanvragen vanaf de opname in het register tot het einde van de termijn 
waarbinnen men een bezwaar tegen de belasting kan indienen, zoals bepaald in artikel 17 van dit 
reglement. 
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Indien de belastingplichtige meent in aanmerking te komen voor een vrijstelling als vermeld in §3 en 
§4 van dit artikel, bezorgt hij een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier tot het bekomen 
van een vrijstelling per e-mail of per beveiligde zending aan de gemeente. 

De belastingplichtige dient zelf de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de gemeente met betrek-
king tot de vrijstelling van belasting waarop hij zich beroept.  De bewijzen moeten betrekking hebben 
op de periode waarvoor de belastingplichtige de vrijstelling wenst te bekomen. 

De aanvraag geldt voor de desbetreffende belastbare periode en moet, zelfs wanneer zij voor langere 
tijd kan gelden, jaarlijks worden herhaald. 

De gemeente kan ambtshalve vrijstellingen verlenen indien ze reeds over de nodige gegevens en 
bewijsstukken beschikt.  

De gemeente brengt de verzoeker per e-mail hetzij per aangetekende zending in kennis van haar 
beslissing over de vrijstelling. 

§3. De volgende personen zijn van de heffing vrijgesteld: 

1. De belastingplichtige die op het ogenblik dat de belasting verschuldigd is, is minder dan twaalf op-
eenvolgende maanden houder van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt voor de eerste belasting-
aanslag volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht, teneinde nieuwe houders van het zakelijk 
recht de tijd te gunnen de verwaarlozing te verhelpen. Deze vrijstelling geldt slechts voor zover het 
zakelijk recht de volledige woning of het volledige gebouw betreft en geldt niet indien de nieuwe zake-
lijk gerechtigde een rechtspersoon betreft waarin de vorige zakelijk gerechtigde rechtstreeks of on-
rechtstreeks participeert. 

2. De belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft en daarvan het bewijs ver-
strekt, afgeleverd door de erkende ouderenvoorziening. Deze vrijstelling geldt enkel voor de woning 
die onmiddellijk voorafgaand aan de opname volledig en uitsluitend gebruikt werd als hoofdverblijf-
plaats van de betrokkene. De vrijstelling geldt enkel voor de eerste belastingaanslag volgend op de 
opname. 

3. De belastingplichtige van wie de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke 
beslissing gedurende de periode van handelingsonbekwaamheid.  

4. De belastingplichtige die op de verjaardag van de opnamedatum langdurig werd opgenomen in een 
psychiatrische instelling, ziekenhuis of revalidatiecentrum en daarvan het bewijs verstrekt, afgeleverd 
door de betrokken psychiatrische instelling, het ziekenhuis of het revalidatiecentrum. De vrijstelling 
geldt voor een periode van één jaar, met dien verstande dat de vrijstelling twee maal met één jaar kan 
worden verlengd. 

§4. Een vrijstelling wordt verleend voor: 

1° De woningen of gebouwen die gelegen zijn binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid 
goedgekeurd onteigeningsplan.  

2° De woningen of gebouwen die geen voorwerp meer kunnen uitmaken van een (omgevings-
)vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, omdat het onverenigbaar is met 
een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan of van bijzonder plan van aanleg. 

3° De woningen of gebouwen die vernield of beschadigd werden ten gevolge van een plotse ramp. De 
vrijstelling geldt slechts gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de vernieling of 
beschadiging. De vrijstelling kan jaarlijks worden verlengd, wanneer de belastingplichtige het bewijs 
voorlegt dat er na verloop van deze termijn nog steeds betwisting bestaat over de aansprakelijkheid of 
de vergoeding van de verzekering of het rampenfonds, die afbraak, nieuwbouw, renovatie of verkoop 
onmogelijk maakt. In de zin van deze bepaling wordt verstaan onder een ramp 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, zoals een brand, ontploffing, verzakking, overstroming, storm 
… 
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4° De woningen of gebouwen die onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kunnen worden omwille van een 
verzegeling of betredingverbod in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of onmogelijk daadwer-
kelijk gebruikt kan worden omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure, 
met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt tot één jaar na afloop van de verzegeling of het 
betredingsverbod of de gerechtelijke expertise. 

5° De woningen of gebouwen die daadwerkelijk gerenoveerd of gesloopt worden:  
- Hetzij ingevolge een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning, 

met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende één jaar. 
- Hetzij daadwerkelijk gerenoveerd of gesloopt wordt zonder dat voor deze werken een vergun-

ning is vereist, met dien verstande dat de vrijstelling slechts geldt gedurende één jaar en op 
voorwaarde dat een gedetailleerde, ondertekende en gedagtekende renovatienota wordt 
voorgelegd. De renovatienota bevat minstens de volgende elementen: 

o een overzicht van welke niet-vergunningplichtige werken worden uitgevoerd;  
o een (gedetailleerd) tijdschema waarin wordt aangegeven binnen welke periode de 

werken zullen worden uitgevoerd. Na een periode van maximaal twee jaar moet de 
woning opnieuw bewoond worden; 

o een raming van de kosten vergezeld van offertes, facturen en/of bestekken waaruit 
blijkt dat de werken uitgevoerd zullen worden;  

o een plan of tekening en fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van 
de te renoveren onderdelen. 

Deze vrijstelling kan twee maal met één jaar worden verlengd op voorwaarde dat:  
- één of meer facturen worden ingediend waaruit blijkt dat het afgelopen jaar een bedrag van 

minimum 2.500 euro (inclusief btw) aan de betreffende renovatiewerken werd besteed;  
- én een actuele renovatienota wordt voorgelegd (voor de werken verricht zonder vergunning); 
- én na controle ter plaatse kan worden vastgesteld dat de werken redelijkerwijze nog niet kon-

den beëindigd zijn. 

In de mate de te renoveren, hetzij de te slopen woning een sociale huurwoning betreft in de zin van 
artikel 2 §1, 22° van de Vlaamse Wooncode en voor zover de woning deel uitmaakt van een project-
dossier goedgekeurd op het gemeentelijk lokaal woonoverleg, geldt de vrijstelling tot de voorziene 
einddatum van de werken in het op het lokaal woonoverleg goedgekeurde projectdossier. 

6° De woningen of gebouwen die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst met het oog op reno-
vatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18 §2 van de Vlaamse 
Wooncode, vanaf de ondertekening van deze overeenkomst en zolang de overeenkomst loopt. 
 
7° De woningen of gebouwen die krachtens het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van mo-
numenten en stads- en dorpsgezichten zijn beschermd als monument en waarvoor bij de bevoegde 
overheid een ontvankelijk verklaard onderzoeks- of erfgoedpremiedossier is ingediend. Dit gedurende 
de termijn van behandeling of voor de termijn dat de bevoegde overheid attesteert dat het monument 
in de bestaande toestand bewaard mag blijven. 
 
De vrijstelling wordt jaarlijks aangevraagd en de maximale duur van toekenning is beperkt tot vijf jaar.  
 
Deze beperking geldt niet in het geval dat de bevoegde overheid attesteert dat het monument in de 
bestaande toestand bewaard mag blijven. 
 
8° De woningen of gebouwen die voorwerp uitmaken van een brownfieldconvenant. 
Dit op voorwaarde dat de woning of het gebouw het voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant, 
definitief gesloten overeenkomstig hoofdstuk III van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de 
Brownfieldconvenanten. Deze vrijstelling geldt tot aan de beëindiging van het Brownfieldconvenant, 
overeenkomstig art. 10, § 3 van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenan-
ten. 
 
De vrijstelling wordt jaarlijks aangevraagd en de maximale duur van toekenning is beperkt tot vijf jaar.  
 
9° De woningen of gebouwen die voorwerp uitmaken van een door de OVAM conform verklaard bo-
demsaneringsproject. 
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Dit op voorwaarde dat de woning of het gebouw het voorwerp uitmaakt van een door de OVAM con-
form verklaard bodemsaneringsproject overeenkomstig titel III, hoofdstuk V van het decreet van 27 
oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. Deze vrijstelling gaat in op de 
datum van de aanvraag van de vrijstelling tot aan de datum van de eindverklaring van de OVAM over-
eenkomstig art. 68 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bo-
dembescherming.  
 
De vrijstelling wordt jaarlijks aangevraagd en de maximale duur van toekenning is beperkt tot vijf jaar.  
 
 

Artikel 16 Vestigen en innen 

§1. De aanslag kan worden gevestigd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en 
schepenen vanaf de verjaardag van de opname in het register van verwaarloosde woningen en ge-
bouwen tot 30 juni van het jaar volgend op het aanslagjaar.   

§2. Opdat een tijdig gevestigde aanslag geïnd kan worden, moet deze worden opgenomen in het ko-
hier, dat steeds de hoofdelijk gehouden belastingplichtigen voldoende moet identificeren.  
Het  college van burgemeester en schepenen stelt het kohier vast en verklaart het uitvoerbaar. 
 

§3. De financieel beheerder van de gemeente zorgt voor de verzending van de aanslagbiljetten aan 
de belastingschuldige. Het aanslagbiljet vermeldt: 

- de verzendingsdatum van het aanslagbiljet; 
- de uiterste betaaldatum; 
- de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend en de procedure om be-

zwaar aan te tekenen; 
- de mogelijkheid om gehoord te worden, hetgeen uitdrukkelijk in het bezwaarschrift door de be-

lastingschuldige of zijn volmachthouder moet worden gevraagd. 

Bij het aanslagbiljet wordt een kopie van het belastingreglement gevoegd. 

§4. Binnen een termijn van twee maanden na verzending van het aanslagbiljet moet de belasting wor-
den betaald. 

 

Artikel 17 Bezwaarprocedure 

§1. De belastingschuldige of zijn volmachthouder kan een bezwaarschrift indienen tegen de gemeen-
telijke heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen, met inbegrip van de beslissingen over het 
toekennen van vrijstellingen.  

Dit 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 en op de wijze zoals 
vermeld op de keerzijde van het aanslagbiljet. Na deze termijn vervalt deze mogelijkheid.  

§2. Het bezwaarschrift moet om niet nietig te zijn: 
- een datum bevatten; 
- gemotiveerd zijn; 
- ondertekend zijn; 
- per beveiligde zending worden ingediend. 

§3. Indien de belastingschuldige er in zijn bezwaarschrift uitdrukkelijk om verzoekt, zal een hoorzitting 
worden georganiseerd.  

§4. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
de indiening ervan. 
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§5. Het college beslist binnen de zes maanden na verzending van het bezwaarschrift. Deze admini-
stratieve beslissing wordt per aangetekende brief aan de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger 
ter kennis gebracht.  

De administratieve beslissing vermeldt de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de rechtbank 
van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd, binnen een termijn van 
drie maanden na de kennisgeving van de administratieve beslissing.  

De administratieve beslissing van het college is onherroepelijk wanneer niet binnen voormelde termijn 
beroep is ingediend.   

 

4.  INWERKINGTREDING  

 

Artikel 18 

Het reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2017 voor de aanslagjaren 2017-2019.  

 

Artikel 19  

Het reglement wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden. 

 

Artikel 20 

Dit reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentede-
creet. 

 

Bijlage: Het technisch verslag voor verwaarloosde woningen en gebouwen. 
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BIJKOMENDE DAGORDE

33 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: wijziging 
vergaderkalender OCMW vast bureau
BEHANDELD

Indiener(s):
Leen Janssens, Groen; Koen Kerremans, Groen

Toelichting:
naar wij vernemen werd de vergaderkalender van het vast bureau van OCMW gewijzigd. Het 
bureau zou vanaf nu frequenter vergaderen. De vergaderkalender van de raad blijft 
ongewijzigd. Bovendien vernemen we dat het aantal punten ter bespreking op de raad 
minimaal wordt. Hoedikwijls zal het bureau vergaderen in de toekomst? waarom? welke kost 
brengt dat met zich mee? Ontstaat er een democratisch deficit op deze manier of hoe denkt 
men dit te kunnen voorkomen?

Antwoord
Nadine Boekaerts antwoordt dat de frequentie van het Vast Bureau werd opgedreven zodat enerzijds 
de cliënt sneller een antwoord ontvangt, anderzijds zodat de maatschappelijk werker flexibeler kan 
werken. Bovendien wordt de agenda van de Raad 8 dagen voordien afgesloten. De agenda van het 
Vast Bureau daarentegen 5 dagen voordien. De sociale dossiers voorbereiden en afwerken bij een 
Vast Bureau werkt gemakkelijker door de kortere afsluitperiode.

Wettelijk gezien, is het toegestaan om de frequentie van het Vast Bureau te verhogen. 

Koen Kerremans vraag zich af "Wat met de controle van de raad ?"

Stefaan Lambrechts zegt dat er in de toekomst enkel nog een sociaal comité zal bestaan.

Waarop Koen Kerremans zich afvraagt waarom we nu nog moeten veranderen.

Walter Horemans merkt nog op dat de nieuwe secretaris wettelijk correct wil werken.

34 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: zwaar 
bewapende politie tijdens avondmarkt
BEHANDELD

Indiener(s):
Leen Janssens, Groen; Koen Kerremans, Groen

Toelichting:
Tijdens de laatste avondmarkt, een jubileumeditie, hebben we vastgesteld dat de aanwezige 
politiemensen erg zwaar bewapend rondliepen. we vragen ons af of een dergelijk bewapening 
nodig is op een dergelijk evenement. Ook al zitten we nog steeds in dreigingsniveau drie toch 
lijkt het ons sterk overdreven. Omdat het risico bestaat dat in dergelijke omstandigheden er 
ook wel eens foute dingen zouden kunnen gebeuren met deze wapens stellen wij die zware 
bewapening in vraag. Wie heeft beslist om de politie zo zwaar te bewapenen? waarom was 
het nodig? wat zegt de wet hierover precies?
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dank voor uw antwoorden.

Antwoord
Walter Horemans antwoordt hier het volgende op:

Voor het evenement avondmarkt werd er een risicoanalyse opgemaakt rekening houdend met alle op 
dat moment beschikbare info van OCAD en andere politionele kanalen.

Aan de hand hiervan is door de korpschef de inzet bepaald.

Er wordt hier gesproken over zware bewapening door mensen die hier duidelijk niet veel van kennen. 
Het wapen waarover het gaat is een MP5 collectief wapen dat basisuitrusting is voor elke 
interventieploeg in onze zone.

Elke politieman oefent op regelmatige basis in de schietstand met de individuele en de collectieve 
wapens om het risico op foutieve manipulaties te beperken en zich te bekwamen in het gebruik ervan.

Mag ik erop wijzen dat de inzet en het gebruik van wapens een bevoegdheid is van de korpschef die 
het dispositief bepaalt aan de hand van de verschillende input waarover hij beschikt.

Tot slot wil ik nog wel vermelden dat onze politiemensen, op het terrein, vele bedankingen mochten in 
ontvangst nemen van de bezoekers van het avondfeest die zich door hun aanwezigheid veel veiliger 
voelden.

Koen Kerremans vindt dat die wapens toch geen basisuitrusting zijn en vindt het jammer dat we 
gewend worden aan dit soort wapens.

Walter sluit af met te zeggen dat we doen wat ons opgelegd wordt.

35 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: BE-alert in 
Berlaar 
BEHANDELD

Indiener(s):
Leen Janssens, Groen; Koen Kerremans, Groen

Toelichting:
Het langverwachte BE-alert systeem van de overheid is ondertussen van start gegaan. 
Gemeenten kunnen zich daarop inschrijven. Wanneer we de kaart van Vlaanderen bekijken 
valt het ons op dat Berlaar nog niet is ingechreven. waarom in Berlaar nog niet ingeschreven? 
is het de bedoeling om dat vooralsnog te doen en hoe zal ze dan haar burgers informeren?

Antwoord
Walter Horemans antwoordt dat Berlaar bij de lancering contact heeft opgenomen om zich in te 
schrijven. Er heerste toen nog wel wat onduidelijkheid over het systeem, waardoor de inschrijving nog 
niet verwerkt of niet geofficialiseerd is. 

Wij doen zeker het nodige om ons in te schrijven.
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36 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: stopzetting 
speelruimteplan
BEHANDELD

Indiener(s):
Leen Janssens, Groen; Koen Kerremans, Groen

Toelichting:
in schepencollege van 27 juli 2017 werd beslist om het spelruimteplan stop te zetten. wij 
informeren naar de redenen van deze stopzetting en ook naar de timing voor het heropstarten 
van dat plan. Groen is al jaren vragende partij om tegemoet te komen aan de steeds 
weerkerende vraag naar openbare speelruimte. Het is om die reden dat we antwoorden zoeken 
op onze vragen.

Antwoord
Suzy Put antwoordt dat het voorgestelde speelruimteplan bestond uit perceel 1 (opmaak en uitvoering 
van speelruimteplan voor het speelplein aan Ballaerweg) en perceel 2 (opmaak speelruimteplan voor 
de gemeente Berlaar) De offerte van perceel 2 was vrij duur.

Daarom werd de gunning van het speelruimteplan stopgezet omdat het krediet niet toereikend was 
voor de ingediende offerte. Trouwens de externe ontwerper kreeg het project niet tijdig rond en er 
was geen offerte  ingediend voor perceel 1. Het voorgestelde pad wordt echter niet verlaten.

De opmaak van een speelruimteplan Berlaar wordt naar een later tijdstip verschoven. Onze visie en 
uiteindelijk doel blijft  het uitwerken van een totaalconcept over de ganse gemeente.(mogelijke 
speellinten, bepaling nieuwe speelplekjes, opwaarderen van de bestaande,…) Nu wordt er reeds bij  
een nieuwe verkaveling inplanting van speelnatuur en –toestellen gevraagd aan de ontwerper.

Onze prioriteit is dus de vernieuwing van speelplein Kriebels. De bevraging bij de jongeren is gebeurd, 
de aandachtspunten bij het openstellen van het speelplein werden opgelijst. Firma’s met goede 
referenties (ontwerp en opmaak) zullen zo spoedig mogelijk worden aangeschreven. De procedure zal 
één van volgende weken opstarten met een strikte timing erbij zodat de kinderen/jongeren voor de 
zomer een speelplein ter beschikking hebben.

Het masterplan zal worden verschoven naar 2019 gezien we eerst het speelplein Kriebels willen 
aanpakken.

37 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: vacatures op 
de website van Berlaar
BEHANDELD

Indiener(s):
Leen Janssens, Groen; Koen Kerremans, Groen

Toelichting:
naar aanleiding van het bekijken van de vacatures hebben we vastgesteld dat de website niet 
up to date is. Maar dat is niet de reden van dit punt. We hebben ook gemerkt dat er tot nu toe 
nog geen ruimte voorsien is voor vrijwilligerswerk. Wij willen voorstellen om dit ook in 
Berlaar te doen, naar analogie met enkele andere gemeenten. dit zou een moi signaal zijn in 
het licht van het nakende vrijwilligersfeest.
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Antwoord
Walter Horemans antwoordt:

Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. De vraag naar aandacht voor 
vrijwilligerswerk doet ons dan ook plezier. Voor het gemeentebestuur kadert die aandacht voor 
vrijwilligersmogelijkheden in een breder vrijwilligersbeleid.

Om enthousiaste, huidige en toekomstige, helpende handen in onze gemeente te begeleiden, maakt 
het bestuur al enige tijd werk van een doordacht beleid rond vrijwilligers. Wie de handen uit de 
mouwen wil steken, kan nu reeds terecht bij een ambtenaar van het gemeentebestuur. Tijdens een 
intakegesprek geeft die ambtenaar meer informatie over vrijwilligerswerk en krijgt de kandidaat een 
overzicht van vrijwilligersmogelijkheden (zowel vrijwilligerswerk voor het gemeentebestuur als voor 
externen). Die mogelijkheden zijn niet limitatief en worden altijd verder aangevuld.

De afgelopen maanden werd dit beleid verder op punt gezet. Binnenkort willen we deze informatie, 
inclusief mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, een plaatsje geven op de website.

38 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: systematische 
periodieke online communicatie openbare werken wat betreft stand van 
zaken en bereikbaarheid middenstand
BEHANDELD

Indiener(s):
Leen Janssens, Groen; Koen Kerremans, Groen

Toelichting:
naar aanleiding van het afsluiten van de Kesselse Steenweg vragen wij aandacht voor de 
mogelijke gevolgen hiervan. Uiteraard heeft men rekening gehouden met de gevolgen voor 
onze middenstanders die rechtstreeks hinder zouden kunnen ondervinden. maar ook de 
gewone burger zou met vragen kunnen zitten. Ondertussen is de steenweg al gedurende een 
maand afgesloten. De indruk bestaat dat er nog niet veel is gebeurd ondertussen. Dat doet 
vragen rijzen bij iedereen, maar in het bijzonder bij onze zelfstandigen. daarom vrgane wij of 
het mogelijk zou zijn om op onze website een plaats te creëren waar iedereen kan volgen 
waarmee men precies bezig is en in welk stadium van de werken we ons bevinden. Wat de te 
verwachte vorderingen zijn en hoe de tijdslijn al dan niet kan gerespecteerd worden. Hopelijk 
kunnen we op die manier elke vorm van irritatie, twijfel of boosheid voorkomen.

Antwoord
Walter Horemans antwoordt:

In augustus gingen de werken aan het nieuwe fietspad tussen Kessel en Berlaar van start. Om deze 
wegenwerken veilig te laten verlopen, wordt de rijbaan een jaar lang afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. Wie met de wagen van Kessel naar Berlaar of van Berlaar naar Kessel wil, moet dus een 
omleiding volgen.

Grote werken vragen veel tijd en zorgen daardoor altijd voor wat hinder en irritatie. Het 
gemeentebestuur wil er echter alles aandoen om die hinder zoveel mogelijk te beperken. Voor de start 
van de werken werd er over alle mogelijke opties nagedacht. Om de werken veilig te laten verlopen, 
was er helaas geen andere mogelijkheid dan de rijbaan te onderbreken en dus volledig af te sluiten. 
Het gemeentebestuur benadrukte wel dat alle (Berlaarse) handelaars steeds bereikbaar moesten 
blijven.
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Om de impact van deze werken duidelijk te maken aan inwoners en handelaars werd er, naast de 
algemene informatie die in het infoblad en op de website verscheen, een bewonersbrief bij de 
buurtbewoners rondgedragen. De betrokken handelaars ontvingen verder nog een afzonderlijke mail, 
waarin nogmaals benadrukt werd dat ze tijdens de werken bereikbaar blijven. Die boodschap werd 
ook in alle algemene informatie rond de werken benadrukt, zodat de burgers hiervan op de hoogte 
zijn. Enkele handelaars hebben ons daarna expliciet gemeld dat ze de communicatie rond de werken 
wisten te appreciëren.

We gaan akkoord met het feit dat er niet alleen voor de start, maar ook tijdens de werken duidelijke 
informatie moet worden gegeven. We waren daarom al van plan regelmatig een stand van zaken mee 
te geven via onze website, het infoblad en onze andere kanalen. Dat wordt geen dagelijkse stand van 
zaken, maar wel voldoende informatie op basis van de vorderingen. Dat proberen we zo voor alle 
grotere projecten te doen.

Met betrekking tot de actuele toestand van de werken, moeten we verduidelijken dat de werken 
gestart zijn langs de kant van Kessel/Nijlen. Je kan daardoor aan de kant van Berlaar nog niet zo heel 
veel zien, maar de rijbaan is daardoor wel onderbroken.

Jan Hendrickx geeft nog een stand van de werken. De startdatum was voorzien op 3 augustus. Infrax 
is effectief gestart anderhalve week later aan de kant van Nijlen. De aannemer is ook op 18/9 langs 
die kant gestart. Wij hebben ook nog de vraag gesteld om de weg over het kanaal vrij te stellen om 
de vele files op te lossen. Gisteren werd er ook gestart met de voorbereidende werken in Berlaar door 
de nutsmaatschappijen.

39 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: De borstelmachine en lekke banden
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a

Toelichting:
Het is duidelijk dat de verkiezingen er stilaan aankomen. Fietspaden worden berijdbaar, 
zebrapaden lichten op, maar vooral stoepen en goten worden overmatig propergeborsteld. 
Eerder brachten collega’s van de oppositie het probleem al eens ter sprake. Telkens deze 
veegmachine gepasseerd was reden er abnormaal veel fietsers lek met als oorzaak de 
loskomende en/of afbrekende staalplaatjes van de veegborstels. Dit werd destijds ontkend en 
toegeschreven aan een vrachtwagen die toen ijzerrestjes zou verloren hebben. Als dat zo is 
moeten we die dringend laten oppakken want na de maniakale veegbeurt in o.a. de 
Legrellestraat in de maand juni zijn ook daar weer een aantal lekke banden vastgesteld 
waaronder een speciale bakfiets waarmee een gehandicapte jongen vervoerd wordt. Zo’n band 
kan je niet zelf herstellen en moet betaald worden als een soort depannage. Het bewijsstuk 
werd bijgehouden. Wil er iemand zijn verantwoordelijkheid nemen en beslissen om die 
borstels te vervangen?

Antwoord
Jan Hendrickx antwoordt:

De veegwagen wordt niet enkel ingezet om de straten schoon te vegen, maar voornamelijk om 
onkruid te bestrijden.  De gemeente mag geen pesticiden meer gebruiken en dit wordt door ons strikt 
nageleefd.  We willen echter ook een onderhouden openbaar domein en op de verhardingen is de 
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beste manier tot hiertoe het borstelen gebleken.  We zijn echter nog volop bezig om ook alternatieve 
methoden te onderzoeken om ze te kunnen testen. Veging geeft toch de beste resultaten.

We vervangen de borstels van de veegwagen wel degelijk dikwijls.

Aankoop onkruidborstels           4 in 2016 en 5 in 2017

Aankoop gootborstels:                 4 in 2016 en 12 in 2017

Toch blijkt dat we de borstels de laatste maanden (ongeveer vanaf juli) te ver opgebruiken waardoor 
de vezels loskomen van de borstel.

Nu dit probleem bekend is, letten we nog meer op de vervanging van de borstels en volgen we dit 
probleem nog korter op.

We zijn ook bezig met de aankoop van een onkruidborstel die op de arm van de bermmaaier kan 
geplaatst worden.

Zo kan voor de grotere wegen een grovere borstel ingezet worden die meer geschikt is voor dit werk.

De aankoop moet nog opgestart worden.  We hebben de borstel begin dit jaar in werking gezien toen 
stad Herentals die net aangekocht had.  Aangezien dit geen kleine aankoop is, willen we zeker zijn dat 
dit systeem goed werkt.  Ondertussen werkt stad Herentals ongeveer een half jaar met deze borstel 
en zullen we hen opnieuw contacteren om hun tevredenheid hierover te bevragen.

De schade aan de bakfiets werd ondertussen al vergoed.

40 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Wat met ons Marktplein?
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a

Toelichting:
Sp.a Berlaar is absoluut niet tegen een Balder dat zomert of een kermis die zingt. Integendeel. 
Maar terwijl wij zo graag stoefen met het mooiste dorpsplein van de Kempen wordt het 
jaarlijks op twee maanden tijd herschapen tot een ordinaire bleik. Graag zouden wij willen 
weten of de gazon nu weer opnieuw moet ‘aangepakt’ worden? Wie betaalt dat? En hoeveel 
kost dat? Het monument is mooi opgekuist, maar moeten de oudstrijders weer tot aan hun 
enkels in het slijk gaan staan? Wordt er al eens nagedacht over een alternatieve plaats voor de 
zomerse feesten én de kermis wanneer er zal begonnen worden aan het nieuwe dorpsplein? Of 
vragen we nu teveel creativiteit te ver vooruit?

Antwoord
Walter Horemans stelt dat we nog geen alternatief hebben, maar dat we dit evenement liefst in het 
centrum houden. De aantrekkingskracht is op deze manier veel groter. Er is inderdaad schade aan het 
gras maar de kosten op de organisatie verhalen is ook niet helemaal correct. De schade zal hersteld 
worden, de firma is reeds aangesteld.
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41 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: De macht van het geld? Financiële steun voor de zusters
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a

Toelichting:
Tot onze spijt gelooft sp.a Berlaar de uitleg van onze burgemeester dat er ontzettend lang 
onderzocht werd naar de mogelijkheid tot renovatie van het kloostergebouw nog steeds niet. 
Wij beschuldigen burgemeester en schepencollege er zelfs van niet één opmerking of 
bedenking gemaakt te hebben toen de zusters met hun voorstel afkwamen. Hoe meer en 
hoger, hoe beter. Geen betrokkenheid. Want als de zustergemeenschap kiest voor gewin en 
past voor het sociale aspect dan mògen wij niet berusten.

Sp.a Berlaar vindt dat het bestuur moet onderhandelen en moet afdwingen dat e.v. op kosten 
van de gemeente alvast de gevel blijft staan en dat de kapel niet afgebroken wordt maar 
ingewerkt in de nieuwbouw (zie Dolhuys). Die kan dan als een soort 
ontmoetingsruimte/cultuurhuis gebruikt worden. Wij vinden dat de gemeente de ‘verloren’ 
ruimte waar geen luxe-appartementen kunnen gebouwd worden dan maar financieel moet 
compenseren. Zelfs de zusters kunnen hier toch niet tegen zijn?

Antwoord
Walter Horemans antwoordt

De zuster hebben inderdaad wel bekeken of een renovatie in aanmerking kwam, maar dit was niet zo 
evident. We verwachten degelijke, duurzame appartementen. Dit zou niet lukken of zou veel meer 
kosten. Wij vinden het ook spijtig dat de kapel wordt afgebroken maar begrijpen deze beslissing wel. 
De parking die zal opgericht worden heeft zeker een meerwaarde voor het centrum van Berlaar alsook 
een dienstcentrum vinden wij een grote meerwaarde.

Koen Kerremans stelt dat het rusthuis wel lucratief is en dat het dienstencentrum wordt opgericht om 
subsidies te krijgen. Wij betalen voor een privéproject door 500.000 euro te geven voor de parking.

Walter Horemans stelt dat deze parking een oplossing zal zijn voor ons parkeertekort.

Stefaan Lambrechts voegt nog toe dat men met de subsidies die men zal ontvangen geen 
dienstcentrum kan zetten. Het is zeker geen winstgevende bezigheid. Met de vergrijzing van de 
bevolking is er een grote behoeft aan dit initiatief en wij zijn blij dat de zusters dit verwezenlijken.

42 Interpellatie van raadslid Swa De Bakker: wijk-werken
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa

Toelichting:
Wijk-werken decreet
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Op 13 juni 2017 keurde de Vlaamse Regering het Wijk-werken decreet goed. Omdat men de 
regeling wil starten op 1/1/2018 was hier zelfs een spoedadvies van de SERV nodig. Op 11 
juli was het tijd voor minister Muyters om hiermee de pers (artikel frontpagina Gazet van 
Antwerpen) te halen.

In artikel 16 lezen we dat een gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten Wijk-
werken kan organiseren indien het grondgebied 60.000 inwoners telt. Dit betekent dat de 
huidige intergemeentelijke samenwerking Berlaar-Nijlen te klein is of gaat men hier een 
gemotiveerde afwijkingsaanvraag voor indienen (cfr. artikel 14) ? Of gaat men regierol 
overlaten aan de VDAB ?

Alhoewel de VDAB hier 100 fte personeelsleden voor ter beschikking stelt, denk ik dat dit 
niet voldoende is om de individuele begeleiding te waarborgen in heel Vlaanderen. 
Momenteel slaagt men er nog niet in om werklozen toe te leiden naar openstaande 
vacatures. Werkgevers blijven zitten met openstaande vacatures. Onbegrijpelijk !

Het  Wijk-werken decreet is nu doorverwezen naar het Vlaams Parlement ter goedkeuring. 
Er dient nog een heel traject in het najaar afgelegd te worden, daar men wil werken met 
elektronische Wijk-werk cheques. Hier moet men zelfs nog een aanbesteding voor 
organiseren.

Op welke wijze en wanneer worden onze huidige P.W.A.-werknemers en initiatieven 
geïnformeerd ?

Het is goed dat de minister heeft rekening gehouden met een aantal opmerkingen van de 
SERV. Toch blijven nog vragen open zoals  de gezagsrelatie met de P.W.A.-beambte.

Graag hadden we hier een actuele stand van zaken gekregen en de reeds ondernomen 
stappen door het gemeentebestuur.

Antwoord
Walter Horemans zegt dat er inderdaad een initiatief voor samenwerken is tussen Berlaar, Nijlen, 
Heist en Lier. Hier zouden ook subsidies aan gekoppeld zijn. Er is reeds een overleg geweest. Wij 
willen zeker samenwerken maar een lokaal verhaal is voor ons ook zeer belangrijk.

43 Interpellatie van raadslid Swa De Bakker: Evaluatie 40 ste avondfeest en 
Heikant kermis juli 2017
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa

Toelichting:
Ondanks dat er wellicht een draaiboek bestaat voor het avondfeest, liep er één en ander 
mis.Graag willen we pleiten voor betere afspraken met de lokale politie. Onduidelijkheid was 
troef ondanks een ruime politieaanwezigheid gelet op terreurdreiging niveau 3. Mogelijks 
had het afgelaste vuurwerk er mee te maken. Nu gaat de Markt open voor doorgaand 
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verkeer om 05 uur ’s morgens en is het spelen van muziek na 3 uur alleen nog toegestaan 
binnen.

De meeste stands zijn op 2 à 3 uur tijd opgebouwd. We willen een pleidooi houden om de 
Markt pas af te sluiten om 12 uur ’s middags in plaats van om 10 uur. Hierdoor zijn 
winkelcentra zoals Delhaize en winkels op de Markt langer makkelijker bereikbaar met de 
wagen voor klanten. Afsluiten om 10 uur is voor niets nodig, tenzij men het avondfeest 
vroeger laat starten.

Welke lessen heeft het gemeentebestuur getrokken en zorgen voor de nodige aanpassingen 
in het draaiboek ?

Antwoord
Walter Horemans antwoordt:

Het uur van opstellen werd vervroegd (van 13 uur naar 10 uur) voor bepaalde grote standen die wel 
degelijk genoeg tijd nodig hebben om op te stellen.

Verenigingen zoals bijvoorbeeld Hondenschool Pallieter werkt met vrijwilligers die hun stand met hart 
en ziel in elkaar zetten.

Daarnaast is het voor alle standen die dranken e.d. koel moeten houden zeer interessant om vroeg in 
de stroomgenerator in te pluggen. Zo zijn de etenswaren en dranken tegen 19 uur voldoende 
gekoeld.

Wij hebben positieve reacties gekregen op het vervroegen van het uur.

19 september 2017 22:17 - De voorzitter sluit de zitting

secretaris waarnemend

Geert Verrelst

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


