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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 17 oktober 2017

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie
1 2017_GR_00130 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

19 september 2017 - goedkeuring

2 2017_GR_00139 Organisatie van agenda en besluitvorming - Fractievorming -  
verandering - aktename

3 2017_GR_00133 Organisatie van agenda en besluitvorming - OCMWraad - ontslag 
en nieuwe voordrachtsakte - aktename

4 2017_GR_00132 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Hospitalisatieverzekering - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - goedkeuring

5 2017_GR_00131 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Huurovereenkomst Markt 4 2590 Berlaar met Zonnige Kempen - 
goedkeuring

6 2017_GR_00140 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
dotatie dienstjaar 2018 aan Hulpverleningszone Rivierenland - 
goedkeuring

7 2017_GR_00134 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
agendapunten, wijziging van de statuten, vaststelling van het 
mandaat van een afgevaardigde voor de buitengewone algemene 
vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM van 
15 december 2017 - goedkeuring

8 2017_GR_00135 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
ontwerp van statutenwijziging van de dienstverlenende CIPAL - 
goedkeuring

9 2017_GR_00136 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van Finilek 
op 15 december 2017 - goedkeuring

10 2017_GR_00138 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
agendapunten, voorstel tot herstructureringsoperatie van de 
Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel 
Finilek in Iverlek, statutenwijziging en vaststelling van het 
mandaat voor de algemene vergadering van 15 december 2017 - 
goedkeuring

11 2017_GR_00137 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
Iverlek - gemeentelijke vertegenwoordigers voor algemene 
vergadering vanaf heden - aanstelling
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Ruimte
Omgeving
12 2017_GR_00141 Opmaak van reglementen - Reglement Waardevolle bomen - 

goedkeuring

13 2017_GR_00142 Opmaak van reglementen - Kapreglement gemeente Berlaar - 
goedkeuring

BIJKOMENDE DAGORDE
14 Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: INGEBREKESTELLING DOOR 

ANTWERPS ADVOCATENKANTOOR GSJ ADVOCATEN

15 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: renovatiewerken 
Vinkenhof

16 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: toestand en onderhoud 
begraafplaats Berlaar centrum
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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy 
Nuyens; 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 Geert Fierens; mevrouw Pegie 
Pauwels; mevrouw Anja Neels

Verontschuldigd:
de heer Ronald Van Thienen

17 oktober 2017 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie

1 2017_GR_00130 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 19 september 2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 19 september 2017 goed.

Notulen
Dirk Aras is van oordeel dat het verslag niet goed leesbaar is. Dat heeft te maken met de manier van 
agenderen, waarbij onder meer de politieverordening als één punt werd gebracht. Daarnaast vraagt 
hij om een materiële vergissing op pagina 22 recht te zetten, die onterecht naar hem verwijst als 'zij'. 
Hij wenst zich te onthouden bij dit punt, omdat hij het verslag taalkundig niet in orde acht.

Rudy Nuyens wijst erop dat de notulen in punt 39 niet volledig zijn. Er werd tijdens de zitting beweerd 
dat de schade reeds vergoed was in augustus, terwijl de storting pas op de dag van de gemeenteraad 
is gebeurd.

 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 12 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; 
Walter Horemans; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Ingeborg Van Hoof; Eddy Verstappen; Silvain 
Vertommen; Maria Vervloet
- 8 onthouding(en): Dirk Aras; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Leen Janssens; Koen Kerremans; 
Rudy Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs
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Bijlagen
 gr20170919_notulen.pdf

2 2017_GR_00139 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
Fractievorming -  verandering - aktename
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het ontslag van raadsleden Artur Issaev en Christophe De Backere waarvan akte werd genomen in de 
gemeenteraad van 19 september 2017.

Het schrijven van Pegie Pauwels van 20 september 2017 waarvan zij meldt dat zij vanaf heden wenst 
te zetelen in de raad als onafhankelijk raadslid en dit zowel in de gemeenteraad als de politieraad en 
de OCMW-raad.

Argumentatie
Het raadsbesluit van 2 januari 2013 werd door omstandigheden hierboven omschreven gewijzigd.

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 38
 raadsbeslissing van 2 januari 2013 (6) over fractievorming

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 stelt vast dat het besluit van 2 januari 2013 door omstandigheden werd gewijzigd.

Artikel 2
De hierna vermelde raadsleden, verkozen op de lijst CD&V/N-VA behoren tot de fractie CD&V: Walter 
Horemans, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Stefaan Lambrechts, Suzy Put, Rita Deckers, Willy 
Beullens, Silvain Vertommen en Geert Fierens.

Artikel 3
De hierna vermelde raadsleden verkozen op de lijst CD&V/N-VA behoren tot de fractie N-VA: Jan 
Hendrickx, Nadine Boekaerts en Maria Vervloet.

Artikel 4
Raadslid Pegie Pauwels zetelt voortaan als onafhankelijk raadslid.
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3 2017_GR_00133 Organisatie van agenda en besluitvorming - OCMWraad - 
ontslag en nieuwe voordrachtsakte - aktename
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De heer Geert Fierens werd als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn aangesteld in de 
gemeenteraad van 19 februari 2013 als opvolger van raadslid Artur Issaev. Hij neemt ontslag als 
werkend OCMW-raadslid met het schrijven van 19 september 2017.

Argumentatie
Er werd geen opvolger meer aangeduid voor de heer Geert Fierens.

De voordrachtsakte werd, conform alle decretale voorschriften, aan de waarnemend secretaris 
overhandigd.

Deze voordrachtsakte stelt op rechtsgeldige manier de heer Thomas Wellens met als opvolger de heer 
Gustaaf Geysemans voor voor de raad van maatschappelijk welzijn.

De gemeentesecretaris heeft het nodige onderzoek verricht naar de wettelijk gestelde voorwaarden 
inzake de ontvankelijkheid van de voordrachtsakte.

Er zijn hierbij geen opmerkingen geformuleerd.

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005
 decreet van 19 december 2008 over de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn
 raadsbesluit van 19 februari 2015 (5) over de aanstelling van Geert Fierens als lid van de raad 

voor maatschappelijk welzijn

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 neemt akte van het ontslag van Geert Fierens als werkend raadslid in de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

Artikel 2
De gemeenteraad neemt akte van de nieuwe voordrachtsakte van CD&V / N-VA waarin zij de heer 
Thomas Wellens als werkend lid voor de raad van maatschappelijk welzijn  voordragen.
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Artikel 3
De geloofsbrieven van Thomas Wellens worden goedgekeurd.

Artikel 4
De heer Thomas Wellens wordt vanaf heden verkozen verklaard als werkend lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

Artikel 5
Hij dient de eed af te leggen in de handen van de burgemeester.

Bijlagen
 ontslag OCMWraadslid Geert Fierens.pdf
 beslissing_aanstelling_Geert_Fierens.pdf
 Voordrachtsakte OCMW_Thomas Wellens.pdf

4 2017_GR_00132 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Hospitalisatieverzekering - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek

 

Argumentatie
 
Voor de opdracht “Hospitalisatieverzekering” werd een bestek met nr. 2017-024 opgesteld door de 
ontwerper.
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 40.000,00 euro incl. btw (0% btw).
 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Het is een samengevoegde opdracht waarbij het aangewezen is dat de gemeente Berlaar de 
procedure zal voeren in naam van het OCMW Berlaar.
 

Wetgeving
• wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° 
a (limiet van 135.000,00 euro excl. btw niet bereikt).
• wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
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rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
• koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
• koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 

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

Financiële informatie
Financiële informatie

 
Actie:
1419/002/002/006/003
 
Beleidscode en algemeen rekeningnummer:
GEM/62332990/011902
 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1

Het bestek met nr. 2017-024 en de raming voor de opdracht “Hospitalisatieverzekering”, opgesteld 
door de ontwerper worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 40.000,00 euro incl. btw 
(0% btw).
 
 

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
 
 

Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode 
GEM/62332990/011902 (actie 1419/002/002/006/003) en in het budget van de volgende jaren.
 
 

Artikel 4
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De gemeente Berlaar wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van het OCMW 
Berlaar bij de gunning van de opdracht op te treden.

5 2017_GR_00131 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Huurovereenkomst Markt 4 2590 Berlaar met Zonnige 
Kempen - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente heeft nood aan extra werkplekken voor haar personeel.

Argumentatie
Zonnige Kempen biedt Markt 4 2590 Berlaar aan om te huren gedurende 3 jaar.

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikelen 1708 tot 1831 van het Burgerlijk Wetboek

Financiële informatie
Financiële informatie
registratiesleutel 2-2-6-2-011902-61001000  

2017 : 1100 euro

Notulen
Dirk Aras vraagt zich af of een huurtermijn van drie jaar niet lang is, met het oog op de timing van het 
nieuw administratief centrum.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het bestuur een voorzichtige marge respecteert op 
basis van wat nog kan gebeuren. Een eerdere opzeg valt steeds te onderhandelen met Zonnige 
Kempen. Het betreft een handelspand dat in de praktijk moeilijk verhuurbaar is.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp van huurovereenkomst aangaande Markt 4 2590 Berlaar goed.

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

Bijlagen
 171001_ZK_C_GEMEENTE BERLAAR Markt 4 2590 Berlaar.docx

6 2017_GR_00140 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - dotatie dienstjaar 2018 aan 
Hulpverleningszone Rivierenland - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek

 Zoneraad 13 mei 2016: goedkeuring overdracht roerende goederen
 Zoneraad 2 september 2016: goedkeuring beleidsplan
 Zoneraad 9 september 2016: goedkeuring overdracht onroerende goederen

Argumentatie
Op basis van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszone blijven de basisdotaties, zowel de 
exploitatiedotatie als de investeringsdotatie, gehandhaafd. In de loop van het kalenderjaar 2016 werd 
de overdracht van de roerende en onroerende goederen afgerond. Deze beide overdrachtsdossiers 
impliceren een bijkomende dotatie vanuit de gemeenten.

Alvorens de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2018 aan de zoneraad te kunnen voorleggen voor 
goedkeuring dienen de 19 gemeenteraden de dotaties voor het volgende werkingsjaar goed te 
keuren. De voorgelegde dotaties zijn conform de eerdere goedkeuringen binnen de zoneraad.

Het tijdsschema voor de goedkeuring van de begroting van de hulpverleningszone voor het dienstjaar 
2018 is als volgt:

 zonecollege 15 september 2017: goedkeuring ontwerpbegroting
 informatievergadering voor de gemeenten: 27 september 2017
 gemeenteraden vóór 9 november 2017: goedkeuring gemeentelijke dotatie 2018
 zoneraad 10 november 2017: goedkeuring ontwerpbegroting

Wetgeving
 wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid (B.S. 31.07.2007) en (erratum 01.10.2007): 

Art. 68.* § 1. De gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke 
gemeentebegroting. Zij wordt ten minste in twaalfden uitbetaald. [Vervangen bij W. van 19 
april 2014, art. 23, 1° (inw. 2 augustus 2014) (B.S. 23.07.2014) – 
§ 2. De dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op 
basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. Het 
akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar 
waarvoor de dotatie bestemd is.

 ministriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van 
de hulpverleningszones voor 2018 en de bijhorende begrotingswijziging
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Visum: Visum verleend

Motivering
 V2017/46 op 4 oktober 2017

Financiële informatie
Actie: 1419/004/002/005/002

Beleidscode: 0410

Algemeen rekeningnummer:

 64932050 (exploitatie)
 66400000 (investering)

Notulen
Dirk Aras merkt op dat de brandweer een cijfer dreigt te worden voor de gemeenteraad. Hij vraagt of 
het mogelijk is de nodige info periodiek op een commissie te brengen. Anders wordt de afstand erg 
groot, terwijl de brandweer via haar vrijwilligers net een organisatie is die een verbinding heeft met de 
gemeente. Voor de politie wordt ook een dotatie goedgekeurd, maar het veiligheidsbeleid zit 
verweven in de werking van de gemeente, waardoor het regelmatig terugkomt. Voor de brandweer 
dreigt dit verloren te gaan. Een spontane rapportering op gepaste tijden is dus wel gewenst.

Burgemeester Walter Horemans neemt dit in overweging, zeker over de punten die de Berlaarse 
brandweer betreffen. De meeste punten gaan echter over andere korpsen, aangezien de Berlaarse 
brandweer nog erg goed uitgerust is.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord voor het dienstjaar 2018 met een exploitatiedotatie  van 
366.447 euro en een investeringsdotatie van 10.850 euro van de gemeente Berlaar aan 
Hulpverleningszone Rivierenland.

Artikel 2
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van Hulpverleningszone 
Rivierenland.
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7 2017_GR_00134 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - agendapunten, wijziging 
van de statuten, vaststelling van het mandaat van een 
afgevaardigde voor de buitengewone algemene 
vergadering van de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM van 15 december 2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente Berlaar is lid van de intergemeentelijke vereniging IVAREM.

Het document in bijlage VVAV1700010 over het ontwerp tot wijziging van de statuten van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals vastgesteld 
door de raad van bestuur van de intergemeentelijke IVAREM in zitting van 18 augustus 2017.

Argumentatie
Het ontwerp van statutenwijziging dient ingevolge artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 over de 
intergemeenteljike samenwerking voorgelegd te worden aan de respectievelijke raden van de 
vennoten.

De agenda van de buitengewone vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM van 15 
december 2017:

1. Aanduiding stemopnemers

2. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 
Mechelen (IVAREM)

3. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 
Mechelen (IVAREM) te coördineren

4. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 15 december 2017 

Wetgeving
 gemeentedecreet
 decreet van 6 juli 2001
 omzendbrief (BA/2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 

Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, over de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001

 statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 26 april 2003 en gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 
2007, 30 november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010, 13 december 2013 en 17 juni 
2016

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

Stemming op het agendapunt
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Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 15 
december 2017.

Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het door de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM, voorgestelde ontwerp van wijziging van de artikels 5, 16, 17, 18, 37, 40, 30, 48 
en 35 van de statuten, waarover de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM zal beraadslagen en beslissen op 15 december 2017.

Artikel 3
De gemeenteraad verleent aan zijn afgevaardigde(n) in de buitengewone algemene vergadering van 
15 december 2017 van de intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat om te beraadslagen en 
te beslissen voormeld besluit.

Artikel 4
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM.

Bijlagen
 uitnodiging.pdf
 statutenwijziging.pdf

8 2017_GR_00135 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - ontwerp van 
statutenwijziging van de dienstverlenende CIPAL - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente Berlaar is deelnemer van de dienstverlenende vereniging CIPAL.

De gemeente Berlaar ontving een uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van CIPAL 
op 15 december 2017 om 10.30 uur waarbij het ontwerp van statutenwijziging werd gevoegd.

Dit ontwerp tot statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad van bestuur van CIPAL op 12 
september 2017 en per aangetekend schrijven van 13 september 2017 aan de gemeente 
overgemaakt. Er bevindt zich tevens een toelichtende nota bij het ontwerp.

Argumentatie
De statuten van CIPAL dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van het wijzigingsdecreet van 13 mei 2016.
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Daarnaast worden ook nog een aantal andere wijzigingen doorgevoerd zoals uiteengezet in de 
toelichtende nota die als bijlage wordt toegevoegd.

Een door de raad van bestuur ontwerp van statutenwijziging dient uiterlijk 90 dagen voor de 
algemene vergadering aan de deelnemers voorgelegd te worden ingevolge art. 39 van het decreet 
van 6 juli 2001. De raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd dienen een beslissing 
terzake te nemen en het mandaat te bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op de 
algemene vergadering.

Dit dossier wordt op voorstel van de raad van bestuur van CIPAL voorgelegd.

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking
 decreet van 13 mei 2016 over de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 

2001
 statuten van CIPAL

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 maakt zich na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij 
het ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn over de hierna goedgekeurde 
artikelen eigen.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 1 van de statuten goed.

Artikel 3
De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 2, eerste lid van de statuten goed.

Artikel 4
De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 4bis, §2 van de statuten goed.

Artikel 5
De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed.

Artikel 6
De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 7 van de statuten goed.
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Artikel 7
De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 9, eerste en tweede lid van de statuten goed.

Artikel 8
De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 13 van de statuten goed.

Artikel 9
De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 15 van de statuten goed.

Artikel 10
De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 16, §2 van de statuten goed.

Artikel 11
De gemeenteraad keurt de opheffing van artikel 25bis van de statuten goed.

Artikel 12
De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed.

Artikel 13
De gemeenteraad keurt de invoeging van een nieuw hoofdstuk VI in de statuten goed.

Artikel 14
De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in 
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

Artikel 15
De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van ClPAL van 15 
december 2017, die bij afzonderlijke beslissing werd aangeduid, wordt gemandateerd om 
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.

Artikel 16
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

Bijlagen
 BAV_20171215.pdf
 cipal_vertg_20140520.pdf
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9 2017_GR_00136 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Finilek op 15 
december 2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente Berlaar is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Finilek.

De gemeente Berlaar ontving de aangetekende brief van 14 september 2017 met uitnodiging tot de 
buitengewone algemene vergadering van Finilek op 15 december 2017. Alle documenten  werden bij 
deze oproeping bijgevoegd.

Argumentatie
De gemeenteraad dient het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering te 
bepalen.

De raad van bestuur van Finilek heeft de splitsing van Finilek voorgesteld, door afsplitsing enerzijds 
naar Iverlek OV en anderzijds naar Zefier CVBA.

De raad van bestuur van Finilek heeft te dien einde een splitsingsvoorstel opgemaakt samen met de 
raden van bestuur van Iverlek OV en Zefier CVBA en heeft daarnaast een bijzonder verslag over het 
splitsingsvoorstel opgesteld. Dit voorstel en dit verslag zijn naar aanleiding van de oproeping tot de 
algemene vergadering aan de gemeente Berlaar bezorgd.

De commissaris heeft zonder voorbehoud een verslag opgemaakt met betrekking tot het 
splitsingsvoorstel. Dit verslag wordt nagezonden naar de gemeente Berlaar per aangetekend 
schrijven.

Het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur maken melding van bepaalde 
herstructureringen en correcties die nodig zijn in het kader van de splitsing met inbegrip van een 
beperkte statutenwijziging.

Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te 
weigeren.

Wetgeving
 wet van 21 december 1994 over sociale en diverse bepalingen (artikel 180)
 gemeentedecreet (artikel 42)
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking
 statuten van Finilek

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
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Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de oproeping en de nazending die bij dit besluit gevoegd zijn 
alsook van de motieven die hierin vervat zijn. De gemeenteraad hecht , na onderzoek van de 
bijgevoegde documenten, zijn goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de 
dagorde van de algemene vergadering van Finilek van 15 december 2017, zijnde

1. Statutaire benoemingen.

2. Statutaire mededelingen.

3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek en 
Zefier CVBA.

4. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene 
aandelencategorie “F” en de creatie van een nieuwe rekeningsector voor de strategische participatie in 
Wind4Flanders.

5. Vereffening van de algemene aandelencategorie met kenletter “F”, kapitaalvermindering in dat 
verband en uitkering van het bedrag van de kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers van de 
vereniging tegen vernietiging van de aandelen van de algemene aandelencategorie “F”.

6. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal met 1.175 euro door de uitgifte van 47 
aandelen van rekeningsector Fw met een nominale waarde van 25 euro elk, waarbij één aandeel 
aangeboden wordt aan iedere deelnemer die thans rechten heeft op het resultaat van de participatie 
in Wind4Flanders, derwijze dat deze participatie voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal.

7. Inschrijving op de nieuwe aandelen Fw.

8. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

9. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de overnemende 
opdrachthoudende vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van 
vennootschappen, met name:

a)      het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van 
vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de 
overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid.

b)      de volgende bijzondere verslagen:

(i)     het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 
730 van het Wetboek van vennootschappen;

(ii)   het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het 
Wetboek van vennootschappen;

10. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in 
de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en 
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vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering 
die tot de splitsing besluit.

11. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling.

12. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij 
de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden 
bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:

a)      Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, 
ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de 
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Finilek:

(i)     deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te Aarschotsesteenweg 58, 3012 
Leuven;

(ii)   deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;

b)      Beschrijving van de over te dragen activa en passiva;

c)      Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de 
splitsing;

13. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in 
het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van 
de raad van bestuur.

14. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan 
de raad van bestuur om:

a)      van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 11 afstand 
te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de 
vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen;

b)      de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de 
splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 11, vast te stellen;

c)      het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in 
het splitsingsvoorstel;

d)      de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de 
overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens 
de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, 
dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;

e)      op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de 
nieuwe aandelen in Iverlek OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de vereniging, 
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berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 
splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;

f)       het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de 
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening 
als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;

g)      daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of 
nuttig kan zijn;

h)   alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.

Bijlagen
 FK-BAV-CO-GEM-20171215.pdf
 FK-BAV-TN-201712151.pdf
 FK-BAV-TN-201712152.pdf
 FK-BAV-TN-201712153.pdf
 Krachtlijnen_herstructurering.pdf
 Principes_splitsing.pdf
 Splitsingsvoorstel_Finilek.pdf
 Voorstel_statutenwijziging_Finilek.pdf
 Bijlage_1-Finilek-staat_van_activa_en_passiva_ .pdf
 Bijlage_2a-Finilek_balans_30_juni_2017_per_geme.pdf
 Bijlage_2b_Finilek_balans_30 juni 2017_alfabeti.pdf
 Bijlage_3-Balans_IVERLEK_2017-6.pdf
 Bijlage_4_balans_Zefier_per_8_september_2017.pdf
 Bijlage_5_waarderingsverslag_PwC.pdf
 Bijlage_6-berekening_nieuwe_aandelen_deelnemers.pdf
 Bijlage_7_IVL_BAV_2017-12-15-Ontwerp_statutenwi.pdf
 Bijlage_8_statuten_Zefier_oprichting_07092017.pdf
 Bijzonder_verslag_RVB_Finilek.pdf
 verslag van de commissaris.pdf

10 2017_GR_00138 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - agendapunten, voorstel tot 
herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen met inkanteling van deel 
Finilek in Iverlek, statutenwijziging en vaststelling van 
het mandaat voor de algemene vergadering van 15 
december 2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente Berlaar neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
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De gemeente Berlaar werd per aangetekend schrijven van 15 september 2017 opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek die op 15 december 2017 zal plaatshebben in de Brabanthal, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven.

Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 11 
september 2017 werd aan de gemeente Berlaar overgemaakt. Er wordt eveneens verwezen naar het 
dossier dat de dienstverlenende vereniging Finilek aan de gemeente Berlaar heeft overgemaakt in het 
kader van haar algemene vergadering die zij op 15 december e.k. organiseert.

Argumentatie
INKANTELING VAN DEEL FINILEK IN IVERLEK – SPLITSING DOOR OVERNEMING 

De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Finilek, van de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te kennen gegeven te willen 
overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van Finilek waarbij Iverlek en Zefier elk 
een gedeelte van de activiteiten van Finilek overnemen.

Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse 
financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te laten 
aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke 
structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen in ondernemingen actief 
in milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door Finilek en de andere 
financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de 
transportnetbeheerders ingekanteld worden in Iverlek, wat Finilek betreft, en in de andere zuster-
distributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft.

De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische 
participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de distributienetbeheerders, 
waaronder Iverlek. Samen met deze activa nemen de distributienetbeheerders eveneens de eventuele 
betrokken leningen over.

Ook de bestaande leningen die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan vóór 1 januari 
2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder (Ae en Ag) en van het 
realiseren van investeringen van gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij Iverlek, samen met 
de zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv.

Iverlek verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij Finilek partij is en 
die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.

Binnen Iverlek worden afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten gecreëerd 
teneinde het afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen 
mogelijk te maken. Zo blijven de bestaande rechten en plichten van 2 de deelnemers ook na de 
splitsing gerespecteerd. Er wordt voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige kapitaalverhogingen 
van de rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen 
betrekking hebben.

Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Iverlek en Zefier in 
overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de deelnemingen 
die ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen wordt toegelicht en 
verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur en is 
gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de strategische participaties die voor rekening van de 
deelnemers gefinancierd werden.
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STATUTENWIJZIGINGEN 

Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor zorgen dat de 
bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen 
vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden.

De voornaamste statutenwijzigingen zijn :

 de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van 
Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en 
bijkomend: het verzorgen en opvolgen van financieringen die door de voormalige 
financieringsvereniging Finilek vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende 
gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of 
het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget, het beheer van de Gouden 
aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten;- de toevoeging van een aantal 
definities, zoals o.m. deze van de Strategische participaties, de rekeningsectoren en de 
gouden aandelen;

 de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas;
 de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van 

aandelen Ate per gemeente/stad;
 het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van Strategische 

participaties;- de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering 
die vanuit de financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de 
gemeenten/steden verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te 
laten verrekenen op de aan de gemeente/stad toekomende dividenden;

 een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen;
 een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in 

het kader van beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit 
en gas, in die zin dat de deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij 
hebben in functie van hun aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met 
betrekking tot de nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie 
van de aandelen Apt en Apg;

 de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren;
 de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig de 

participaties binnen de verschillende soorten aandelen;
 bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een 

deelnemer worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties en 
de overgenomen financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de 
financieringsvereniging overgenomen.

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
van 6 juli 2001 dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de 
algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde splitsing door 
overneming en aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat 
van de vertegenwoordiger vast te stellen.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001

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 hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 15 december 2017 :

1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van 
deel Finilek in Iverlek 
1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek. 
1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de overnemende 
opdrachthoudende vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van 
vennootschappen, met name: 
a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen 
door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende 
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. 
b. de volgende bijzondere verslagen: 
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 
730 van het Wetboek van vennootschappen; 
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het 
Wetboek van vennootschappen; De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op 
de zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen 
en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en 
kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 
1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in 
de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en 
vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering 
die tot de splitsing besluit. 
1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling. 
1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij 
de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden 
bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel: 
a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten 
gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de 
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Finilek: 
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te Aarschotsesteenweg 58, 3012 
Leuven; 
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 
b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva; 
c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing; 
d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal ingevolge 
splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te 
brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal; 
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4 e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel door 
toevoeging van volgende activiteiten: 
(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas en Publi-T, 
(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige 
financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het 
oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren van 
investeringen die voorzien zijn in hun budget en 
(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet, en kennisneming in dit verband van het bijzonder 
verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de staat 
van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van artikel 413 van het Wetboek van 
vennootschappen; f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 
31, 32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in 
overeenstemming te brengen met de ingevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit 
conform het ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de agenda. 
1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit 
Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de 
voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten 
met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die 
voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden 
rechten. 
1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties 
overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de 
ondernemingen Publi-T en Publigas. 
1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in 
het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van 
de raad van bestuur. 
1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met 
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten 
g., h. en i., om: a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te 
doen, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het 
splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van deze opschortende voorwaarden; b. de al dan niet 
verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de splitsing, zoals 
vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen; c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven 
overeenkomstig de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel; d. de definitieve ruilverhouding in 
het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van 
de activa en passiva van de te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 
2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over 
het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017; e. op basis van 
de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe aandelen in de 
vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend volgens de 
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit 
in te schrijven in het register van deelnemers; f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging 
ingevolge de splitsing in boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 
van de statuten hieraan aan te passen; 5 g. het bovenstaande te bevestigen voor de 
instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen 
vereniging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, authentiek vast 
te stellen; h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat 
nodig of nuttig kan zijn; 
i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 
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2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018. 
3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Iverlek aan 
Eandis System Operator cvba. 
4. Statutaire benoemingen. 
5. Statutaire mededelingen.

Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan 
a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iverlek van een 
deel van de dienstverlenende vereniging Finilek, waarbij op 1 januari 2018 alle betrokken activa en 
passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan Iverlek, mits 
toekenning aan de deelnemende gemeenten van Iverlek van aandelen Apt voor de deelnemingen in 
Publi-T, aandelen Apg voor de deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de deelneming in de 
‘Gouden aandelen’ van Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig 
volgestort, 
b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische participaties bij de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek, onder 
de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van Finilek.

Artikel 3
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de 
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 
december 2017, op zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) 
intercommunales@eandis.be.

Bijlagen
 Oproeping gemeenten.pdf
 Agp 1 - Bijzonder verslag RvB - doelwijziging.pdf
 Agp 1 - Bijzonder verslag RvB - participaties.pdf
 Agp 1 - Bijzonder verslag RvB - Splitsing door overneming.pdf
 Agp 1 - Splitsingsvoorstel.pdf
 Agp 1 - Statutenwijzigingen - commentaarnota (1).pdf
 Agp 1 - Statutenwijzigingen - commentaarnota.pdf
 Agp 1 - Statutenwijzigingen - ontwerp.pdf
 Agp 1 - Verslag commissaris - doelwijziging.pdf
 Agp 1 - Voorstel inkanteling - algemene toelichting.pdf
 Agp 1 - Voorstel inkanteling - overzicht documenten.pdf
 Agp 2 - Bespreking art 44 decreet intergemeentelijke samenwerk.pdf
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 Agp 2 - Strategienota 2018 - tabellen.pdf
 Agp 2 - Strategienota 2018.pdf
 Agp 3 - Volmachtverlening inzake bestellingen.pdf
 Agp 4 - Statutaire benoemingen.pdf
 Agp 5 - Statutaire mededelingen.pdf

11 2017_GR_00137 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Iverlek - gemeentelijke 
vertegenwoordigers voor algemene vergadering vanaf 
heden - aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente Berlaar neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek. 

De gemeente Berlaar werd per aangetekend schrijven van 15 september 2017 opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die op 15 december 2017 
zal plaatshebben in de Brabanthal, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven.

Argumentatie
Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals 
gewijzigd op 18 januari 2013, bepaalt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor 
een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen 
aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

Ingevolge voornoemde decreetswijziging en artikel 24 van de statuten is het niet meer noodzakelijk 
om de vertegenwoordigers aan te duiden per algemene vergadering, maar is het ook mogelijk om ze 
aan te duiden voor meerdere algemene vergaderingen, zelfs voor de resterende duur van de huidige 
legislatuur (einde 2018).

Een lid van het regionaal bestuurscomité (RBC) of van de raad van bestuur van Iverlek kan geen 
vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering zijn.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist Stefaan Lambrechts, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de 
gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek op 15 december 2017 alsook aan alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek die daarna georganiseerd worden tot en met 31 december 2018.
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Stemming op artikel 1
- 12 stemmen voor Stefaan Lambrechts
- 2 stemmen voor Dirk Aras
- 1 stemmen voor Rita Deckers
- 1 stemmen voor John Steurs
- 3 blanco stem(men)
- 1 ongeldige stem(men)

Artikel 2
De gemeenteraad beslist Suzy Put, schepen, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek op 15 december 2017 alsook aan alle algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek die daarna georganiseerd worden tot en met 31 december 
2018.

Stemming op artikel 2
- 13 stemmen voor Suzy Put
- 2 stemmen voor Pegie Pauwels
- 1 stemmen voor Rita Deckers
- 1 stemmen voor Rudy Nuyens
- 3 blanco stem(men)

Artikel 3
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) 
intercommunales@eandis.be.

Stemming op artikel 3
- unaniem voor

Bijlagen
 Iverlek_gem_vertgw.pdf

Ruimte
Omgeving

12 2017_GR_00141 Opmaak van reglementen - Reglement Waardevolle 
bomen - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente Berlaar is een landelijke gemeente met – vooral in het Gestelse kastelen en 
landhuizengebied – veel oude dreven en bomen. Niet alleen gemeentelijke bomen maar ook 

mailto:intercommunales@eandis.be
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particuliere bomen zijn bepalend voor het landschappelijke beeld en het karakter van 
woonomgeving.

Het decreet Algemene Beginselen inzake Milieubeleid (DABM) vertaalt in haar artikel 1.2.1 
een aantal belangrijke beleidsbeginselen waaronder het voorzorgsbeginsel, het stand-still 
beginsel en het integratiebeginsel. Deze laatste is de vertaling van artikel 130R, tweede lid 
van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en stelt milieuoverwegingen 
centraal, ook bij de besluitvorming in andere beleidssectoren (bv. de verplichte afweging of er 
geen vermijdbare schade aan de natuurwaarde kan ontstaan bij elke 
bouwvergunningsaanvraag). Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) ontwikkelde een 
instrument dat toestaat bomen als ‘monumentaal’ te bestempelen. De gestelde criteria zijn 
echter van die aard dat er in Berlaar haast geen bomen in aanmerking zouden komen en 
derhalve biedt dit instrument geen beduidende meerwaarde.

Om zorgvuldig en geïntegreerd om te gaan met het groen binnen de gemeente Berlaar wordt 
een beleid voorgesteld dat uitgaat van een stand-still (kapverbod) en extra bescherming biedt 
aan waardevolle bomen. Centraal uitgangspunt hierbij vormt de bescherming van waardevolle 
bomen en bomen die de potentie hebben om tot een waardevolle boom uit te groeien. 
Waardevolle bomen mogen niet gekapt worden tenzij omwille van veiligheidsrisico’s of een 
sterk gecompromitteerde gezondheid die belangrijke veiligheidsrisico’s inhoud.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in waardevolle gemeentelijke bomen en waardevolle niet-
gemeentelijke bomen. Hoewel er in het reglement reeds wordt voorzien om flankerende maatregelen 
te treffen, wordt hier nog geen uitspraak gedaan over de vorm en omvang daarvan. Mogelijk kan dit 
flankerende beleid worden ingebed in een uitbreiding van het subsidiereglement Kleine 
Landschapselementen.

Door het beschermen van als waardevol beschouwde bomen wordt tegemoetgekomen aan zowel het 
stand-still als het integratiebeginsel. De betrokken bomen wordt immers een beschermde status 
toegekend die een impact zal hebben op andere domeinen.

Argumentatie
Zowel in de kernen als in het buitengebied vormen bomen een deel van de leefomgeving. Ervaring 
van overlast, ruimtelijke ontwikkelingen en bouwactiviteiten zijn de voornaamste redenen waarom 
bomen verdwijnen. Bomen hebben echter een grote maatschappelijke en ecologische maar ook 
economische waarde. Deze waarden kunnen opgesplitst worden in vier pijlers (mensgericht, 
natuurgericht, milieugericht en economisch). De impact en dus ook de waarde, is afhankelijk van de 
schaal, mate en wijze waarop de bomen gebruikt of beleefd worden.

Mensgerichte waarde betreft de vaak onbewuste beleving van de omgeving, de impact op onze 
fysische en psychische gezondheid maar ook het cultuur-historische gebruik of relicten daarvan, 
functioneel groen en alle andere bomen met een mens-gerelateerde herkomst of functie. Ook een 
aantal neveneffecten van de milieu-gerelateerde impact hebben een niet onbelangrijke meerwaarde 
voor ons mensen (bv. tegengaan urban heating en klimaatverandering, vastleggen fijn stof uit de 
lucht, …).
Concrete voorbeelden hiervan zijn de identiteit die (openbaar) groen verleent aan haar omgeving, 
devotiebomen of bomen gebruikt als aanduiding van eigendomsgrenzen, schaduwbomen, … 
Naast deze waarden vormen groene, boomrijke omgevingen vaak ontmoetingsplaatsen zoals parken 
en pleintjes wat de sociale samenhang en het gemeenschapsgevoel bevorderd. Zelfs de criminaliteit 
daalt wanneer er kwalitatief beter en meer groen aanwezig is.
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Natuurgerichte waarde, ook wel de ecologische waarde genoemd, wordt vaak afgedaan als voor de 
hand liggend. Door een sterke verstedelijking verdwijnt er echter veel groen in de bewoonde gebieden 
waardoor het overblijvende groen extra belangrijk wordt. Niet enkel als foerageerplaats of nestplaats 
maar nog meer als zogenaamde stapsteen doorheen het verstedelijkte gebied. Rijen en 
straatbegeleidende perken zijn wegen voor fauna en flora doorheen de versteende omgeving en 
parken en groene pleintjes zijn als klein oases in de stenen leefruimte die we voor onszelf hebben 
gecreëerd. In deze gebieden is de plaatselijke ecologische waarde (en dit kan zelfs op plein- of 
straatniveau zijn) erg nauw verbonden met het aanwezige (openbaar) groen. Het verdwijnen van zelfs 
één enkele boom kan hierop een grote negatieve impact hebben.

Buiten de woonkernen en verstedelijkte zones krijgt natuurgericht groen meer ruimte en is de lokale 
ecologische impact minder afhankelijk van één enkel organisme al kan dit sterk variëren. Zo zullen 
oude bomen en bomen met holten o.d. een grotere invloed hebben. Daarnaast maken bomen in het 
buitengebied meer kans om specifieke ecologisch interessante (bv. bedreigde) diersoorten aan te 
trekken.
Inheemse bomen hebben een veel sterkere verbondenheid met de lokale fauna en flora waardoor hun 
ecologische waarde gemiddeld hoger ligt dan die van exoten. Binnen een verstedelijkte context is het 
belang van gezonde bomen die voldoen aan een hele reeks randvoorwaarden echter van groter 
belang dan de puur ecologische waarde. Belangrijk hierbij is dat beiden tegen elkaar worden 
afgewogen en waar de omstandigheden het toelaten de voorkeur wordt gegeven aan inheemse 
soorten. Het is tevens erg belangrijk er over te waken dat exoten zich niet invasief ontwikkelen en zo 
overlast veroorzaken. Door het maken van deze afwegingen met het adagium ‘de juiste plant op de 
juiste plaats’ in het achterhoofd zal gezond een bomenbestand ontstaan met verschillende soorten.
Die verscheidenheid aan soorten en leeftijden versterkt de natuurgerichte waarde van het 
bomenbestand door het bieden van een grotere diversiteit aan nestgelegenheid, voedselaanbod, 
timing van voedselbeschikbaarheid, … . Het aanbod diversifieert, met meer betrokken diersoorten tot 
gevolg. Bovendien verhoogt ook de kans op weerstand van het bomenbestand tegen ziekten en 
plagen.

Milieugerichte waarde geeft vaak onrechtstreeks aanleiding tot een mensgerichte of economische 
waarde. De laatste decennia zien we meer en meer de erkenning van wijzigende natuurfenomenen als 
problematisch. Bovendien nemen fenomenen als wateroverlast, hittegolven, … in aantal en ernst toe. 
Bomen kunnen een bijdrage leveren in de oplossing van sommige problemen. Zo worden al 
honderden jaren bv. wilgen aangeplant om natte weiden droger te maken door hun sterke 
verdamping. Een praktijk die recent herontdekt lijkt te zijn. Door water lokaal vast te houden en het 
verdampen van water wordt voorkomen dat water snel afstroomt en elders overlast veroorzaakt. Die 
verdamping heeft verder ook een temperende effect op de opwarming door zonnestraling. 
Schaduwworp, waterverdamping verminderen zo de negatieve impact van urban-heat en hittegolven, 
vooral merkbaar in woonkernen en verstedelijkte gebieden.

Meer in de onmiddellijke leefomgeving hebben bomen ook een impact op de leefomgeving doordat zij 
het microklimaat of hinderaspecten kunnen beïnvloeden. Dit kan gaan van het dempen van lawaai of 
het visueel afschermen van hinderlijke uitzichten over windafscherming tot het verfrissen van hun 
onmiddellijke omgeving door het verdampen van water en het absorberen van vervuilende gassen en 
fijn stof. Minder bekend is dat bomen ook een deel van de UV-stralen van de zon absorberen.

Andere voordelen zijn het vasthouden van bodems die anders zouden eroderen, minder 
energieverbruik in woningen door slim gebruik van bomen in de buurt (schaduwworp in de zomer, 
luwte tegen winterse noorderwind, …) en natuurlijk zijn bomen belangrijke zuurstofproducenten. Dat 
vormen ze uit CO2 en daarbij vangen ze een broeikasgas uit het milieu.
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Economische waarde ligt niet zozeer in de waarde als gebruikshout maar in de opwaardering, beleving 
en inkleding van mensenterrein. Net zoals een mooie tuin een meerwaarde biedt aan een woning, 
verhoogt de waarde van eigendommen in een groene omgeving. Onbewust wordt een groene 
omgeving met bomen als aangenaam en rustgevend ervaren. Daardoor stijgt bv. de prijs van 
vastgoed. Dit geldt zowel voor woningen als bedrijfsgebouwen. In winkelstraten verbeteren de 
verkoopcijfers bij een groene inkleding; door het groen vertraagt alle verkeer wat niet alleen veiliger is 
maar mensen de tijd geeft om etalages te bekijken en men makkelijker een winkel zal binnenstappen. 
De rustgevende ervaring van het groen zorgt er bovendien voor dat de winkelstraat als aangenamer 
wordt ervaren en bezoekers sneller zullen terugkomen.

Op bedrijventerreinen en kantoorsites verhoogt de productiviteit wanneer de omgeving groener wordt 
aangekleed. De mentale en fysieke invloed van het groen zorgt voor een beter algemeen welgevoelen 
met hogere motivatie, inzet, concentratiepeil en een verminderd absenteïsme tot resultaat. 
Vergelijkbaar kunnen ook kinderen zich beter concentreren in een groene schoolomgeving met betere 
gemiddelde schoolresultaten tot gevolg.

Hoewel vele studies de positieve economische impact van bomen en ander groen aantonen, kan dit 
nauwelijks in een financieel cijfer worden vertaald. Zeker op het niveau van een individuele boom of 
groenelement. Het belang van dit groen wordt het duidelijkst onderkend in het criterium Standplaats.

Als laatste heeft een boom uiteraard een waarde die kan worden berekend en wordt gebaseerd op de 
kenmerken van de boom (formaat, soort, gezondheid, zeldzaamheid, ...) en waarbij ook de zorgen om 
de boom in die toestand te krijgen. Deze waarde geeft een indicatie van de prijs die men zou moeten 
betalen om een dergelijke boom vanuit een kwekerij te laten aanplanten.

Wetgeving
 gemeentelijke politieverordening van 21 april 2009 (punt 4) houdende Algemene Bestuurlijke 

Politieverordening en haar bijlagen, afgekort tot APB
 Bosdecreet van 13 juni 1990
 Vegetatiebesluit van 23 juli 1998
 Omzendbrief LNW/98/01 d.d. 17 februari 1999 betreffende algemene maatregelen inzake 

natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine 
landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot 
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, in zonderheid bijlage 1 ‘Code voor goede 
natuurpraktijk i.f.v. wijziging van vegetatie en van kleine landschapselementen’

 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 over het bestuurlijk 

toezicht
 rondzendbrief BA 2006/01 van 13 januari 2006 over de inwerkingtreding van de bepalingen 

inzake het bestuurlijk toezicht vervat in het gemeentedecreet

Fasering
Het voorgelegde ontwerp van reglement Waardevolle Bomen werd de voorbije 12 maanden in 
samenwerking tussen de gemeentelijke milieudienst en de milieuraad uitgewerkt.



29/46

Advies
milieuraad
Gunstig advies

Notulen
Dirk Aras heeft deze materie bij een eerdere bespreking gunstig onthaald. Deze agendering stelt hem 
echter voor problemen, omdat er particulieren bij betrokken zijn die vragen zullen stellen en die hulp 
zullen nodig hebben. Er worden hen verplichtingen opgelegd, maar de flankerende maatregelen die 
tegemoet moeten komen aan de vragen van particulieren ontbreken. Dat is een probleem, want de 
verplichtingen zijn soms verwarrend. Hoe mag bijvoorbeeld een waardevolle boom op privédomein 
gesnoeid worden? In het reglement staat dat er geen overdadige snoei, onprofessionele snoei mag 
gebeuren. Maar wat betekent dat? Wat mag een particulier doen? En waar zit de financiële 
compensatie die vandaag op tafel had moeten liggen? De flankerende maatregelen worden slechts 
vaag omschreven als iets wat nog besproken moet worden, maar de legislatuur loopt stilaan ten 
einde, waardoor de kans dat dit nog op de agenda van de gemeenteraad zal belanden, klein wordt.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er nu reeds advies-mogelijkheden van een bomenexpert 
bestaan. De subsidies die er nu zijn, zijn bestemd voor het knotten van bomen en voor kleine 
landschapselementen. Zodra de waardebepaling van bomen is afgerond, kan het subsidiereglement 
aangepast worden. Dat is de volgende stap, die tijdens de volgende milieuraad aan bod komt, evenals 
bijkomende flankerende maatregelen.

Dirk Aras is van mening dat dit al besproken had moeten zijn.

Schepen Ingeborg Van Hoof geeft aan dat de budgetrondes volop bezig zijn. 

Dirk Aras vindt het logisch dat het bestuur zich bepaalde normen oplegt, maar het gaat hier ook om 
particulieren, voor wie niet alles even duidelijk is. Hij geeft het voorbeeld van een waardevolle boom, 
die na het verkrijgen van toestemming gekapt moet worden en waarvoor compensatie moet worden 
voorzien. Maar waaruit moet die dan bestaan? Gaat het om dezelfde boom of om een andere? 
Daarnaast krijgt die vervangende aanplant meteen ook het statuut van waardevolle boom. Dat is niet 
correct, want de oude boom heeft het statuut waardevol verworven wegens persoonlijke 
eigenschappen, die de nieuwe boom niet bezit.

Schepen Ingeborg Van Hoof legt uit dat een en ander ook afhankelijk is van de plaatsbepaling. Zo is 
bijvoorbeeld de taxus die ooit aangeplant werd aan het gemeentelijk magazijn naar aanleiding van de 
10.000ste inwoner waardevol.

Koen Kerremans heeft reeds van voor de start van zijn politieke carrière gepleit voor dergelijk 
reglement en is dus tevreden met dit punt. Hij vindt het een goed reglement met nog wat marge tot 
verbetering. Hij heeft een aantal vragen:

1) De scoring gebeurt door de afdeling Ruimte, waar de medewerkers op dit ogenblik al weinig tijd 
hebben. Hij vraagt zich af hoe de werklast verdeeld zal worden. Waar is dit terug te vinden in het 
organogram?

2) Waarop is de leeftijd van de bomen gebaseerd? Een boom van 40 jaar krijgt nu 0 punten op basis 
van zijn leeftijd. Dat moet eventueel herbekeken worden, want in andere reglementering is een 30-
jarige leeftijd een belangrijke mijlpaal. Kan de milieuraad bekijken of deze grens nog verschoven kan 
worden?
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3) Wanneer een boom eerst alleen staat en daarna terecht komt in een bouwwerf, verandert de 
standplaats en de vrije worteloppervlakte. Hier zou opgenomen moeten worden dat de 
worteloppervlakte van voor de bouwwerken gescoord wordt.

4) Er wordt verwezen naar de invloed van de nabijheid van bomen op de waarde van woningen, wat 
een goede zaak is.

5) Wat is de verdere functie van de milieuraad hierin? Krijgt hij adviesrecht?

6) Het is belangrijk om mensen met waardevolle bomen te steunen. De kosten die ermee gepaard 
gaan, zijn soms hoog. Subsidies zouden hier welkom zijn.

7) Hoe zit het met het handhavingsbeleid van dit reglement en van het kapreglement?

Schepen Ingeborg Van Hoof neemt een aantal van bovenstaande vragen en bedenkingen mee naar 
de milieuraad. Als antwoord op de eerste vraag stelt ze dat de milieuambtenaar deze materie onder 
zijn hoede zal nemen. Hij heeft ook het reglement mee opgesteld en hij begeleidt de milieuraad. Tot 
nog toe hebben jobstudenten in de loop van de zomervakantie een deel van het handhavingsbeleid 
voorbereid. Ze hebben de stand van zaken van kapvergunningen en heraanplant in kaart gebracht. In 
het verleden ontbrak hiervoor de nodige tijd. Ook in de toekomst kan deze werkwijze behouden 
blijven. Voor de handhaving zelf zijn de jobstudenten uiteraard niet bevoegd. Dat is een zaak voor de 
GAS-ambtenaar, de politie of de miieuambtenaar.

Dirk Aras ziet hierin een fundamenteel probleem. De jobstudenten maken wel degelijk de eerste 
schifting. Eigenlijk moet de GAS-ambtenaar dit opnieuw controleren in het kader van mogelijke 
sancties. 

Schepen Ingeborg Van Hoof preciseert dat de jobstudenten gewoon nagaan of de kapvergunningen 
die afgeleverd zijn ook uitgevoerd werden. Ze nemen de nodige foto's, maar kunnen uiteraard geen 
sancties treffen.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat in het geval van discussie de politie wordt verwittigd. De 
meeste dossiers zijn echter in orde.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt op vraag 5 dat de functie van de milieuraad naast het geven 
van advies bestaat uit het beoordelen van waardevolle bomen die op de lijst terechtkomen. De 
subsidies voor onderhoud van bomen zullen meegenomen worden in de budgetbesprekingen.

Koen Kerremans merkt op dat dit reglement ingaat vanaf 1 november. Is er mankracht genoeg 
voorhanden om dit goed op te volgen?

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het organogram van de afdeling Ruimte werd 
uitgebouwd met een extra architect, die de rechterhand is van het afdelingshoofd. Hierdoor krijgt ook 
de milieuambtenaar wat meer tijd voor dergelijke dossiers. 

Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat een en ander ook samenhangt met de 
omgevingsvergunning. Het gaat om een totaalaanpak.

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

Besluit
Artikel 1
Bijgevoegd ontwerp van reglement tot het definiëren en beschermen van waardevolle bomen wordt 
goedgekeurd.

Artikel 2
Het reglement zoals goedgekeurd onder artikel 1 van dit besluit treedt in werking vanaf 1 november 
2017.

Artikel 3
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit 
reglement en het beheer van de lijst waardevolle bomen.

Artikel 4
Een afschrift van dit reglement zal te gelegener tijd aan de betrokken instanties toegezonden worden.

Bijlagen
 reglement waardevolle bomen_GR28092017.docx

13 2017_GR_00142 Opmaak van reglementen - Kapreglement gemeente 
Berlaar - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente Berlaar is een landelijke gemeente met – vooral in het Gestelse kastelen en 
landhuizengebied – veel oude dreven en bomen. Niet alleen gemeentelijke bomen maar ook 
particuliere bomen zijn bepalend voor het landschappelijke beeld en het karakter van 
woonomgeving.

Het decreet Algemene Beginselen inzake Milieubeleid (DABM) vertaalt in haar artikel 1.2.1 
een aantal belangrijke beleidsbeginselen waaronder het voorzorgsbeginsel, het stand-still 
beginsel en het integratiebeginsel. Deze laatste is de vertaling van artikel 130R, tweede lid 
van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en stelt milieuoverwegingen 
centraal, ook bij de besluitvorming in andere beleidssectoren (bv. de verplichte afweging of er 
geen vermijdbare schade aan de natuurwaarde kan ontstaan bij elke 
bouwvergunningsaanvraag). 
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Om zorgvuldig en geïntegreerd om te gaan met het groen binnen de gemeente Berlaar wordt 
een beleid voorgesteld dat uitgaat van een stand-still (kapverbod) en extra bescherming biedt 
aan waardevolle bomen. Dit beleid vindt haar uitvoering in dit gemeentelijke kapreglement 
waarin de regels rond het verkrijgen van een kapvergunning werden uitgewerkt. Centraal 
uitgangspunt hierbij vormt de bescherming van waardevolle bomen en bomen die de potentie 
hebben om tot een waardevolle boom uit te groeien. Waardevolle bomen mogen niet gekapt 
worden tenzij omwille van veiligheidsrisico’s of een sterk gecompromitteerde gezondheid die 
belangrijke veiligheidsrisico’s inhoud.

Daarnaast worden bomen groter dan 7 meter of een stamomtrek van 50cm of meer 
vergunningsplichtig en behoudens enkele uitzonderingen gaat elke vergunning gepaard met 
een vervangende aanplant.

In de regelgeving wordt geen onderscheid gemaakt in waardevolle gemeentelijke bomen en 
waardevolle niet-gemeentelijke bomen.

Het beschermen van bomen en de verplichte heraanplant komt tegemoet aan het stand-still beginsel 
en beoogt een eerder gematigde benadering van het verwijderen van bomen.

Door het beschermen van als waardevol beschouwde bomen wordt daarnaast ten dele 
tegemoetgekomen aan het integratiebeginsel. De betrokken bomen wordt immers een beschermde 
status toegekend die een impact zal hebben op andere domeinen.

Argumentatie
Zowel in de kernen als in het buitengebied vormen bomen een deel van de leefomgeving. Ervaring 
van overlast, ruimtelijke ontwikkelingen en bouwactiviteiten zijn de voornaamste redenen waarom 
bomen verdwijnen. Bomen hebben echter een grote maatschappelijke en ecologische maar ook 
economische waarde. Deze waarden kunnen opgesplitst worden in vier pijlers (mensgericht, 
natuurgericht, milieugericht en economisch). De impact en dus ook de waarde, is afhankelijk van de 
schaal, mate en wijze waarop de bomen gebruikt of beleefd worden.

Mensgerichte waarde betreft de vaak onbewuste beleving van de omgeving, de impact op onze 
fysische en psychische gezondheid maar ook het cultuur-historische gebruik of relicten daarvan, 
functioneel groen en alle andere bomen met een mens-gerelateerde herkomst of functie. Ook een 
aantal neveneffecten van de milieu-gerelateerde impact hebben een niet onbelangrijke meerwaarde 
voor ons mensen (bv. tegengaan urban heating en klimaatverandering, vastleggen fijn stof uit de 
lucht, …).
Concrete voorbeelden hiervan zijn de identiteit die (openbaar) groen verleent aan haar omgeving, 
devotiebomen of bomen gebruikt als aanduiding van eigendomsgrenzen, schaduwbomen, … 
Naast deze waarden vormen groene, boomrijke omgevingen vaak ontmoetingsplaatsen zoals parken 
en pleintjes wat de sociale samenhang en het gemeenschapsgevoel bevorderd. Zelfs de criminaliteit 
daalt wanneer er kwalitatief beter en meer groen aanwezig is.

Natuurgerichte waarde, ook wel de ecologische waarde genoemd, wordt vaak afgedaan als voor de 
hand liggend. Door een sterke verstedelijking verdwijnt er echter veel groen in de bewoonde gebieden 
waardoor het overblijvende groen extra belangrijk wordt. Niet enkel als foerageerplaats of nestplaats 
maar nog meer als zogenaamde stapsteen doorheen het verstedelijkte gebied. Rijen en 
straatbegeleidende perken zijn wegen voor fauna en flora doorheen de versteende omgeving en 
parken en groene pleintjes zijn als klein oases in de stenen leefruimte die we voor onszelf hebben 
gecreëerd. In deze gebieden is de plaatselijke ecologische waarde (en dit kan zelfs op plein- of 
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straatniveau zijn) erg nauw verbonden met het aanwezige (openbaar) groen. Het verdwijnen van zelfs 
één enkele boom kan hierop een grote negatieve impact hebben.

Buiten de woonkernen en verstedelijkte zones krijgt natuurgericht groen meer ruimte en is de lokale 
ecologische impact minder afhankelijk van één enkel organisme al kan dit sterk variëren. Zo zullen 
oude bomen en bomen met holten o.d. een grotere invloed hebben. Daarnaast maken bomen in het 
buitengebied meer kans om specifieke ecologisch interessante (bv. bedreigde) diersoorten aan te 
trekken.
Inheemse bomen hebben een veel sterkere verbondenheid met de lokale fauna en flora waardoor hun 
ecologische waarde gemiddeld hoger ligt dan die van exoten. Binnen een verstedelijkte context is het 
belang van gezonde bomen die voldoen aan een hele reeks randvoorwaarden echter van groter 
belang dan de puur ecologische waarde. Belangrijk hierbij is dat beiden tegen elkaar worden 
afgewogen en waar de omstandigheden het toelaten de voorkeur wordt gegeven aan inheemse 
soorten. Het is tevens erg belangrijk er over te waken dat exoten zich niet invasief ontwikkelen en zo 
overlast veroorzaken. Door het maken van deze afwegingen met het adagium ‘de juiste plant op de 
juiste plaats’ in het achterhoofd zal gezond een bomenbestand ontstaan met verschillende soorten.
Die verscheidenheid aan soorten en leeftijden versterkt de natuurgerichte waarde van het 
bomenbestand door het bieden van een grotere diversiteit aan nestgelegenheid, voedselaanbod, 
timing van voedselbeschikbaarheid, … . Het aanbod diversifieert, met meer betrokken diersoorten tot 
gevolg. Bovendien verhoogt ook de kans op weerstand van het bomenbestand tegen ziekten en 
plagen.

Milieugerichte waarde geeft vaak onrechtstreeks aanleiding tot een mensgerichte of economische 
waarde. De laatste decennia zien we meer en meer de erkenning van wijzigende natuurfenomenen als 
problematisch. Bovendien nemen fenomenen als wateroverlast, hittegolven, … in aantal en ernst toe. 
Bomen kunnen een bijdrage leveren in de oplossing van sommige problemen. Zo worden al 
honderden jaren bv. wilgen aangeplant om natte weiden droger te maken door hun sterke 
verdamping. Een praktijk die recent herontdekt lijkt te zijn. Door water lokaal vast te houden en het 
verdampen van water wordt voorkomen dat water snel afstroomt en elders overlast veroorzaakt. Die 
verdamping heeft verder ook een temperende effect op de opwarming door zonnestraling. 
Schaduwworp, waterverdamping verminderen zo de negatieve impact van urban-heat en hittegolven, 
vooral merkbaar in woonkernen en verstedelijkte gebieden.

Meer in de onmiddellijke leefomgeving hebben bomen ook een impact op de leefomgeving doordat zij 
het microklimaat of hinderaspecten kunnen beïnvloeden. Dit kan gaan van het dempen van lawaai of 
het visueel afschermen van hinderlijke uitzichten over windafscherming tot het verfrissen van hun 
onmiddellijke omgeving door het verdampen van water en het absorberen van vervuilende gassen en 
fijn stof. Minder bekend is dat bomen ook een deel van de UV-stralen van de zon absorberen.

Andere voordelen zijn het vasthouden van bodems die anders zouden eroderen, minder 
energieverbruik in woningen door slim gebruik van bomen in de buurt (schaduwworp in de zomer, 
luwte tegen winterse noorderwind, …) en natuurlijk zijn bomen belangrijke zuurstofproducenten. Dat 
vormen ze uit CO2 en daarbij vangen ze een broeikasgas uit het milieu.

Economische waarde ligt niet zozeer in de waarde als gebruikshout maar in de opwaardering, beleving 
en inkleding van mensenterrein. Net zoals een mooie tuin een meerwaarde biedt aan een woning, 
verhoogt de waarde van eigendommen in een groene omgeving. Onbewust wordt een groene 
omgeving met bomen als aangenaam en rustgevend ervaren. Daardoor stijgt bv. de prijs van 
vastgoed. Dit geldt zowel voor woningen als bedrijfsgebouwen. In winkelstraten verbeteren de 
verkoopcijfers bij een groene inkleding; door het groen vertraagt alle verkeer wat niet alleen veiliger is 
maar mensen de tijd geeft om etalages te bekijken en men makkelijker een winkel zal binnenstappen. 
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De rustgevende ervaring van het groen zorgt er bovendien voor dat de winkelstraat als aangenamer 
wordt ervaren en bezoekers sneller zullen terugkomen.

Op bedrijventerreinen en kantoorsites verhoogt de productiviteit wanneer de omgeving groener wordt 
aangekleed. De mentale en fysieke invloed van het groen zorgt voor een beter algemeen welgevoelen 
met hogere motivatie, inzet, concentratiepeil en een verminderd absenteïsme tot resultaat. 
Vergelijkbaar kunnen ook kinderen zich beter concentreren in een groene schoolomgeving met betere 
gemiddelde schoolresultaten tot gevolg.

Hoewel vele studies de positieve economische impact van bomen en ander groen aantonen, kan dit 
nauwelijks in een financieel cijfer worden vertaald. Zeker op het niveau van een individuele boom of 
groenelement. Het belang van dit groen wordt het duidelijkst onderkend in het criterium Standplaats.

Als laatste heeft een boom uiteraard een waarde die kan worden berekend en wordt gebaseerd op de 
kenmerken van de boom (formaat, soort, gezondheid, zeldzaamheid, ...) en waarbij ook de zorgen om 
de boom in die toestand te krijgen. Deze waarde geeft een indicatie van de prijs die men zou moeten 
betalen om een dergelijke boom vanuit een kwekerij te laten aanplanten.

Wetgeving
 gemeentelijke politieverordening van 21 april 2009 (punt 4) houdende Algemene Bestuurlijke 

Politieverordening en haar bijlagen, afgekort tot APB
 Bosdecreet van 13 juni 1990
 Vegetatiebesluit van 23 juli 1998
 Omzendbrief LNW/98/01 d.d. 17 februari 1999 betreffende algemene maatregelen inzake 

natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine 
landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot 
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, in zonderheid bijlage 1 ‘Code voor goede 
natuurpraktijk i.f.v. wijziging van vegetatie en van kleine landschapselementen’

 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 over het bestuurlijk 

toezicht.
 rondzendbrief BA 2006/01 van 13 januari 2006 over de inwerkingtreding van de bepalingen 

inzake het bestuurlijk toezicht vervat in het Gemeentedecreet.

Fasering
Het voorgelegde ontwerp van kapreglement werd in samenwerking met de gemeentelijke Milieuraad 
uitgewerkt.

Advies
milieuraad
Gunstig advies

Notulen
Dirk Aras vindt bepaalde passages in het reglement vaag. Zo kan een waardevolle boom, net voor hij 
vervangen wordt, van de lijst geschrapt worden en dan vervallen de verplichtingen. Het is het college 
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van burgemeester en schepenen dat hierover oordeelt. Een andere verplichting omvat het bijhouden 
van de stronk ter inspectie wanneer een boom om veiligheidsredenen wordt gekapt na beslissing van 
de veiligheidsdiensten. Wat als er achteraf een ander oordeel wordt geveld? Indien de 
veiligheidsdiensten beslist hebben om een boom te kappen, moet het verhaal ook afgelopen zijn. 
Anders ontstaat er rechtsonzekerheid.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het interessant kan zijn om achteraf de stronk te 
bekijken in functie van ziektes.

Koen Kerremans polst naar het contract met de bomenexpert.

Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dat het contract nog loopt tot eind 2018. 

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

Besluit
Artikel 1
Bijgevoegd ontwerp van kapreglement wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het kapreglement zoals goedgekeurd onder artikel 1 van dit besluit treedt in werking vanaf 1 
november 2017.

Artikel 3
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit 
kapreglement.

Artikel 4
Een afschrift van dit reglement zal te gelegener tijd aan de betrokken instanties toegezonden worden.

Bijlagen
 Kapreglement Berlaar_GR28092017.docx
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Kapreglement Berlaar
Artikel 1:Vergunningsplicht en toepassingsgebied

§1. Niemand mag zonder voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen, op welke wijze ook:

a) bomen die minimaal 7 meter hoog zijn of die op een hoogte van 1,30 meter een 
omtrek van 50 cm of meer hebben (voor knotbomen met de knot beneden 1,30 
meter wordt de omtrek gemeten op 5 cm onder de knot), vellen, rooien, verplanten, 
overmatig snoeien of op enige andere wijze ernstige schade toebrengen of doen 
afsterven.

b) houtkanten, houtwallen, hagen, struwelen, grienden, bestemd voor professionele 
houtproductie, rooien. Het vellen van deze beplantingen volgens normale 
onderhoudswerken is niet onderworpen aan de vergunningsplicht.

c) houtkanten, houtwallen, hagen, struwelen, grienden, niet bestemd voor 
houtexploitatie, rooien of geheel of gedeeltelijk omhakken. Het vellen van deze 
beplantingen volgens normale onderhoudswerken is niet onderworpen aan de 
vergunningsplicht.

d) als invasief te beschouwen planten gebruiken voor vervangingsaanplant. 
e) de door deze vergunning opgelegde vervangingsaanplant verwijderen of in haar groei 

remmen (zie art. 4).

§2. Vallen niet onder de bepalingen van dit reglement:
a) boomkwekerijen en aanplantingen met kerstbomen voor zover de bomen deel 
uitmaken van de bedrijfsvoering.
b) laagstamboomgaarden.
c) bossen waarop het Bosdecreet van 13 juni 1990 van toepassing is.
d) vegetatie en lijn- en puntvormige elementen waarop het vegetatiebesluit dd. 23 
juli 1998 van toepassing is.
e) het vellen van bomen, gelegen op terreinen waarvoor een door de bevoegde 
overheid of bevoegde administratie(s) goedgekeurd beheersplan of beheersvisie 
bestaat op basis van milieu- en natuurwetgeving, als het vellen van de hoogstammige 
bomen als activiteit in dat beheersplan of beheersvisie is opgenomen.

§3. De vergunning is vereist voor zowel particuliere eigendommen als voor eigendommen 
van publiekrechtelijke rechtspersonen ongeacht:

- de bestemming van het gebied 
- de afstand van de boom t.o.v. bebouwing.

§4.In geval van overmacht of indien het geringste uitstel onmiddellijk gevaar oplevert volstaat 
een eenvoudige melding aan de lokale politie. Om dezelfde redenen kunnen de 
veiligheidsdiensten overgaan of laten overgaan tot het vellen van gevaarlijke bomen. De 
restanten van de betrokken boom en stronk moeten ter beschikking worden gehouden voor 
inspectie door de gemeente of een door haar aangestelde specialist.

Artikel 2:Waardevolle bomen
Voor bomen aangeduid als bijzonder waardevol conform de bepalingen van het raadsbesluit 
‘Waardevolle bomen’ wordt geen kapvergunning verleend tenzij uit een verslag, opgemaakt 
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door een geattesteerde boomdeskundige (European Treetechnician of gelijkwaardig), waaruit 
de noodzaak tot kap of rooiing omwille van de gezondheid van de boom of zijn stabiliteit 
ontegensprekelijk blijkt. Dit verslag moet worden toegevoegd aan de aanvraag tot 
kapvergunning.

In het geval een bijzonder waardevolle boom de stedelijke vernieuwing ernstig belemmert, 
wordt geen kapvergunning verleend maar kan verplanting van de boom worden toegestaan 
mits de opmaak van een BEA of gelijkwaardig door een geattesteerde boomdeskundige die 
ook de werken begeleidt en opvolgt. Het BEA maakt deel uit van de vergunningsaanvraag. 
Indien het gemeentebestuur de maatregelen als ontoereikend beoordeelt, kunnen bijkomende 
maatregelen worden opgelegd.

Voor bomen aangeduid als potentieel waardevol type 1 en type 2 (in onderzoek) conform de 
bepalingen van het raadsbesluit ‘Waardevolle bomen’ wordt de aanvraag en behandeling van 
een kapvergunningsaanvraag automatisch opgeschort of negatief beoordeeld tot na uitspraak 
over de opname op de BWB-lijst.

Artikel 3:  Vergunningsvoorwaarden
In de vergunning kunnen voorwaarden worden opgenomen, onder meer wat betreft de soort, 
de hoeveelheid, het plantformaat en de aanlegwijze van de vervangende aanplant.

Artikel 4:Vervangende aanplanting

§1. Elke vergunde kapping wordt vergezeld van een verplichting tot vervangende aanplanting. 
Tenzij de kapping een bijzonder of potentieel waardevolle boom betreft kan hiervan worden 
afgeweken:

- in woongebied bij gemotiveerde beslissing van het gemeentebestuur 
- in tuinen die in hun volledigheid op een perceel van minder dan 500 m² zijn 

gelegen.
 
§2. Tenzij anders bepaald in de vergunning, moet elke opgelegde vervangende aanplant 
uiterlijk in het eerste plantseizoen dat volgt op het vellen of rooien, worden uitgevoerd. 
Beplantingen die niet aanslaan, moeten het eerstvolgend plantseizoen worden vervangen.

§3. De opgelegde passende vervangingsaanplant mag zonder voorafgaande schriftelijke 
toelating niet worden verwijderd, noch door om het even welk middel in haar groei geremd 
worden.

Overmacht
§1. Door overmacht gevelde bomen of beplantingen moeten door de eigenaar worden 
vervangen met het oog op het herstel van het oorspronkelijk uitzicht van de beplantingen. Op 
percelen met een gele of groene bestemming volgens het Gewestplan moet de vervangende 
aanplant gebeuren met streekeigen planten. De eenheid van de beplanting mag door deze 
aanplant niet verstoord worden. Gebruik van de oorspronkelijke planten is nooit een verstoring 
van de eenheid. In het geval het een bijzonder of potentieel waardevolle boom betreft, bepaalt 
de gemeentelijke dienst bevoegd voor leefmilieu de te planten vervangende aanplant.

§2. Deze vervanging moet uiterlijk in het eerstvolgende plantseizoen worden uitgevoerd.
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§3. Het gemeentebestuur kan op gemotiveerd verzoek en bij gemotiveerde beslissing 
afwijkingen toestaan op paragrafen 1 en 2 van dit artikel.

Ontoelaatbare handelingen
§1. Met vellen, rooien of vernietigen van bomen en groenelementen wordt gelijkgesteld: het 
schade toebrengen of verminken inzonderheid door ringen, ontschorsen, verschroeien, 
bewerken met scheikundige producten, ondeskundig snoeien, inkerven en benagelen en 
acties conform artikel 9 §6. Een periodiek onderhoud om een bepaalde snoeivorm in stand te 
houden en het knotten van knotbomen wordt niet als ontoelaatbaar beschouwd.

§2. Het ten uitvoer brengen van de vergunning tijdens het broedseizoen (15 maart tot 1 
augustus) is verboden tenzij het gaat om kappingen omwille van overmacht of onmiddellijk 
gevaar.

BEPALINGEN BIJ VERKAVELINGSVERGUNNINGEN
§1. Waardevolle bomen op terreinen waarvoor een verkavelingsvergunning wordt 
aangevraagd worden geïntegreerd in het verkavelinsgontwerp zodat ze volledig en onder 
goede omstandigheden behouden blijven.

§2. Andere bomen op terreinen waarvoor een verkavelingsvergunning wordt aangevraagd 
worden zo veel mogelijk geïntegreerd in het verkavelinsgontwerp. Als richtlijn mag maximaal 
50% van de perceelsoppervlakte vrijgemaakt worden van bomen ten gevolge van de 
verkaveling.

§3. Voor de blijvende bomen wordt een Bomen Effect Analyse opgemaakt. Minimaal de 
voorschriften en beschermende maatregelen die uit het BEA voortvloeien dienen te worden 
nageleefd. Het BEA maakt deel uit van de definitieve vergunningsaanvraag. Indien het 
gemeentebestuur de maatregelen als ontoereikend beoordeelt, kunnen bijkomende 
maatregelen worden opgelegd. 

BEPALINGEN VOOR BOUWWERKEN, CONSTRUCTIES e.d.
§1. Waardevolle bomen op terreinen waarvoor een bouwvergunning wordt aangevraagd 
worden geïntegreerd in het ontwerp zodat ze maximaal en onder goede omstandigheden 
behouden blijven.

§3. Voor de blijvende bomen wordt een Bomen Effect Analyse opgemaakt. Minimaal de 
voorschriften en beschermende maatregelen die uit het BEA voortvloeien dienen te worden 
nageleefd. Het BEA maakt deel uit van de definitieve vergunningsaanvraag. Indien het 
gemeentebestuur de maatregelen als ontoereikend beoordeelt, kunnen bijkomende 
maatregelen worden opgelegd.

GROENBESCHERMING BIJ DE UITVOERING VAN WERKEN
§1. Bij het uitvoeren van bouw- en of verbouwingswerken, bij de aanleg van wegen, 
leidingen, kabels e.d. dienen alle nodige voorzorgen genomen te worden om de opgaande 
beplantingen te beschermen en schade te voorkomen.
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§2. Op bouwwerven moet een boombeschermingszone worden ingesteld rond alle blijvende 
bomen. Deze zone beslaat minimaal een oppervlakte met een diameter van 25 x de diameter 
van de boom gemeten op 1,3 m boven de grond en is nooit kleiner dan 4 m doorsnede. De 
stam van de boom is steeds het middelpunt van deze minimale beschermingszone en kan op 
maat worden uitgebreid in het geval van laaghangende takken of asymmetrische kroonvorm. 
De boombeschermingszone moet door middel van hekken of panelen ontoegankelijk worden 
gemaakt zonder hierbij de boom te beschadigen en moet steeds vrij blijven van elke vorm 
van werfverkeer, stapeling, storting, barakken, lozing, vuurhaarden, grondbewerking, …

§3. Onverminderd andere verplichtingen met betrekking tot grondwaterbeheer, moet bij 
bemaling de watervoorziening van de blijvende bomen verzekerd worden.

§4. Sleuven en uitgravingen voor ondergrondse leidingen mogen mechanisch niet dichter 
dan 2,5 meter uit de as van een boom, waarvan de stamomtrek 50 cm of meer bedraagt op 
1,3 m. van de grond, gemaakt worden. Indien hieraan niet kan voldaan worden, moet een 
vergunning aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen

§5. Enkel op basis van een goedgekeurd BEA kan van de verplichtingen uit paragrafen 1, 2, 
3 en 4 worden afgeweken. 

§6. Beschadigingen of sterfte van de te beschermen opgaande beplantingen, die 
voortvloeien uit nalatigheid of onvoorzichtigheid, worden gelijkgesteld met het onvergund 
vellen of rooien.

Procedure
Aanvragen voor een kapvergunning dienen te gebeuren via het bezorgen van een volledig 
ingevuld aanvraagformulier, vergezeld van de nodige bijlagen, aan de gemeentelijke 
administratie.

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt een besluit tot het verlenen of weigeren 
van de vergunning of het verlengen van de behandelingstermijn binnen de 60 
kalenderdagen, te rekenen vanaf:

 de datum van het ontvangstbewijs of 
 vanaf de derde werkdag na postdatum van de zending per post of 
 vanaf de eerstvolgende werkdag na zending per elektronische post op algemene 

emailadres van de gemeente.

De termijnverlenging telt maximaal 30 kalenderdagen en kan worden ingeroepen omwille 
van een lopend onderzoek in kader van het gemeenteraadsbesluit ‘Waardevolle bomen’, 
indien het bestuur een openbaar onderzoek wenst te organiseren, indien het advies van één 
of meerdere gemeentelijke adviesraden werd opgevraagd of wanneer het bestuur bijkomend 
onderzoek van de aanvraag noodzakelijk acht om een voldoende gefundeerd besluit te 
kunnen nemen.
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Ten laatste 10 werkdagen na het nemen van een besluit tot het verlenen of weigeren van de 
vergunning of het verlengen van de behandelingstermijn wordt de aanvrager hiervan 
schriftelijk of per elektronisch bericht in kennis gesteld.

Wanneer binnen de voorgeschreven termijn geen besluit werd genomen, wordt de 
vergunning geacht te zijn geweigerd.

Wanneer de vergunningsaanvraag (met attest cfr. artikel 2) een boom bevat aangeduid als 
waardevol conform de bepalingen van het gemeenteraadsbesluit ‘Waardevolle bomen’, wordt 
er een openbaar onderzoek van 20 dagen georganiseerd. Dit openbaar onderzoek doet geen 
afbreuk aan de noodzaak tot hoogdringende kap in geval van acuut gevaar.
Deze dossiers worden ter advies voorgelegd aan de gemeentelijke milieuraad.

Verval van de vergunning
De vergunning blijft een jaar geldig.
Maakt de vergunninghouder gedurende deze periode geen gebruik van de vergunning, dan 
komt ze te vervallen

AANVULLENDE BEPALINGEN

 
Wanneer beplantingen of vervangende aanplantingen, uitgevoerd ingevolge de bepalingen 
van dit reglement, niet aanslaan, moeten zij in het eerstvolgende plantseizoen opnieuw 
aangeplant worden (1 november t.e.m. 15 maart). Deze werkwijze moet worden herhaald 
tot de beplanting de voorgeschreven aard heeft verkregen.

 
Aansluitend op artikel 98 van de gemeentelijke Algemene Bestuurlijke Politieverordening 
(GAS-reglement) wordt bij beschadiging of het uitvoeren van ontoelaatbare handelingen 
(artikel 6) steeds een maximale administratieve sanctie opgelegd, verhoogd met het 
waardeverlies door de veroorzaakte schade aan de boom, de kostprijs van de noodzakelijke 
herstelwerken en kosten gemaakt voor het (laten) bepalen van de schade en het 
waardeverlies.

Voor de waardebepaling van veroorzaakte schade (waardeverlies) wordt gebruik gemaakt 
van de uniforme methode zoals opgenomen in het Standaardbestek 250.

In het geval van vastgestelde overtredingen kan een vervangende aanplant worden 
opgelegd naast de sancties vermeld in vorig artikel.

 
Indien het statuut van een boom onduidelijk dan wel belangrijk is met betrekking tot een 
voorliggend dossier kan de betrokken boom ten allen tijde onderworpen worden aan een 
evaluatie conform het gemeenteraadsbesluit ‘Waardevolle Bomen’ en desgevallend als 
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waardevol worden voorgedragen. In dergelijke geval krijgt de boom het statuut ‘potentieel 
waardevol’ type 1 zoals bepaald in het raadsbesluit ‘Waardevolle bomen’.
Behandeling gebeurt conform artikel 2 van dit besluit.

Definities
Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder:

1. BEA: zie Boom effect analyse
2. Bomen Effect Analyse: onderzoek van de effecten van geplande werkzaamheden op 

een boom met inbegrip van de toekomstkansen, behoudsmaatregelen te treffen 
voorafgaand, tijdens en na afloop van de werken en eventuele voorschriften ter 
aanpassing van het ontwerp met het oog op een duurzaam behoud van de boom.

3. bomen: houtachtige, overblijvende gewassen die minstens 3 meter hoog kunnen 
worden indien ze vrij kunnen uitgroeien en met minstens één stam.

4. bos: grondoppervlakte waarvan bomen en houtachtige struikvegetaties het belangrijkste 
bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meerdere 
functies vervult. Zie het Bosdecreet;

5. broedseizoen: periode van 15 maart tot en met 1 augustus;
6. BWB-lijst: lijst met bijzonder waardevolle bomen zoals vastgesteld conform het 

raadsbesluit ‘Waardevolle bomen’.
7. geattesteerde boomdeskundige: persoon met de nodige theoretische bagage om 

bomen te kunnen evalueren en die beschikt over een attest dat die kennis betuigt zoals 
European Treetechnician of gelijkwaardig. Meer informatie www.inverde.be.

8. haag of haagkant: een lijnvormige aanplanting van houtachtige gewassen met 
compacte structuur die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt 
gehouden; de frequentie bepaalt of het gaat om een "haag" (frequent onderhouden), 
dan wel om een haagkant (minimaal onderhouden);

9. houtkant: elke strook grond, inbegrepen taluds en beekoevers, welke met bomen, 
struiken en kruiden begroeid is. Normaal onderhoud bestaat uit een periodiek kappen 
van de houtachtige gewassen tot aan de grond; door het natuurlijke opslagvermogen 
van bepaalde loofhoutsoorten worden dan op de strook nieuwe loten gevormd;

10. houtwal: een strook grond begroeid met bomen, struiken en kruiden die op een 
herkenbare wal (verhoogd stuk grond) staan. Normaal onderhoud bestaat uit een 
periodiek kappen van de houtachtige gewassen tot aan de grond; door het natuurlijk 
opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten worden op de strook nieuwe loten 
gevormd;

11. inheemse bomen en heesters: bomen en struiken van soorten die van nature 
voorkomen in de streek maar niet noodzakelijk afstammen van planten die sinds de 
laatste ijstijd door evolutie zijn aangepast aan het lokale klimaat en de plaatselijke 
bodem. zie bijlage 1;

12. invasieve soorten: soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied 
hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of hun snelle uitbreiding tot ecologische, 
economische of gezondheidsschade kunnen leiden;

13. kappingen: het dunnen van bomen in een bosbestand en het vellen van kaprijpe 
bomen;

http://www.inverde.be
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14. knotbomen: bomen die met een interval van één of meerdere jaren van hun topscheut 
en zijtakken worden ontdaan, zonder dat de vitaliteit van de boom hierdoor in het 
gedrang komt;

15. laagstam fruitboom: vruchtdragende bomen die een maximale hoogte hebben van 2,5 
meter en die door het leiden van de takken geen normale kruinontwikkeling hebben

16. lijn- en puntvormige elementen: begroeiingen die een eigen natuurwaarde uitmaken 
en waarvan de structuur, de aard en het uitzicht gevormd of beïnvloed werden door 
menselijke activiteiten waarbij de aanwezige planten ook aangepast werden aan de 
omgeving en de functie van de omgevende terreinen, met uitzondering van de 
cultuurgewassen;

17. normale onderhoudswerken: wat in de ‘Code voor goede natuurpraktijk i.f.v. 
wijzigingen van vegetatie en van kleine landschapselementen’ wordt omschreven onder 
‘normaal onderhoud’ (bijlage 1 van Omzendbrief LNW/98/01). Deze werken kunnen 
zowel privatief als exploitatief gebeuren.

18. normale snoei: een periodiek onderhoud om een bepaalde snoeivorm in stand te 
houden; een snoeiing uitvoeren die de boomvorm drastisch wijzigt, zoals toppen of 
kandelaren, wordt niet als een normale snoei beschouwd;

19. plan van aanleg: een gewestplan, een algemeen plan van aanleg of een bijzonder plan 
van aanleg

20. plantseizoen: periode van 1 november tot en met 15 maart;
21. raadsbesluit ‘Waardevolle bomen’: raadsbesluit d.d. 5 oktober 2017 waarin wordt 

bepaald hoe waardevolle bomen worden bepaald en erkend.
22. rooien: het verwijderen van bomen of houtachtige gewassen, met inbegrip van hun 

wortelstelsel (stronk);
23. streekeigen bomen en heesters: bomen en struiken die van nature voorkomen in de 

streek en afstammen van planten die sinds de laatste ijstijd door evolutie zijn aangepast 
aan het lokale klimaat en de plaatselijke bodem;

24. struweel: vegetaties met min of meer gesloten struiklaag, hoger dan één meter 
(meestal twee meter of meer);

25. vegetatie: de natuurlijke en halfnatuurlijke begroeiing met alle spontaan gevestigde 
kruid-, struweel-en bosbegroeiingen, en dit onafhankelijk van het feit of het abiotisch 
milieu al dan niet door de mens beïnvloed of gevormd is. Het betreft zowel begroeiingen 
in het water als op het land. Ook bossen worden ertoe gerekend onafhankelijk van het 
feit dat de boomlaag is aangeplant of niet. Voorbeelden van vegetaties zijn o.a. vennen, 
heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties, niet recent omgeploegde en 
ingezaaide graslanden, loofbossen, houtachtige beplantingen;

26. vellen: het doen vallen of het onherroepelijk beschadigen van de stam met de dood tot 
gevolg;

27. vervangende aanplant: het aanplanten ter vervanging van verwijderde planten. Dit 
kan zowel op dezelfde locatie als op een andere locatie conform de gemaakte afspraken 
of de vergunningsvoorschriften;

Dit reglement wordt van kracht over gans het grondgebied, onmiddellijk na de vereiste 
afkondiging.
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BIJKOMENDE DAGORDE

14 Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 
INGEBREKESTELLING DOOR ANTWERPS ADVOCATENKANTOOR GSJ 
ADVOCATEN
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa

Toelichting:
In het S.C. d.d. 14/09/2017 werd een melding gemaakt van de 3 kastanjebomen naast de 

gemeenteschool de Stap in de Pastorijstraat die door de aannemer beschadigd zijn.

2017-CBS-00799

Een boomexpert raamt de opgelopen schade op 8000 euro.

Voor een ingebrekestelling doet men beroep op een advocatenkantoor uit Antwerpen.

Hebben we in Berlaar geen advocaten die een ingebrekestelling kunnen betekenen ?

Welke motivatie ligt aan de grondslag van deze beslissing ?

In het verleden deden we al een oproep om oog te hebben voor vrije beroepen in Berlaar !

Kan U ons het verslag van de boomexpert bezorgen ?

Hoeveel praktiserende advocaten hebben we in Berlaar ?

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat GSJ een advocatenbureau is, waarmee de gemeente al 
geruime tijd samenwerkt voor eerstelijnsadvies. Dat kan gaan over heel diverse materies, wat het 
grote voordeel is van dergelijk kantoor. Zij beschikken over specialisten op alle terreinen, zodat steeds 
de passende advocaat kan worden ingezet om een gefundeerd antwoord te kunnen geven. Indien dit 
leidt tot een juridisch dossier, zoekt de gemeente wel eens een andere advocaat, waarbij ook mensen 
uit de regio aan bod komen. Maar bij de Berlaarse advocaten is het niet steeds duidelijk wat hun 
specialiteit is. Er zijn ook weinig zelfstandig werkende advocaten. Bepaalde materies, zoals 
bijvoorbeeld ruimtelijke ordening of milieu, zijn niet aan iedereen besteed. In dit dossier gaat het om 
een incident met een paar bomen, waarbij de aansprakelijkheid bepaald moet worden. Er wordt 
getracht om dit in der minne te regelen. Daarom werd er eerst juridisch advies ingewonnen om een 
inschatting te maken via het contract dat de gemeente met GSJ-advocaten heeft lopen.

15 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
renovatiewerken Vinkenhof
BEHANDELD



44/46

Indiener(s):
Leen Janssens, Groen; Koen Kerremans, Groen

Toelichting:
naar aanleiding van de goedgekeurde Europese en Provinciame subsidies voor het renovatieproject 
van het Vinkenhof vernemen wij graag hoe deze werken zullen verlopen. Artikels in de pers van voor 
de zomer hebben de bewoners van het Vinkenhof hopelijk geen valse hoop gegeven. Ondertussen 
staan we voor de winter. de bewoners stellen zich vragen. Daarom vragen we het bestuur, dat 
vertegenwoordiging heeft bij Zonnige Kempen, naar een tijdskader waarbinnen de renovatiewerken 
van het Vinkenhof zich zullen afspelen.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans begint met een korte rechtzetting: er is geen goedkeuring van de 
Europese subsidies. Zonnige Kempen heeft dit bericht gekregen tijdens de zomerperiode. Dit werd 
inmiddels opnieuw op de agenda gezet om te bekijken of er een nieuw subsidiedossier kan worden 
ingediend en om een realistische timing op te stellen, maar dat betekent minimaal twee jaar 
vertraging. Er moet dus terug vanaf nul begonnen worden. Het grootste probleem voor Berlaar is de 
groenaanplant. Er is immers een burgerbevraging gehouden, die heel interessant was en waarop veel 
positieve reacties zijn gekomen. Wachten tot de huizen gerenoveerd zijn, kan dus nog een tijdje 
aanslepen. Het is beter om een tandje bij te steken wat groen betreft.

Koen Kerremans vindt dit bijzonder jammer, vooral op het vlak van isolatie.

Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt dat, te meer omdat de vraag ook door de bewoners wordt 
gesteld.

Dirk Aras polst naar de mogelijkheid om gezamenlijk isolatie aan te kopen. Dat is een Vlaams initiatief 
dat door de gemeente begeleid zou kunnen worden.

Schepen Ingeborg Van Hoof weet niet of dit aanbod ook voor huurders van sociale woningen geldt.

Burgemeester Walter Horemans is van oordeel dat een totaalproject interessanter zou zijn. Hij belooft 
om na de Raad van Bestuur van Zonnige Kempen terug te koppelen. Het groen in het Vinkenhof kreeg 
net een onderhoudsbeurt door een Berlaarse firma. Een herziening van het plantgoed staat op de 
agenda in 2018.

16 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: toestand en 
onderhoud begraafplaats Berlaar centrum
BEHANDELD

Indiener(s):
Leen Janssens, Groen; Koen Kerremans, Groen

Toelichting:
naar aanleiding van de nakende feestdag waarop we onze overledenen herdenken zijn we benieuwd 
naar de planning rond de vernieuwingswerken van onze begraafplaats in het centrum van de 
gemeente. concreet vragen we naar de voortgang van de geplande werken, eventueel nieuwe 
plannen en ook naar het onderhoud van het domein. daarnaast hebben we enkele vragen rond het 
aankoopbeleid van het meubilair, de bereikbaarheid van de banken, de toegankelijkheid voor minder 
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mobiele mensen, onderhoud vna zerken, plaatsen van bloemen en tenslotte rond het 
communicatiebeleid met het oog op de komnde drukke dagen op de begraafplaats.

Antwoord
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat fase 2, de aanplant van bloemen en struiken, intussen werd 
afgerond. De aannemer heeft net nog een laatste onderhoudsbeurt uitgevoerd en zal nog voor 
Allerheiligen enkele taxushagen vervangen. Na Allerheiligen staan er nog enkele nieuwe werken op de 
planning. Zo worden de voorlopige infopanelen vervangen door exemplaren in cortenstaal met 
ingelaserde namen en worden er een aantal korte teksten van Berlaarnaren voorzien, op advies van 
de Archiefraad. Het dodenhuisje krijgt nog een andere invulling. Eerst worden er dakwerken 
uitgevoerd, zodat het niet langer binnenregent. Daarna wordt er ook een openbaar toilet geplaatst. 
De voorbereidingen hiervoor zijn al getroffen. Tegen het einde van het jaar komen er ook 
gieterbomen op het kerkhof, een constructie die bezoekers toelaat om gieters te ontlenen, zodat ze 
niet meer met eigen materiaal moeten sjouwen. 

Sinds de eerste week van oktober zijn er twee arbeiders aangesteld voor het dagelijkse onderhoud 
van het kerkhof. Zij fungeren ook als vast aanspreekpunt voor bezoekers en houden een oogje in het 
zeil, vooral om het gebruik van javel tegen te gaan en om de functie van de bodembedekkers toe te 
lichten. Zoals vorig jaar zullen er weer bloempothouders voorzien worden om beschadiging van 
planten te voorkomen. Na Allerheiligen worden de arbeiders opnieuw ingeschakeld in de reguliere 
werking over de hele gemeente, maar het is de intentie om op het kerkhof in het centrum een vaste 
onderhoudsman te zetten, zoals nu voor Hemelshoek ook het geval is.

Twee banken aan het dodenhuisje waren een tijdje geleden inderdaad moeilijker bereikbaar. Het gras 
groeide daar heel moeizaam en heeft de kans gekregen om voldoende te ontwikkelen vooraleer het 
voor de eerste maal af te rijden. Daardoor stond het wat hoger. De andere banken aan de 
bloemenweide zijn nu ook eenvoudig bereikbaar, omdat de weide recent werd gemaaid. Dat mag 
echter slechts tweemaal per jaar gebeuren. 

Schepen Ingeborg Van Hoof geeft mee dat er in de toekomst paadjes doorheen de bloemenweide 
gemaaid zullen worden naar de banken toe.

Schepen Jan Hendrickx kent de kostprijs van de banken niet uit zijn hoofd, maar het gaat zeker niet 
om de duurste exemplaren in tegenstelling tot wat de ontwerper oorspronkelijk had voorgesteld. Het 
kerkhof met zijn paden van grindgazon is nu beter toegankelijk voor minder mobiele mensen dan 
vroeger het geval was met de kiezelpaadjes.

Pegie Pauwels vraagt wat de concrete timing is.

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat fase 2 is afgerond en dat fase 3 na Allerheiligen start. Een 
concrete deadline is er niet echt.

Leen Janssens wil weten hoe de mensen de graven moeten onderhouden, aangezien ze omgeven zijn 
door bloemen en bodembedekkers.

Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat er over de bodembedekkers gestapt mag worden.

Silvain Vertommen vraagt zich af hoe groen geworden arduinen zerken proper kunnen gemaakt 
worden zonder javel.

Schepen Ingeborg Van Hoof verklaart dat de klus kan worden opgeknapt met een borstel en water.
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Schepen Jan Hendrickx vult aan dat er ecologische producten in de handel zijn die voldoende 
doeltreffend zijn.

Leen Janssens is van oordeel dat alles voldoende tijd moet krijgen, maar mensen maken zich naar 
aanleiding van Allerheiligen sneller ongerust.

Burgemeester Walter Horemans is ervan overtuigd dat er altijd voor- en tegenstanders zullen zijn. Hij 
roept de gemeenteraadsleden op om, waar mogelijk, duiding te geven. Communicatie is belangrijk, 
maar niet altijd eenvoudig. Er zijn mensen die maar éénmaal per jaar op het kerkhof komen en dan 
inderdaad zullen opkijken. Er is vooral tijd nodig. Over een tweetal jaar zou het kerkhof een 
onderhoudsarm pareltje moeten zijn.

Leen Janssens suggereert om na afronding van alle werken een evenement te organiseren op het 
kerkhof.

Burgemeester Walter Horemans zegt dat dit inderdaad de bedoeling is. Ook de scholen zullen hierin 
worden betrokken.

Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat ook de Nacht van Cultureel Erfgoed volgend jaar op het 
kerkhof zal doorgaan.

17 oktober 2017 21:01 - De voorzitter sluit de zitting

secretaris

Anja Neels

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


