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OPENBARE ZITTING

De voorzitter opent de vergadering met de dienstmededeling dat er op 4 november 2013 een brief
werd ontvangen van raadslid Marinus van Greuningen waarbij hij officieel meedeelt dat hij voortaan
onder de naam ‘KNV’ (‘Kortenberg Neutrale Visie) in de gemeenteraad wenst te zetelen. In die brief
stelt de heer van Greuningen dat deze naamswijziging werd goedgekeurd door een meerderheid binnen
de partij die onder de naam ‘Voor U’ deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober
2012. Ter staving van deze bewering heeft de heer van Greuningen ondertekende verklaringen van
verschillende personen aan de brief toegevoegd.

De voorzitter van de gemeenteraad neemt akte van de mededeling van raadslid van Greuningen en zal
bij de toezichthoudende overheid (Agentschap Binnenlands Bestuur) advies inwinnen over de manier
waarop met deze naamswijziging verder moet worden omgegaan.

1.

OCMW: jaarrekening 2012: kennisname definitieve vaststelling

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van 26 september 2013 van de Gouverneur van
Vlaams-Brabant houdende de definitieve vaststelling zonder wijzigingen van de jaarrekening over het
boekjaar 2012 van het OCMW van Kortenberg.
De jaarrekening over het boekjaar 2012 sluit af met een balanstotaal van 3.561.087,46 euro en met een
over te dragen positief resultaat van 50.917,79 euro.
185.2:475.1

2.

Kerkfabrieken: jaarrekeningen 2012: kennisname wijzigingen en definitieve vaststelling

De gemeenteraad neemt kennis van de definitieve vaststellingen van de jaarrekeningen over het
boekjaar 2012 van de kerkfabrieken van Kortenberg door de Gouverneur van Vlaams-Brabant bij
besluit van:
 6 augustus 2013 : zonder wijzigingen
- O.L.Vrouw-Kortenberg : exploitatieoverschot: € 53.056,29 – investeringsoverschot : € 0
- St.Amandus-Erps: exploitatieoverschot: € 12.014,16 – investeringsoverschot : €1.018,26
- St.Antonius-Meerbeek : exploitatieoverschot: € 8.883,75 – investeringsoverschot : €10.689,02
 24 september 2013: gewijzigd
- St.Martinus-Everberg: exploitatieoverschot: € 3.051,59 – investeringsoverschot : € 0
Wijziging in exploitatieontvangsten: Art. 139: € 5.000 i.p.v. € 0
 17 oktober 2013: gewijzigd
- St.Pieter-Kwerps: exploitatieoverschot: € 13.643,63 – investeringsoverschot : € 0
Wijziging in exploitatie:
art. 133: € 337 i.p.v. € 743,46
art. 159: € 0 i.p.v. € - 413,39
Wijziging in investeringen:
art. 39: € 1.633,32 i.p.v. € 0
art. 339: € 413,39 i.p.v. € 0
art. 436: € 2.046,71 i.p.v. € 0
185.2:475.1

3.

Kerkfabriek St.Amandus Erps: wijziging I budget 2013

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 (Eredienstendecreet) betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering betreffende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwsbrief van 28 juli 2008 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur VlaamsBrabant betreffende de nieuwe regelgeving voor de boekhouding en enkele aandachtspunten voor het
budget 2009;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 september 2012 houdende goedkeuring van de gewijzigde
meerjarenplanning 2008-2013 van de kerkfabrieken en goedkeuring van de budgetten 2013;
Gelet op de voorgelegde budgetwijziging I dienstjaar 2013 van de kerkfabriek St.Amandus-Erps en de
verklarende nota;

Overwegende dat de budgetwijziging vooral te wijten is aan de wijziging in de regelgeving m.b.t.
roerende voorheffing op gebruiksvergoedingen GSM-masten is en deels omdat het over lopende
investeringen gaat;
Overwegende dat er een verhoging met € 705 van de exploitatietoelage wordt gevraagd en een
supplement in de investeringstoelage van 213,61 €;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor : Chris Taes, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-Vannerem, Harold
Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, Katrijn
Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens,
Marinus van Greuningen
- onthouden zich : Bart Nevens, Erwin Cleopater, Silke Cuypers
Besluit: Met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de wijziging I van het budget 2013 van de kerkfabriek
St.Amands Erps.
De exploitatieontvangsten worden verhoogd met € 2.935, de uitgaven met € 3.940.
De verhoging van de gemeentelijke toelage in de exploitatiekosten bedraagt €705.
De investeringsontvangsten worden verhoogd met € 38.439,68, de uitgaven eveneens met €38.439,68.
De verhoging van de gemeentelijke toelage in de investeringskosten bedraagt € 213,6.
185.3:471

4.

RESOC Leuven: ‘Streekpact Leuven 2013-2018’: goedkeuring

Gelet op het decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de ERSV’s,
SERR’s, RESOC’s van 7 mei 2004;
Overwegende dat binnen Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité of RESOC Leuven overleg
wordt gepleegd over het werkgelegenheidsbeleid, over de economische ontwikkeling en over
flankerend beleid in regio (arrondissement) Leuven;
Overwegende dat lokale besturen, werkgevers en vakbonden hu ambities samen leggen voor een
duurzame toekomstgerichte ontwikkeling va de streek, dat zij gezamenlijke doelen formuleren en
zoeken naar synergie tussen afzonderlijke initiatieven;
Overwegende dat het streekpact 2008-2013 wordt voorgelegd aan de gemeenteraden en de
provincieraad, alsook aan de bestuursorganen va vakbonden een werkgeversorganisaties, en deze
worden verzocht deze tekst te bespreken en ter goedkeuring voor te leggen, meer bepaald ter globale
goedkeuring van de beschreven strategie en streekdossiers;
Overwegende dat het streekpact daarna het referentiekader wordt van het sociaaleconomisch
streekbeleid en de basis voor de adviezen aan de Vlaamse overheid;
Overwegende dat wanneer goedgekeurd het pact wordt vertaald in een actieplan en de effectieve
vooruitgang zal worden gemeten aan de hand van indicatoren;
Overwegende dat de regio maximaal gebruik wil maken van haar menselijk kapitaal en streeft naar
een goedwerkende arbeidsmarkt, waarin hoog-, midden en laagopgeleiden een volwaardige job
kunnen uitvoeren. Werkzoekenden moeten vlotter hun weg vinden naar openstaande vacatures en
werkgevers moeten makkelijker geschikte werknemers vinden. Het is de ambitie dat werknemers
tegen 2018 beter zijn opgeleid waardoor zijzelf en bedrijven gewapend zijn tegen veranderende
economische omstandigheden. De arbeidsmarkt is dan aangepast aan zowel de noden van werkgevers,
werkzoekenden en werknemers. Dit vereist het inzetten op competenties voor de toekomst, een
knelpuntenbeleid op maat, het benutten van alle talenten op de arbeidsmarkt en het inzetten op
duurzaam ondernemen en tewerkstellen;
Overwegende dat regio Leuven een competitieve kenniseconomie wil blijven, die op duurzame manier
werk en welvaart creëert. Er wordt maximaal ingezet op innovatie-gedreven bedrijvigheid en op
internationale valorisatie van de aanwezige kennis. Een sterke ondernemerscultuur is de basis voor

dynamische handelskernen en een gedifferentieerd KMO-weefsel, zowel in de steden als in het
buitengebied, vertrekkend van complementariteit en leefbaarheid. Hoewel de ruimte voor economie
schaars is, moet de regio er in slagen om de vraag naar ruimte kwalitatief en duurzaam in te vullen;
Overwegende dat in samenwerking met de hogere overheden moet worden gewerkt aan een vlotte
mobiliteit. Vertrekkende van het STOP-principe, wordt ingezet op een duurzame, veilige en slimme
manier om zich te kunnen verplaatsen. Naast mobiliteit overstijgen nog andere problemen de
gemeentelijke of bestuurlijke grenzen. In regio Leuven wordt door de gemeenten en andere
beleidsactoren ingezet op samenwerking in functie van meer kwalitatieve en afgestemde oplossingen
voor grensoverschrijdende problematieken. Tenslotte moet aandacht worden besteed aan een
voldoende en kwalitatief aanbod inzake kinderopvang;
Overwegende dat het bestuur voorstelt om 2 aanvullingen toe te voegen aan dit Streekpact, namelijk:
1. onder doelstelling 8 de uitbouw van een MICE-infrastructuur in de directe omgeving van de
luchthaven, meer bepaald onder punt S27 van de streekdossiers: onderzoek omtrent de haalbaarheid
van een MICE-site aan de zuidkant van het luchthaventerrein, in samenwerking met de gemeente
Kortenberg;
2. onder doelstelling 20, meer bepaald onder punt S63 van de streekdossiers: vergroten van de
verkeersleefbaarheid in de regio tussen Leuven en Brussel;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Katrijn Willems,
René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin
Cleopater, Marinus van Greuningen
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers
De motivatie tot onthouding van de Groen-fractie:
Groen stelt vast dat het rapport van RESOC zeer interessant is en zet zich achter de doelstellingen die
daarin omschreven worden. Wij staan ook achter de tweede aanvulling die het college voorstelt,
namelijk het vergroten van de verkeersleefbaarheid in de regio tussen Leuven en Brussel.
Wij onthouden ons echter omwille van de eerste aanvulling die het college voorstelt:
 Wij denken dat deze aanvulling in tegenspraak is met de tweede aanvullende punt, omdat een
MICE-infrastructuur een extra verkeersstroom op gang brengt.
 Wij kanten ons tegen het aansnijden van open ruimten zolang er in de regio onderbenutting is
van bestaande bedrijventerreinen.
 Wij vinden het niet aangewezen om de woonkernen van Kortenberg en Erps-Kwerps de facto
visueel aan te sluiten bij de Brusselse agglomeratie
Besluit: Met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen
De door RESOC Leuven beschreven strategie en streekdossiers in het ‘Streekpact Leuven 2013-2018’
worden in zijn algemeenheid goedgekeurd mits volgende aanvullingen worden toegevoegd:
1. onder doelstelling 8 de uitbouw van een MICE-infrastructuur in de directe omgeving van de
luchthaven, meer bepaald onder punt S27 van de streekdossiers: onderzoek omtrent de haalbaarheid
van een MICE-site aan de zuidkant van het luchthaventerrein, in samenwerking met de gemeente
Kortenberg.
2. onder doelstelling 20, meer bepaald onder punt S63 van de streekdossiers: vergroten van de
verkeersleefbaarheid in de regio tussen Leuven en Brussel.
901

5.

Buitenschoolse kinderopvang: actualisatie samenwerkingsovereenkomst

Gelet op het Gemeentedecreet;

Gelet op het besluit van 5 november 2007 van de gemeenteraad betreffende de overdracht van de
buitenschoolse kinderopvang aan vzw Landelijke Kinderopvang en goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst;
Overwegende dat het past om na 6 jaar de afspraken rond de samenwerking te actualiseren;
Gelet op het ontwerp van aangepaste samenwerkingsovereenkomst, besproken in en gunstig
geadviseerd door de stuurgroep buitenschoolse kinderopvang;
Overwegende dat de wijzigingen vooral betrekking hebben op de wijze van berekening van de
personeelskosten en de wijze van betaling via voorschot en afrekening;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen
De overeenkomst tussen het gemeentebestuur en vzw Landelijke Kinderopvang betreffende de
overdracht Buitenschoolse Kinderopvang, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van
5 november 2007, wordt vervangen door de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst tussen het
gemeentebestuur en de vzw Landelijke Kinderopvang, die wordt bijgevoegd en deel uitmaakt van dit
besluit.
734

6.

Luchthaven Brussel Nationaal: ‘minder hinder’ plan: aanpassing 2

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de 5 moties goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 26.06.2000, 04.02.2002, 03.02.2003,
03.05.2004 en 06.06.2005;
Gelet op de platformtekst goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 03.10.2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 06 juni 2007 betreffende de goedkeuring van het ‘minder
hinder’ plan voor de luchthaven Brussel-Nationaal;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 juni 2009 betreffende de goedkeuring van het ‘minder
hinder’ plan voor de luchthaven Brussel-Nationaal: aanpassing;
Gelet op de gemeentelijke commissievergaderingen luchthaven op 22/04/2008, 03/06/2008,
12/05/2009 en 25/09/2013;
Overwegende dat het schepencollege van de gemeente Kortenberg het grote belang van de luchthaven
voor de economische ontwikkeling en tewerkstellingskansen van onze streek en omgeving
onderschrijft;
Overwegende dat de leefbaarheid van onze regio van zeer groot belang is en niet mag aangetast
worden door de luchthavenactiviteiten;
Overwegende dat de aanwezigheid van de luchthaven een zekere mate van hinder met zich meebrengt
maar dat deze herleid moet worden tot een aanvaardbaar minimum;
Overwegende dat een duurzame ontwikkeling van de luchthaven, die zowel rekening houdt met de
kansen en mogelijkheden van een overlegde en begeleide groei, als met de rechtvaardige eisen en
bekommernissen van de omwonenden, de enige beleidsoptie is die kan werken;
Overwegende dat gezien recente ontwikkelingen op de luchthaven het aangewezen is het minder
hinder plan aan te passen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,

Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen
Art. 1: De gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2009, waar het ‘minder hinder’ plan: aanpassing werd
goedgekeurd, wordt opgeheven.
Art. 2: Het nieuwe hinder plan wordt als volgt beslist:
1) het aantal slots voorzien voor de nachtperiode is momenteel, conform de huidige
milieuvergunning, beperkt tot 16.000 per jaar. Dit aantal mag in de toekomst geenszins
overschreden worden;
2) de verdere, versnelde invoering van geluidsarme vliegtuigen;
3) de effectieve beboeting van vliegtuigmaatschappijen die de voorgeschreven landings- en
opstijgprocedures niet volgen en de juridische erkenning van de gevolgen ervan;
4) de definitieve begrenzing van de vluchtgebonden activiteiten van de luchthaven tot het terrein dat
momenteel afgebakend is in het gewestplan en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (dus: geen
verlenging van de huidige startbaan 25 L);
5) een betere samenwerking met andere, regionale luchthavens in Vlaanderen en België;
6) de inschakeling van andere verkeers- en vervoersmodi om de druk op Zaventem te verlichten
(coördinatie met het HST-net, het gewone spoorverkeer en de binnenscheepvaart);
7) een rechtvaardige spreiding van de lawaailast over àlle buurgemeenten, inclusief de gemeenten
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;
8) het zo geluidsarm mogelijk inrichten van de proefdraaiplaats en verder beperken van grondlawaai;
9) de nodige aandacht voor andere, minder merkbare vormen van pollutie, zoals water-, lucht- en
bodemverontreiniging;
10) een terugkeer naar het historisch baangebruik van voor 1999, waar de windrichting bepalend moet
zijn voor de selectie van opstijg –en landingsprocedures;
11) Opmaak van een globaal Plan-MER voor de hele luchthavensite zodat alle mogelijke milieuhinder
aan bod kan komen en bevoegdheidsdiscussies uitgesloten worden.
637.3

7.

Aanpassing politiereglement: verbod op gebruik van alcoholhoudende dranken op het
openbaar domein

Overwegende dat de politiezone HerKo onderzocht heeft hoe de eventuele problematiek van het
“coma-zuipen” aangepakt kan worden;
Gelet op het voorstel om de verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten/nachtwinkels onder
bepaalde voorwaarden tijdelijk en plaatselijk te verbieden gekaderd in de handhaving van de openbare
orde, rust en veiligheid;
Overwegende dat dit voorstel met de jeugdraad werd doorgepraat;
Gelet op het voorstel om een nieuw artikel in te lassen in het politiereglement;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
- stemmen tegen: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele
- onthouden zich: Silke Cuypers
Besluit: Met 20 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 onthouding
In het algemeen politiereglement wordt in hoofdstuk 6 ( Openings- en sluitingsuren van de herbergen,
bars, dancings, sport- en feestzalen, artikel 6.6. als volgt toegevoegd:

6.6. Het is binnen een straal van 150 meter rond de hierna vermelde plaatsen verboden om als
verantwoordelijke exploïtant of door hem aangestelde personen van inrichtingen/uitbatingen en
aanhorigheden, die al dan niet tegen betaling voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang
beperkt tot bepaalde categorieën van personen, alcoholische dranken (gedistilleerde of gegiste
dranken, al dan niet in gemixte vorm) te verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en in welke
hoeveelheid ook, tenzij de consument na bestelling of aanbod bediend wordt binnenin de zaak of
aanhorigheden en dit voor onmiddellijke consumptie aldaar:
- Leuvensesteenweg, tussen Sint-Catharinastraat en Blockmansstraat
- (deze lijst kan later dan nog aangevuld worden indien zich nieuwe gevallen voordoen)
Bovenvermeld verbod geldt enkel van 01 maart tot en met 30 november tussen 20.00 uur en 08.00 uur.
Een uitzondering hierop kan door de burgemeester toegestaan worden aan de organisatoren van
activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van het openbaar domein voorafgaand werd
toegestaan door het college van burgemeester en schepenen. De uitzondering heeft enkel uitwerking
binnen de toegestane afbakening van het openbaar domein en voor de toegestane periode.
De schriftelijke aanvraag tot uitzondering dient minstens één maand vooraf aan de activiteit ingediend
worden door de verantwoordelijke aan de burgemeester.
581.1

8.

Aanpassing politiereglement: feestvuurwerk en Chinese wensballonnen

Overwegende dat in artikel 3.9 van het algemeen politiereglement is bepaald dat het te Kortenberg
verboden is, zonder toelating van de burgemeester, vreugdeschoten, vuurwerk of voetzoekers af te
steken, het zij op de openbare weg, hetzij op private eigendommen, al dan niet afgesloten;
Overwegende dat het aangewezen is om hiervoor een uitzondering te maken voor de overgang van oud
naar nieuw;
Overwegende dat het eveneens aangewezen is om een verbod op het gebruik van Chinese
wensballonnen in te voegen in het politiereglement;
Gelet op het voorstel om artikel 3.9 van het algemeen politiereglement aan te passen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen
In het algemeen politiereglement wordt in hoofdstuk 3 ( Spelen, schieten met vuurwapens, feesten en
vermakelijkheden) artikel 3.9 als volgt aangepast:
3.9. Het is verboden, zonder toelating van de burgemeester, vreugdeschoten, vuurwerk of voetzoekers
af te steken, hetzij op de openbare weg, hetzij op private eigendommen al dan niet afgesloten.
Feestvuurwerk kan zonder toelating op private eigendom worden afgestoken tussen 31 december 23u45 en 01 januari - 00u45; mits dit gebeurt op meer dan 100 meters van bebouwing en met
inachtname van alle nodige veiligheidsmaatregelen.
Chinese wensballonnen zijn verboden.
581.1

9.

Politie: cameratoezicht op het openbaar domein

Gelet op het Europees verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden;
Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992;
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s;
Gelet op de wet van 12 november 2009 houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling
van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s;
Gelet op de wet van 3 augustus 2012 houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling
van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s;
Gelet op de omzendbrief van 10 december 2009 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s;
Gelet op de omzendbrief van 13 mei 2011 houdende wijziging van de omzendbrief van 10 december
2009 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 2009 houdende wijziging van het koninklijk besluit
van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking
plaatsvindt;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik
van bewakingscamera’s;
Gelet op het koninklijk besluit van 27 augustus 2010 houdende wijziging van het koninklijk besluit
van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s;
Overwegende dat er bij de gemeente- en politiediensten regelmatig klachten van allerhande vormen
van overlast binnenkomen;
Overwegende dat de gemeente zware investeringen doet om de straten en infrastructuur te vernieuwen
en haar investeringen bevestigd wil zien;
Overwegende dat cameratoezicht een nuttig hulpmiddel is voor de objectieve waarneming van
overlastproblemen en de preventieve aanpak ervan;
Overwegende dat cameratoezicht als afschrikmiddel voor potentiële daders kan gebruikt worden;
Overwegende dat cameratoezicht een nuttig hulpmiddel is voor de gerichte en efficiënte politie-inzet
tijdens ongeregeldheden in de bewaakte zone;
Overwegende dat er duidelijk moet rekening gehouden worden met de aanbevelingen omtrent de
bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op de
openbare weg;
Overwegende dat het lastenboek "aankoop camerabewakingssysteem" werd goedgekeurd op de
politieraadszitting van 25/10/2012;
Overwegende dat de invoering van cameratoezicht voor goedkeuring en reglementering moet
voorgelegd worden aan de gemeenteraad;
Overwegende dat het gaat om een bewakingscamera die beelden registreert en beperkte tijd opslaat;
Overwegende dat het doel van deze waarnemingen een objectieve waarneming is van de
overlastproblemen en een hulpmiddel voor de handhaving van de openbare orde;
Overwegende dat de nodige waarschuwingen in de buurt worden aangebracht opdat de burger
geïnformeerd is over het lopende cameratoezicht op de plaatsen die hij betreedt;
Overwegende dat de vermelding de informatie bevat die opgelegd wordt door de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens;
Overwegende dat de start van het project ook in de media zal worden aangekondigd;

Overwegende dat de lokale politiezone HerKo 5393 de houder is van de opname en de gemaakte
beelden en dat de korpschef van de lokale politiezone HerKo 5393 de personen aanduidt die toegang
hebben tot de verwerking en aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld binnen het kader van de
gestelde doelstellingen;
Gelet op het positief advies van de korpschef van de lokale politie 21/10/2013;
Overwegende dat de gemeenteraad eveneens een positief advies dient te geven;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
- onthouden zich: Silke Cuypers
Besluit: Met 24 stemmen voor en 1 onthouding
Art.1: De gemeenteraad keurt het hiernavolgende reglement cameratoezicht goed.
Reglement cameratoezicht op het openbaar domein
Artikel 1: Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
1° “wet van 8 december 1992”, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
2° “camerawet”, de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s;
3° “verantwoordelijke voor de verwerking”, degene, die de beslissing neemt tot de plaatsen van het
camerasysteem en dit systeem beheert. De lokale politiezone HerKo 5393 is de verantwoordelijke
voor de verwerking van de opname en de gemaakte beelden.
4° “verwerker”, degene, die de zorg heeft voor de technische verwerking van de gegevens of daarin
een aandeel heeft. De korpschef van de lokale politiezone HerKo 5393 duidt de personen aan die
toegang hebben tot het bekijken en mededelen alsook tot de verwerking van de beelden en aan wie de
gegevens kunnen worden meegedeeld binnen het kader van de gestelde doelstellingen;
5° “Commissie”, de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
6° “cameratoezicht”, toezicht met behulp van camera- en videotechnieken voor veiligheidsdoeleinden;
7° “verwerking van beelden”, elk opnamesysteem, analoog of numeriek, al dan niet onderbroken, met
of zonder bewaring van deze opnames, op welke drager dan ook.
Artikel 2: Doel van de verwerking van beelden
De verwerking van beelden omvat volgende doelstellingen:
In eerste instantie, in het kader van bestuurlijke opdrachten :
- Het voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van overlast;
- Het verschaffen van informatie die de politie in staat stelt bedoelde overlast op te sporen en te
vervolgen;
- Het opsporen en identificeren van verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers
hiervan;
- Het optimaliseren van de ingezette gemeentelijke preventieve maatregelen in combinatie met
politietoezicht;
- Het optreden van politie adequaat en goed voorbereid uit te voeren bij interventie n.a.v.
ordeverstoringen, in het bijzonder wanneer deze ordeverstoringen gepaard gaan met
geweldsdelicten;
In tweede instantie, zonodig :
- Het voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van misdrijven tegen de veiligheid van
personen of goederen;
- Het verschaffen van informatie die de politie in staat stelt misdrijven op te sporen en te vervolgen;

-

Het verhogen van de pakkans van daders van misdrijven bij de bestrijding van criminaliteit;
Het opsporen en identificeren van daders, getuigen en slachtoffers van criminaliteit;

Artikel 3: Categorieën van personen opgenomen in de verwerking van beelden
De verwerking van beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de onmiddellijke omgeving
van de camera.
De camera wordt geplaatst op : locaties waar overlast of verstoringen van de openbare orde worden
vastgesteld of verwacht worden.
Er wordt op toegezien dat de bewakingscamera niet specifiek gericht wordt op een plaats waarvoor de
verantwoordelijke voor de verwerking niet zelf de gegevens verwerkt, tenzij hij daarvoor expliciet de
toestemming heeft van de verantwoordelijke voor de verwerking van de betrokken plaats.
Artikel 4: Soorten van gegevens, wijze van verkrijging
De verwerking van beelden bestaat uit beelden van zodanige kwaliteit dat personen te identificeren
zijn.
De in het eerste lid bedoelde gegevens worden verkregen, met behulp van een camera in de openbare
ruimte door een permanente registratie (opnames) gecombineerd met de mogelijkheid om de beelden
in real-time op te volgen tijdens evenementen en de uitgaansperiode.
Bewakingscamera's mogen in geen geval beelden opleveren die de intimiteit van een persoon
schenden of gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke,
syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.
Elk heimelijk gebruik van bewakingscamera’s is verboden.
Artikel 5: Het beheer, de bewerking en de verwerking van beelden
De verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden is de lokale politiezone HerKo 5393.
De beelden moeten een waarmerk bevatten om de echtheid ervan te garanderen.
De gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden.
Artikel 6: Toegang tot de beelden
De apparatuur voor het systeem van de camerabewaking staat opgesteld in het politiehuis van de
lokale politiezone HerKo 5393, 3020 Herent, Spoorwegstraat 6, teneinde de toegankelijkheid tot het
systeem te kunnen bewaken.
Rechtstreeks toegang tot de beelden hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun
opgedragen werkzaamheden:
- de korpschef van de lokale politie HerKo 5393;
- de door de korpschef aangewezen (politie)functionarissen binnen de lokale politiezone HerKo
5393;
Deze personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden opleveren.
De korpschef waakt erover dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot het systeem.
Bij langdurige afwezigheid van de verwerker of bij hoogdringendheid of noodzaak kan de korpschef
een vervanger aanduiden voor de verwerker .
In het geval van een onderzoek naar overlast, kan de verwerker de verkregen gegevens doorgeven aan
de gemeentelijke ambtenaren/gemeenschapswachten of milieuambtenaren voor het opmaken van een
proces-verbaal voor een gemeentelijke administratieve sanctie/milieu-inbreuk of milieumisdrijf.
Artikel 7: Verbanden met andere persoonsregistraties
Deze verwerking van beelden heeft in principe geen verbanden met andere persoonsregistraties.
De politie kan de gegevens uit de registratie gebruiken als bewijsmateriaal bij een incident vallend
onder de cameradoelstelling, vermeld in artikel 2.
Artikel 8: Verstrekking aan gemeentelijke en niet-gemeentelijke organisaties
Er worden enkel gegevens verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden.
In het kader van de opmaak van een proces-verbaal voor een gemeentelijke administratieve sanctie/
milieu-inbreuk of milieumisdrijf kunnen ook gegevens worden verstrekt aan de betreffende
politiefunctionarissen of de gemeentelijke ambtenaren, gemeenschapswachten of milieuambtenaren.

Artikel 9: Verwijdering en vernietiging van gegevens
De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk met een maximum van 1 maand.
Alleen in het geval gegevens noodzakelijk zijn voor opsporingsonderzoek van de politie en moeten
dienen als bewijsmateriaal tijdens een rechtszitting, indien beelden een bijdrage kunnen leveren tot het
bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of het identificeren van een dader, een
verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, kunnen gegevens langer bewaard
worden.
De gegevens worden in dat geval bewaard totdat het opsporingsonderzoek en de gerechtelijke
procedure zijn afgerond.
Na de gestelde bewaarduur worden de beelden vernietigd.
Artikel 10: Informatieplicht
De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie (pictogrammen) ter
hoogte van de in beeld gebrachte zone. De pictogrammen bevatten alle wettelijk verplichte
vermeldingen.
Artikel 11: Inzagerecht
Iedere gefilmde persoon heeft een recht van toegang tot de beelden.
Hij richt daartoe een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking conform de
artikelen 10 en volgende van de wet van 8 december 1992.
Artikel 12: Inwerkingtreding – overgangsbepalingen
Dit reglement treedt in werking de dag van goedkeuring door de gemeenteraad.
De beslissing tot het plaatsen van de bewakingscamera wordt meegedeeld aan de Commissie, uiterlijk
de dag vóór die waarop de bewakingscamera's in gebruik worden genomen.
Art.2: De gemeenteraad geeft een positief advies over de plaatsing van de bewakingscamera door de
lokale politiezone HerKo 5393.
588.4

10.

Contantbelastingreglement voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het
huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft en pmd

Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43.§2.15°;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA),
zoals gewijzigd;
Gelet op de bijlagen bij het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), zoals gewijzigd, in zonderheid bijlagen 2.1. en 5.1.4.;
Gelet op het uitvoeringsplan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’ van de
Vlaamse Regering van 14 december 2007; (Op de Vlaamse Regering van 14 december 2007 werd het
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel
35 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, vastgesteld. Dit uitvoeringsplan vervangt het uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007.);

Overwegende dat met ingang van 29/09/1999 de gemeente beheersoverdracht deed aan EcoWerf voor
de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval : het gewoon huisvuil, het
grofvuil, gft, pmd (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval);
Overwegende dat de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil en gft (en het daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval) met ingang van 28/04/2009 werd geautomatiseerd;
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de voormelde afvalfracties dienen te worden
aangeboden in daartoe ter beschikking gestelde containers, voorzien van een elektronische
gegevensdrager die toelaat de aanbieder te identificeren, en dat het aangeboden afval wordt gewogen
en geregistreerd;
Overwegende dat de kosten voor de huis-aan-huis inzameling het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft,
pmd, (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën.
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
Overwegende dat derhalve, de kosten voor de huis-aan-huis inzameling zullen verhaald worden op de
aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting;
Overwegende dat deze contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het volume
of het gewicht van de aangeboden afvalstoffen;
Overwegende dat de invoering van een dergelijke gedifferentieerde contantbelasting de gemeente
toelaat om het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo prioriteit te verlenen aan
afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren;
Overwegende dat dergelijke gedifferentieerde contantbelasting in combinatie met de basisfinanciering
vanuit de algemene middelen van de gemeente en een forfaitaire afvalbelasting een optimale invulling
is van het principe van “de vervuiler betaalt”;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, de
nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen) in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
- stemmen tegen: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele
Besluit: Met 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen
Artikel 1
De gemeenteraadsbeslissing van 14/12/2009 betreffende Retributiereglement voorafbetaling ophaling
rest- en gft-fractie huisvuil wordt opgeheven.
Artikel 2
Met ingang van 01/01/2014 wordt er in de gemeente een contantbelasting gevestigd voor de huis-aanhuis inzameling van het gewoon huisvuil, het grofvuil, het pmd-afval, het gft-afval (en het daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval).
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:
Huishoudelijk afval : Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere
huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de
omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden
aangeboden, met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft
(groenten-, tuin- en fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude metalen,

houtafval, snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA),
autobanden, steenachtige fracties van bouw- en sloopafval en andere selectief ingezamelde
afvalstoffen.
Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD): Plastic flessen en flacons,
metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De aangeboden plastic
flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten of andere
afvalstoffen bevatten.
Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT): Organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen
van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en theezakjes,
koffiedik en papieren koffiefilters, papier van keukenrol, plantaardig keukenafval en etensresten,
verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en
schaafkrullen, gazonmaaisel in kleine hoeveelheden, bladeren, onkruid en resten uit groente- en
siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of uit een
bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden.
Papier en karton : Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk
en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier,
boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met
magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken e.d.
Herbruikbare goederen : Alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane
afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden
gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische
informatiedragers, speelgoed, …
Textiel : Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen,
tafelkleden, servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Frituurolie en afgelaten motorolie: Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of
synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering van
grote hoeveelheden motorolie, olie met pcb’s of andere giftige stoffen.
Klein Gevaarlijk Afval (KGA): De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA.
Glas : Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels, deksels en sluitingen, met
uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas,
rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein,
aardewerk, beeldbuizen, e.d.
Hol Glas: Betreft alle flessen en bokalen.
Vlak glas: Alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas, nietgewapend glas, die geen hol glas zijn.
Groenafval: Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, bladeren,
organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en kerstbomen,

ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.
Snoeihout : Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van
minder dan 10 cm), haagscheersel.
Gras- en bladafval: Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal
tuinonderhoud, met uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond.
Boomstronken: Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden
ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik.
Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van
ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen.
Bouwafval: Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a.
Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas,
hout en/of aarde.
Steenafval: Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen …
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond),
asfalt, keramiek, gips en kalk, cellenbeton, asbest, …
Keramiek: Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s, tegels, stenen
borden en tassen, porselein, …, met uitzondering van steenafval.
Gips en kalk: Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel … ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van cement, stenen, asfalt, …
Cellenbeton: Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Asbestcement: Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën,
vlakke eterniet … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of
een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic
golfplaten, …
Sloophout : Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en
grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geïmpregneerde houtsoorten
(tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas, treinbilzen.
E.P.S. : Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim,
verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim,
styrofoamplaten,…
Plastic folies : Alle folies gemengd en ontdaan van onzuiverheden. Zuivere, transparante en gekleurde
folies en zakken ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een

daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van noppenfolies, plastic straps, plastic
blisters, isomo, landbouwfolie, bigbags, flessen, verpakkingen van voedingswaren, ...
Harde plastics: Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, tuinmeubelen,
bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ... ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met
uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga),
bouw- en isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van voedingswaren, plastic blisters en straps,
cd’s, dvd’s en videobanden (restafval), ...
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea): Apparaten die elektrische stromen of
elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en apparaten voor het
opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een van de categorieën,
vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn voor gebruik met een
spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle
onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op het
moment dat het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: apparaten die
deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de bescherming van de
wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en oorlogsmateriaal, tenzij het
gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn bestemd, en grote, nietverplaatsbare industriële installaties van elektrische en elektronische gereedschappen en
tuingereedschappen.
Kurk : Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels,
wandbedekking, ….
Containerpark : Een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar
particulieren en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde
gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
afvalstoffen bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren.
Artikel 3
De contantbelasting is verschuldigd in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume bij
de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft, pmd, (en het daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval).
Artikel 4
De contantbelasting in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume van de ter
inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen bedraagt:

Fractie
a) Huisvuil
- ophaling en verwerking
- per kg gewogen huisvuil
- aanbieding 40 l container
- aanbieding 120 l container
- aanbieding 240 l container
- aanbieding 1100 l container
- voorrijkost op afroep1
1

Contantbelasting Particulieren

Contantbelasting KMO

0,25 €/kg
0,50 €/ aanbieding
0,50 €/ aanbieding
1,00 €/ aanbieding
5,00 €/ aanbieding
75,00 €/ inzameling op afroep

0,25 €/kg
/
0,50 €/ aanbieding
1,00 €/ aanbieding
5,00 €/ aanbieding
75,00 €/ inzameling op afroep

Inwoners die uitzonderlijk een hoeveelheid huisvuil wensen aan te bieden die groter is dan de gebruikte
container kunnen tot 3 maal per jaar, mits een aanvraag minimaal 1 werkdag voor de ophaaldag, maximaal 6

-

gebruiksrecht container
- container 40 l
- container 120 l
- container 240 l
- container 1100 l
- aankoop slot

b) Gft-afval
- ophaling en verwerking
- per kg gewogen gft
- gebruiksrecht container
- container 40 l
- container 120 l
- container 240 l
- container 1100 l
- aankoop slot

0,84 €/maand
0,84 €/maand
1,66 €/maand
4,58 €/maand
25 euro/slot

/
1,84 €/maand
2,47 €/maand
7,07 €/maand
25 euro/slot

0,18 €/kg

0,18 €/kg

0,84 €/maand
0,84 €/maand
1,66 €/maand
4,58 €/maand
25 euro/slot

/
1,84 €/maand
2,47 €/maand
7,07 €/maand
25 euro/slot

25,00 €/aanleveringsbeurt
5,00 €/begonnen 0,5 m³

25,00 €/aanleveringsbeurt
5,00 €/begonnen 0,5 m³

5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
5,00 €
5,00 €

5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
5,00 €
5,00 €

e) Pmd-afval (60 l zak)

0,25 €/zak

0,25 €/zak

f) Groenafval
- bussel snoeihout

0 €/bussel

0 €/bussel

c) Grofvuil
- voorrijkost op afroep
- verwerking per pakket
of
- 1 persoonsmatras
- 1 persoonsbed
- 2 persoonsmatras
- 2 persoonsbed
- zetel: 1-zit
- zetel: 2-zit
- zetel: 3-zit
- stoel (2 stuks)
- (tuin)tafel

Artikel 5
§ 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de
contantbelasting betreffende de ophaling en verwerking verschuldigd op het ogenblik dat de
kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen worden
geregistreerd.
De contantbelasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks verschuldigd in de helft
van de maand.
Iedere gebruiker van een container dient vooraf een bedrag te storten op de DifTar-rekening en dit in
functie van de gebruikte containers.
Aantal en type containers
voorschot
1 of meerdere containers van 50 euro
40 en 120 liter

zakken (maximaal 60l) aanbieden naast de container. Wanneer dit ontoereikend is kan men kiezen voor
inzameling op afroep waarbij de voorrijkost wordt aangerekend. In beide gevallen wordt het huisvuil gewogen
en aangerekend.

Per container van 240 l
Per container van 1100 l

100 euro
500 euro

Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval zal de
contantbelasting, zoals bepaald in artikel 2, in mindering worden gebracht van het vooraf betaalde
bedrag. De contantbelasting voor het meegegeven gewicht zal afgerond worden tot op 2 cijfers na de
decimaal.
Zodra het beschikbare bedrag lager is dan 10,00 € wordt door de financieel beheerder een nieuwe
betalingsuitnodiging gestuurd. De containers worden niet meer geledigd van zodra de vervaldatum van
de herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager is dan 0 €.
Indien de niet-geledigde containers niet tijdig worden binnengehaald, kunnen ze worden geledigd aan
het tarief vastgesteld in het gemeentelijk belastingreglement betreffende het ambtshalve opruimen van
sluikstorten door of in opdracht van de gemeente.
Bij afmelding (verhuis, overlijden, …) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het nog
beschikbare bedrag door de financieel beheerder teruggestort op rekeningnummer van de begunstigde.
Een eindafrekening wordt afgeleverd.
§ 2. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven pmd-zakken zijn de
contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).
§ 3. Personen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening inzake inzameling van grofvuil
op afroep dienen de contactbelasting te betalen via de DifTar-rekening (indien aangesloten bij DifTar
huis-aan-huis).
Personen die niet zijn aangesloten bij DifTar huis-aan-huis en die gebruik maken van de gemeentelijke
dienstverlening inzake inzameling van grofvuil op afroep krijgen een betalingsuitnodiging met daarop
de verschuldigde contantbelasting.
Artikel 6
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting.
Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een
kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van
drie maanden te rekenen vanaf de 3e werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 7
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen deze
contantbelasting bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de
contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na
indiening ervan.
Artikel 8
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
854.4

11.

Contantbelastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark
aangeboden afvalstoffen

Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43.§2.15°;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA),
zoals gewijzigd;
Gelet op de bijlagen bij het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), zoals gewijzigd, in zonderheid bijlagen 2.1. en 5.1.4.;
Gelet op het uitvoeringsplan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’ van de
Vlaamse Regering van 14 december 2007; (Op de Vlaamse Regering van 14 december 2007 werd het
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel
35 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, vastgesteld. Dit uitvoeringsplan vervangt het uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007.);
Overwegende dat met ingang van 15/12/2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan de
intergemeentelijke vereniging EcoWerf voor de uitbating van het gemeentelijke containerpark;
Overwegende dat de uitbating van het containerpark in de gemeente met ingang van 09/2006 werd
geautomatiseerd;
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de bezoeker van het containerpark zal worden
geïdentificeerd en dat zijn bezoek aan het containerpark zal worden geregistreerd, alsook dat de
aangevoerde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zullen
worden geregistreerd;
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het gemeentelijk containerpark, - en meer in het
bijzonder verbonden kosten voor inzameling en verwerking van de daar aangeboden afvalstoffen -,
zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
Overwegende dat derhalve, de kosten voor inzameling en verwerking van de op het containerpark
aangebrachte afvalstoffen, zullen verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde
contantbelasting;
Overwegende dat deze contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het volume
of gewicht van de aangeboden afvalstoffen;
Overwegende dat de invoering van een dergelijke contantbelasting voor de inzameling en verwerking
van afvalstoffen op het containerpark, de gemeente toelaat om het principe van ‘de vervuiler betaalt’
toe te passen, en om alzo prioriteit te verlenen aan afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het
hergebruik en tenslotte de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen te stimuleren;
Overwegende dat dergelijke gedifferentieerde contantbelasting in combinatie met basisfinanciering
vanuit de algemene middelen van de gemeente en een forfaitaire afvalbelasting een optimale invulling
is van het principe van “de vervuiler betaalt”;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, de
nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen) in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
- stemmen tegen: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele
Besluit: Met 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen
Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 30/06/2008 betreffende Retributiereglement voor de inzameling en
verwerking van op het containerpark aangeboden afvalstoffen: aanpassing retributie voor de fractie
asbestcement wordt opgeheven.
Artikel 2
Met ingang van 01/01/2014 wordt er een contantbelasting gevestigd voor het ter inzameling en
verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het containerpark.
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:
Huishoudelijk afval : Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere
huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de
omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden
aangeboden, met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft
(groenten-, tuin- en fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude metalen,
houtafval, snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA),
autobanden, steenachtige fracties van bouw- en sloopafval en andere selectief ingezamelde
afvalstoffen.
Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD): Plastic flessen en flacons,
metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De aangeboden plastic
flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten of andere
afvalstoffen bevatten.
Papier en karton : Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk
en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier,
boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met
magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken e.d.
Herbruikbare goederen : Alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane
afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden
gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische
informatiedragers, speelgoed, …
Textiel : Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen,
tafelkleden, servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Frituurolie en afgelaten motorolie: Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of
synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering van
grote hoeveelheden motorolie, olie met pcb’s of andere giftige stoffen.
Klein Gevaarlijk Afval (KGA): De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA.
Glas : Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels, deksels en sluitingen, met
uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas,

rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein,
aardewerk, beeldbuizen, e.d.
Hol Glas: Betreft alle flessen en bokalen.
Vlak glas: Alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas, nietgewapend glas, die geen hol glas zijn.
Groenafval: Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, bladeren,
organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en kerstbomen,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.
Snoeihout : Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van
minder dan 10 cm), haagscheersel.
Gras- en bladafval: Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal
tuinonderhoud, met uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond.
Boomstronken: Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden
ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik.
Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van
ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen.
Bouwafval : Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a.
Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas,
hout en/of aarde.
Steenafval: Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen …
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond),
asfalt, keramiek, gips en kalk, cellenbeton, asbest, …
Keramiek: Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s, tegels, stenen
borden en tassen, porselein, …, met uitzondering van steenafval.
Gips en kalk: Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel … ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van cement, stenen, asfalt, …
Cellenbeton: Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Asbestcement: Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën,
vlakke eterniet … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of
een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic
golfplaten, …
Sloophout : Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en
grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een

daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geïmpregneerde houtsoorten
(tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas, treinbilzen.
E.P.S. : Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim,
verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim,
styrofoamplaten,…
Plastic folies: Alle folies gemengd en ontdaan van onzuiverheden. Zuivere, transparante en gekleurde
folies en zakken ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van noppenfolies, plastic straps, plastic
blisters, isomo, landbouwfolie, bigbags, flessen, verpakkingen van voedingswaren, ...
Harde plastics: Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, tuinmeubelen,
bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ... ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met
uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga),
bouw- en isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van voedingswaren, plastic blisters en straps,
cd’s, dvd’s en videobanden (restafval), ...
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea): Apparaten die elektrische stromen of
elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en apparaten voor het
opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een van de categorieën,
vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn voor gebruik met een
spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle
onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op het
moment dat het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: apparaten die
deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de bescherming van de
wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en oorlogsmateriaal, tenzij het
gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn bestemd, en grote, nietverplaatsbare industriële installaties van elektrische en elektronische gereedschappen en
tuingereedschappen.
Kurk : Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels,
wandbedekking, …
Containerpark : Een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar
particulieren en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde
gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
afvalstoffen bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren.
Artikel 3
De contantbelasting is verschuldigd in functie van de fractie en het gewogen gewicht van de
aangeboden afvalstoffen op het containerpark.
Artikel 4
De contantbelasting in functie van het gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden
afvalstoffen bedraagt:

DifTar Gewichtspark

Fractie
a) Grofvuil

Contantbelasting particulieren
0,25 €/kg

Contantbelasting KMO2
0,25 €/kg

b) Gras en blad
0,18 €/kg
c) Asbestcement, kga, aeea, gratis
papier en karton, pmd, oude
metalen, piepschuim, glas,
herbruikbare goederen, kurk,
textiel, taxus, banden, harde
plastics, plastic folies

0,18 €/kg
gratis

0,03 €/kg

0,06 €/kg

d) Andere fracties
Boomstronken, Cellenbeton,
Gips en kalk, Keramiek,
Sloophout, Steenslag
Snoeihout

De aanvoer van de eerste 500 kg
snoeihout is gratis voor particulieren
e) Opgelet

Vanaf een totale aanvoer op
jaarbasis boven de 2.000 kg worden
de KMO tarieven van toepassing op
de betrokken particulier
Het minimaal aangerekende gewicht Het minimaal aangerekende
op de weegbrug bedraagt 5kg.
gewicht op de weegbrug bedraagt
5kg.

Artikel 5
Bij een DifTar gewichtspark is de contantbelasting verschuldigd door de bezoeker (particulier en
KMO) die de afvalstoffen aanbiedt en is betaalbaar, na gewichtsbepaling, met de betaalkaart
(Bancontact of Proton [Proton tot eind 2014]).
Artikel 6
Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangsbadge wordt een
contantbelasting gevraagd van 5,00 €.
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het aanbrengen van afval
afkomstig vanuit de gemeente, een kaart voor het containerpark aanvragen bij het gemeentebestuur.
De kaarten worden uitgeleend voor een periode van maximum 2 weken, tegen een waarborg van 20 €.
Artikel 7
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting.
Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een
kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van
drie maanden te rekenen vanaf de 3e werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 8
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen deze
contantbelasting bij het College van Burgemeester en Schepenen.
2

KMO’s kunnen een specifieke toegangsbadge aanvragen als KMO.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de
contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na
indiening ervan.
Artikel 9
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden.
854.4

12.

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing
van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en
aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing, d.d. 03.12.2001, inzake de goedkeuring van de Code voor
Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering
van de werken te bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te
herleiden;
Gelet op het feit van deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie
van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en
Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden;
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en
dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de bepalingen van het nieuw gemeentedecreet;
Gelet op de brief d.d. 26.09.2013 van Iverlek inzake het toepassen van het retributiereglement voor
werken aan nutsvoorzieningen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Algemeen:
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing
van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn:
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …) inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-,
verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten …) dienstig
voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en
afvalwater, warm water, brandstof;
- telecommunicatie;
- radiodistributie en kabeltelevisie;
- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die
installaties kan aangesloten worden;

-

alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als
nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn
die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op
31 december 2016.
Artikel 2: Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,00 euro, voor
werken in voetpaden 1,50 euro en voor werken in aardewegen 0,90 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van
hogervermelde bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3: retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een retributie
geheven van 1 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributiebeheerder als
haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op
het grondgebied van de gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het
grondgebied van de gemeente.
Artikel 4: inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
burgerlijke procedure.
Afschrift van deze beslissing wordt aan de hogere overheid toegezonden voor toepassing van het
algemeen toezicht.
Afschrift van onderhavige beslissing zal overgemaakt worden aan:
- Iverlek, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
575.084 – 809

13.

IGO: aanstellen vertegenwoordiger en goedkeuring agenda Bijzondere Algemene Vergadering
van 20 december 2013

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;
Gelet op artikel 33 van de statuten van IGO , dat bepaalt dat de Algemene Vergadering is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers, die rechtstreeks worden aangeduid door de
gemeenteraden en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke,
reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te beslissen. Deze
benoemingsprocedure, met vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald
voor elke Algemene Vergadering;

Gelet op artikel 41.4 van de statuten van IGO , dat bepaalt dat de jaarplanning, de te volgen strategie,
de te ontwikkelen activiteiten en bijhorende begroting voor het volgende boekjaar dient te worden
vastgesteld door de Algemene Vergadering;
Gelet op artikel 60 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat bepaalt dat de
algemene vergadering, binnen de perken en overeenkomstig de toekenningvoorwaarden die
vastgesteld zijn door de Vlaamse regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen bepaalt die in
het kader van de bestuurlijke werking van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging
kunnen worden toegekend;
Gelet op het feit dat de gemeente met brief van 20 november 2013 wordt opgeroepen deel te nemen
aan de Algemene Vergadering van IGO op 20 december 2013;
Gelet op de agenda van deze algemene vergadering:
1. goedkeuring gewijzigde statuten
2. goedkeuring jaarprogramma 2014
3. goedkeuring begroting 2014
4. varia;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor vertegenwoordiger;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
- Melody Debaetselier bekomt 16 stemmen
- Ann Van de Casteele bekomt 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Gelet op de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Melody Debaetselier, wonende Burgemeester Van Kelfstraat 21 te
3078 Meerbeek, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering van IGO op 20 december 2013.
Artikel 2: De agenda wordt als volgt goedgekeurd:
1. goedkeuring gewijzigde statuten
2. goedkeuring jaarprogramma 2014
3. goedkeuring begroting 2014
4. varia;
Aan de vertegenwoordiger wordt opdracht gegeven om het standpunt van de gemeente te vertolken op
de Algemene Vergadering van IGO van 20 december 2013.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van IGO ,
Aarschotsesteenweg 212 te 3010 Leuven.
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14.

FINILEK: aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervanger en goedkeuring agenda
Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2013

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Finilek, dienstverlenende vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente bij brief van 8 oktober 2013 werd opgeroepen deel te nemen aan de
Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek op 13 december 2013;
Gelet op het artikel 44, 1e en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun

vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een dienstverlenende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op de brief van 8 oktober 2013 met de officiële uitnodiging tot de Buitengewone Algemene
Vergadering van Finilek op 13 december 2013, die volgende agenda heeft:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door
de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2014
2. Statutaire benoemingen;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor volmachtdrager;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
- Myriam Van Tricht bekomt 17 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor plaatsvervangend volmachtdrager;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
- Koen Van Roey bekomt 17 stemmen
- Willy Trappeniers bekomt 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Gelet op de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Met 17 stemmen wordt Myriam Van Tricht, wonende Frans Mombaersstraat 34 te 3071
Erps-Kwerps, aangeduid als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van Finilek op 13 december 2013.
Artikel 2: Met 17 stemmen wordt Koen Van Roey, wonende Brouwerijstraat 3 bus 2 te 3070
Kortenberg, aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan
de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek op 13 december 2013.
Artikel 3:De agenda van deze jaarvergadering en de daarbij horende documentatie voor het onderzoek
van volgende agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door
de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2014
2. Statutaire benoemingen;
Artikel 4: Aan de volmachtdrager wordt opgedragen om voormelde agendapunten goed te keuren op
de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek van 13 december 2013.
Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
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15.

Huur en Onderhoud arbeid(st)erskledij: goedkeuring bestek, gunningswijze

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;

Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);
Gelet op de CODEX over het welzijn op het werk (CODEX);
Gelet op het KB van 31.12.1992 gewijzigd bij de KB’s van 05.05.1995, 08.08.1998 en 06.12.2005 tot
uitvoering van de richtlijn 89/686/EEG, gewijzigd bij de richtlijnen 93/68/EEG, 93/95/EEG en
96/58/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Huur en Onderhoud
arbeid(st)erskledij ” een bestek werd opgemaakt;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Huur en Onderhoud
arbeid(st)erskledij ” wordt geraamd op € 70.000 incl. btw voor 4 jaar;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet dat voorzien is in de begroting van 2013 en volgende op artikel 421/124/05 van de
gewone dienst;
Gelet op de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met en de raming voor de opdracht met als
voorwerp “Huur en Onderhoud arbeid(st)erskledij ”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming
bedraagt € 70.000 incl. btw voor een periode van 4 jaar
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel 421/124/05 van
de gewone dienst van het dienstjaar 2013 en volgende.
284.42

16.

Principiële verlenging convenant voor de toeristische werking in de Groene Gordel

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder art. 42, 43 en 57;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2008 waarin de convenant Toerisme en
Recreatie in de Groene Gordel 2008-2013 werd ondertekend;
Gelet op de vraag van de provincie Vlaams-Brabant om de bijdrage voor Toerisme Dijleland en
Toerisme Vlaams-Brabant in de begroting 2014 in te schrijven;
Overwegend dat de convenantenregeling wordt herzien in het kader van het nieuw strategisch
beleidsplan Toerisme voor de Groene Gordel (2014-2019);
Overwegend dat de herziening van de convenantenregeling 2014-2019 nog lopende is;
Overwegend dat de gemeente hiervoor jaarlijks 0,50 €/inwoner dient bij te dragen;
Overwegende dat het nodige krediet voor 2014 zal voorzien worden via exploitatie-uitgaven;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen
De convenant voor de toeristische werking in de groene Gordel wordt principieel verlengd.
Voor 2014 voorziet de gemeente Kortenberg 0,50 euro per inwoner. Hiervan is 0,3 €/inwoner bestemd
voor de regiowerking via Toerisme Dijleland en 0,2 €/inwoner voor de regiopromotie Toerisme
Vlaams-Brabant.
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17.

Vaststelling ontwerp harmonisch park- en groenbeheerplan – Park van de Oude Abdij

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 maart 2008 houdende wijziging van het begrip
“dagelijks bestuur”;
Gelet op de wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994) betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van 26-01-1996) betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-10-1996) tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en
latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01.08.2012 betreffende de
indiening van een project voor de aanvraag van provinciale subsidies voor het gemeentelijk
natuurproject ‘opstellen harmonisch parkbeheerplan Abdijpark Kortenberg”;
Gelet op het gunstig advies van de MAR dd. 14.10.2013 betreffende het “ontwerp Harmonisch Parken Groenbeheerplan voor het park van de Oude Abdij Kortenberg”;
Gelet op de goedkeuring van de projectaanvraag d.d. 22.11.2012 door de deputatie van de
provincie Vlaams-Brabant om de gemeente Kortenberg een bedrag van 13.890,80 euro toe te
kennen voor de uitvoering van het gemeentelijk natuurproject “Opmaak HPG-plan voor Park van
de Abdij”;
Gelet op het collegebesluit d.d. 28.12.2011 over de “Opmaak parkbeheerplan abdijpark
Kortenberg: goedkeuring gunning, betekening gunning, bevel van aanvang”;
Overwegende dat IGO, Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven werd aangesteld om het HPG-plan
op te stellen;
Overwegende dat de kostprijs 19.844 € inclusief btw bedraagt, dat dit onder de 67.000 euro ligt en
er derhalve kan geopteerd werd voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat er door de dienst Openbare werken een bestek werd opgemaakt (OW-2011-D11637.64);
Gelet op het krediet dat voorzien is op artikel 760/725/60-2010 van de buitengewone dienst;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen

Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Het definitief ontwerp harmonisch park- en groenbeheerplan park Oude Abdij
Kortenberg goed te keuren.
Artikel 2: De provincie, de belangengroepen, Departement LNE, Agentschap ANB en de diverse
administraties op de hoogte brengen van dit besluit.
Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het administratief toezicht, opgenomen in
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (B.S. 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.
637.63.

18.

Overname wegenis groene strook De Costerstraat

Gelet op de verkavelingsvergunning d.d. 28/04/2001 van Quadrant NNS OCMW Leuven/Noppen
consoorten, met als adres Dorpsstaat 202 te 3078 Meerbeek;
Overwegende dat de verkaveling de aanleg van nieuwe wegenis voorzag;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 02/02/2004, inzake de goedkeuring van het tracé- en
uitrusting wegenis;
Overwegende dat een gedeelte van de wegenis, gelegen aan de zuiderkant van de bestaande buurt/voetweg nr. 11, met een oppervlakte van 4a 45ca en de groene strook grond (speelplein), met een
oppervlakte van 37a 82 ca, dienen overgedragen te worden als openbaar domein aan de gemeente;
Overwegende dat de bedding vanaf de voorlopige oplevering der werken reeds gebruikt wordt als
openbaar domein;
Overwegende dat de aanpalende eigenaars juridisch eigenaar zijn van deze bedding die zij destijds
mee hebben verworven;
Overwegende dat de werken op de voorgeschreven wijze werden uitgevoerd, wat blijkt uit het procesverbaal van definitieve oplevering d.d. 18/08/2008;
Gelet op het metingsplan, de uittreksels uit de kadastrale leggers en de bodemattesten;
Gelet op het proces-verbaal van commodo et incommodo waaruit blijkt dat er geen bezwaarschrift
werd ingediend;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen
Het gedeelte van de wegenis, met een oppervlakte van 4a 45 ca en het speelplein met een oppervlakte
van 37a 82ca, zoals aangeduid op de metingsplannen, worden kosteloos en voor openbaar nut aan de
gemeente overdragen.
De notariële akte wordt namens de gemeente ondertekenend door de voorzitter van de gemeenteraad
en bijgestaan door de gemeentesecretaris.
575.04

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 18/1 tot en met 18/3 op vraag van Marinus van Greuningen;

18/1.

Wateroverlast Hoogveldstraat/Sterrebeeksesteenweg

Donderdagmorgen 24 oktober jl. was er weer een overvloed aan water op de hoek van de
Hoogveldstraat en de Sterrebeeksesteenweg. Zo veel zelfs dat voertuigen die de Hoogveldstraat
inreden een massa water over hun vooruit heen kregen en daardoor enkele seconden zonder enig zicht
moesten rijden. Een van de chauffeurs kon maar ternauwernood een aanrijding vermijden.
Uit het antwoord van de schepen van Openbare Werken, op de vraag over wateroverlast op deze
kruising tijdens de laatste gemeenteraad, kon worden opgemaakt dat de wateroverlast in september te
wijten was aan een verstopt afvoerrooster. Dit blijkt dus niet helemaal te kloppen, aldus de
vraagsteller. Uit het feit dat deze overlast binnen enkele weken weer voorkomt op exact dezelfde
locatie, blijkt dat er toch meer aan de hand is. Daarom wordt er gevraagd of de schepen de oorzaak van
deze weerkerende overlast kan verklaren.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat er zich inderdaad opnieuw problemen hebben
voorgedaan. Na analyse bleek het deze keer niet te gaan om een verstopping van het afvalrooster maar
bleek er eveneens een probleem met de buis tussen het rooster en de beek. De nodige interventie werd
uitgevoerd en het probleem opgelost.

18/2.

Resultaten metingen sluipverkeer

In de maand februari zijn er verschillende tellingen gedaan naar de invloed van het sluipverkeer op de
mobiliteit in Kortenberg.
Het ging om twee verschillende acties, enerzijds een initiatief van Vlaanderen waar men startte met
het in kaart brengen van het sluipverkeer in de zwaar geteisterde zone tussen Leuven en Brussel,
anderzijds heeft de gemeente Kortenberg van deze gelegenheid gebruik gemaakt om bijkomende
meetpunten te installeren en zo nog een nauwkeuriger beeld te krijgen van de situatie in Kortenberg.
De resultaten van deze tellingen zouden rond Pasen bekend zijn.
Op de vraag tijdens de gemeenteraad van maart bleek dat de resultaten in mei bekend zouden worden
en dan tijdens de behandeling van het beleidsplan gebruikt konden worden.
Tijdens de gemeenteraad van juli l.l. werd deze vraag herhaald, ook toen moest het college het
antwoord schuldig blijven. Daarom vraagt men opnieuw of de resultaten van de metingen in februari
al bekend zijn en, indien ja, of er al conclusies kunnen getrokken worden uit de resultaten.
De burgemeester antwoordt dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en meer bepaald de
afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid (BMV), bereid was om Kortenberg als bijzonder
studiegebied op te nemen in een ruimere sluipverkeerstudie voor het gebied tussen Leuven en Brussel.
Een van de voorwaarden voor deelname aan het onderzoek was dat de gemeente niets zou
communiceren over de studieresultaten vooraleer die volledig zouden zijn geanalyseerd en vooraleer
er door BMV overlegd was met de bevoegde minister. Er werd aanvankelijk verteld dat de resultaten
eind maart 2013 mochten verwacht worden. In maart werd er meegedeeld dat er pas in mei
gecommuniceerd zou worden over de resultaten. Uiteindelijk werd het gemeentebestuur op 13 juni jl.
uitgenodigd voor de presentatie van de datamatrix. Deze matrix bevatte de registraties van iedere
wagen op ieder meetpunt. Hieruit konden enkele algemene, voorlopige conclusies worden afgeleid, die
evenwel nog verder onderzoek vergden. Een studiebureau kreeg de data van de kleinschalige studie en
kon hiermee verder aan de slag. Het gemeentebestuur zou tegen eind september 2013 een officiële
communicatie krijgen vanuit AWV met meer gedetailleerde informatie.
In oktober nam de Mobiliteitsambtenaar contact op met BMV omdat er nog geen communicatie was
geweest. Zij werd op 25 oktober jl. uitgenodigd om een eerste bestand met de verwerking van de
meetgegevens in te kijken. De zeer uitgebreide datamatrix was in een overzichtelijke excel-toepassing
gegoten, waarbij er handige analyses gemaakt kunnen worden. Tijdens dat overleg werd afgesproken
nog enkele details af te stemmen en te controleren.
Begin december zal er een officiële communicatie vanuit BMV volgen. Nadien mogen de resultaten
vermoedelijk worden vrijgegeven. Deze resultaten zullen in de GAMV worden besproken. Nadien
kunnen er desgevallend verdere verduidelijkingen worden gevraagd op de gemeenteraad. Het moet
voor iedereen duidelijk zijn dat de verantwoordelijkheid voor het opschuiven van de deadline voor de
bekendmaking van de gegevens niet bij het gemeentebestuur ligt.

18/3.

Verkeerssituatie Steenhofstraat

In de Steenhofstraat komt het geregeld voor dat er voertuigen op het voetpad geparkeerd staan. Soms
met twee wielen en vaak zelfs met vier (foto werd bijgevoegd). Ook de gele lijnen op de trottoirrand
worden vaak niet gerespecteerd. Deze gevaarlijke situatie komt meestal voor tijdens het weekend.
Er is door de firma wel een aankondiging, in het Engels, geplaatst met betrekking tot het
parkeerverbod, maar dit bord heeft geen wettelijke waarde.
Gezien de beperkte privé parkeerplaatsen bij het in deze straat gevestigde bedrijf en gezien het feit dat
het hier een belangrijke doorgangsstraat betreft wordt er gevraagd of er contacten zijn met het
betreffende bedrijf om deze situatie te verbeteren, of er extra politiecontrole wordt uitgevoerd tijdens
het weekend, of er, extra en wettelijke, verkeersborden kunnen worden aangebracht die het parkeren
en eventueel het verbod tot parkeren daar regelen en of de ‘Amsterdammertjes’ op kortere afstand van
elkaar kunnen worden geplaatst.
De burgemeester antwoordt dat de drukke parkeerbezetting in de Steenhofstraat op sommige
tijdstippen, rechtstreeks heeft te maken met de aanwezigheid van een handelszaak die gespecialiseerd
is in het aanbod van Angelsaksische producten. De foto die werd bijgevoegd is trouwens genomen op
een dag waarop er een speciale promotieactie werd gevoerd en waarop de privéparking van de
handelszaak ontoegankelijk was, omdat er kraampjes op stonden.
De Steenhofstraat is een lokale weg van het type III, en ligt op een busroute. Parkeren is hier verboden
op 15 meter aan weerskanten van de bushaltepaal, ter hoogte van inritten en ter hoogte van de gele
belijning. Met het oog op de lopende actie rond foutparkeren, wordt deze straat door de
gemeenschapswachten en door de politie als aandachtspunt opgenomen in hun ronde. Op enkele
stoepgedeelten in de onmiddellijke omgeving van de handelszaak werd gele belijning aangebracht, om
op die manier 'uitwijkstroken' te voorzien, zodat het verkeer dat van Everberg-centrum naar de
Prinsendreef rijdt, kan invoegen wanneer er verkeer vanuit de andere richting komt. De wegcode
verbiedt dubbele aanduiding van verkeersregels. Bijgevolg is het niet aangewezen de belijning aan te
vullen met supplementaire verbodsborden.
Zoals dat ook in heel wat andere straten van de gemeente het geval is, wordt onderzocht of het een
meerwaarde kan bieden in de Steenhofstraat afgebakende parkeervakken te voorzien. Ook dan is het
natuurlijk niet uit te sluiten dat er foutgeparkeerd wordt. Dat kan alleen worden opgelost en
bijgestuurd door een consequente handhaving. De politie heeft hiertoe een duidelijke instructie
gekregen.
De aanwezige paaltjes, aan de overzijde van de handelszaak, staan op dezelfde afstand als in andere
straten. Het bestuur wenst op dat vlak geen precedenten te scheppen door méér of minder paaltjes te
plaatsen. Kortom, indien de bestaande verbodsbepalingen worden gerespecteerd, is er geen structureel
probleem. Er zal worden toegezien op een consequente handhaving.

In uitvoering van art. 32 van het Gemeentedecreet werden volgende mondelinge vraag ter zitting
gesteld door Mia Vandervelde namens de fractie Groen.

Binnenkort wordt het vrijetijdsbeleidsplan binnen het kader van de BBC besproken in de
bibliotheekcommissie. Er wordt gevraagd of er al een beter zicht is over eventuele data en werkwijze
met betrekking tot de bespreking van de BBC.
De schepen van Cultuur antwoordt dat het niet enkel de bibliotheekcommissie is die samenkomt, maar
dat ook de andere vrijetijdsraden werden uitgenodigd.
De schepen van Financiën voegt hier aan toe dat er eveneens een commissie Financiën is voorzien op
25 november 2013 met als enige agendapunt de BBC.

19.

Verslag

Gelet op de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd met algemene stemmen.

P. LEBRUN
secretaris

C. TAES
voorzitter

