
ZITTING VAN 27 JUNI 2016 

 

AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, 

Anna Outtier-Vannerem, Alexandra Thienpont, schepenen; Julia De Coster, Franciscus Peeters, 

Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger 

Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, 

Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, raadsleden; 

Paul Lebrun, secretaris. 

 

 

Schepen Harold Vanheel laat zich verontschuldigen. 

Schepen Sabine Ledens voegt zich ter zitting vanaf punt 15. 

Raadslid Jana Nevens verlaat de zitting vanaf punt 15. 
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GEHEIME ZITTING 
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OPENBARE ZITTING 

 

 

1. Jaarrekening 2015: goedkeuring 

 



Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheercyclus 

van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  

Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2015 houdende 

goedkeuring van de waarderingsregels;  

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 juni 2016 houdende 

kennisname ontwerp jaarrekening 2015;  

Overwegende dat krachtens artikel 174, §2, Gemeentedecreet, het ontwerp van de jaarrekening 2015 

tijdig werd bezorgd aan de gemeenteraadsleden; 

Gelet op het feit dat het managementteam op 14 juni 2016 kennis heeft genomen van het ontwerp 

jaarrekening 2015;  

Overwegende dat de jaarrekening 2015 overeenkomstig artikel 30 van voormeld besluit van 

25 juni 2010 bestaat uit:  

De beleidsnota van de jaarrekening met:  

o de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het budget de mate waarin 

het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en acties, en de uitgaven en ontvangsten werden 

gerealiseerd;  

o de doelstellingenrekening die voor elk beleidsdomein, en apart voor de prioritaire 

beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht geeft van de uitgaven en ontvangsten;  

o de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge.  

De financiële nota van de jaarrekening met:  

o de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en ontvangsten in 

verband met de exploitatie;  

o de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten door de 

investeringen bevat;  

o de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis afkomstig uit de 

exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en uitgaven, het resultaat van vorige jaren en 

eventuele bestemde gelden.  

De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van opbrengsten en 

kosten. 

Gelet op artikel 174, §1, Gemeentedecreet, dat geen gemeenteraadsleden de afzonderlijke stemming 

hebben geëist over een of meer onderdelen van de jaarrekening; 

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- stemmen voor: : Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Alexandra 

Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, René De 

Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Ilse De Kée 

- onthouden zich: : Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia 

Brumagne, Ann Van de Casteele, Silke Cuypers, Adelia Vandeven 

 

Besluit: met 15 stemmen voor en 8 onthoudingen 

 

Artikel 1: De jaarrekening 2015 BBC wordt goedgekeurd. 

Resultaat op kasbasis = 16.750.087,62  

Autofinancieringsmarge = 4.976.164 

 

De balans op 31 december 2015 wordt vastgesteld op 86.642.901,06  in activa en passiva (schema J6) 

 

Artikel 2: De gemeenteraad verleent kwijting aan de financieel beheerder. 

 

Artikel 3: De door de raad vastgestelde jaarrekening en de toelichting worden samen met een kopie 

van het raadsbesluit naar de toezichthoudende overheid gestuurd. Het dossier dat aan de raadsleden 

bezorgd wordt, is ook het dossier dat aan de toezichthoudende overheid moet worden bezorgd. Het is 



daarom aangewezen dat het dossier zoals dat aan de raad wordt voorgelegd in één pdf wordt bezorgd 

aan de toezichthoudende overheid. 

 

475.1 

 

- 1 archief 

- 1 Fin 

- 1 Provincie Vlaams-Brabant 

- 1 Binnenlands Bestuur 

 

 

2. Eerste wijziging budget 2016: goedkeuring 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d.25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 door de gemeenteraad 

in zitting van 7 december 2015. 

Gelet op het  besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 meer bepaald art.27; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge van eerste wijziging budget 

2016 positief is; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- stemmen voor: : Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Alexandra 

Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, René De 

Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Ilse De Kée 

- onthouden zich: : Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia 

Brumagne, Ann Van de Casteele, Silke Cuypers, Adelia Vandeven 

 

Besluit: met 15 stemmen voor en 8 onthoudingen 

 

Enig artikel: De eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2016 wordt vastgesteld op basis van de 

voorgelegde cijfers en de verklarende nota zoals gevoegd in bijlage.  

 

472.2 

 

- 1 FIN 

- 1 ABB 

- 1 Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant 

 

 

3. Aanpassing financieel meerjarenplan 2014-2019: goedkeuring 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d.25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 door de gemeenteraad 

in zitting van 7 december 2015. 

Gelet op de noodzaak om een eerste budgetwijziging door te voeren,  

Gelet op de bijgevoegde verklarende nota van de wijzigingen; 



Gelet op het feit dat daarom, volgens art.27 van het hierboven vernoemd besluit van de Vlaamse 

Regering van 25 juni 2010, het nieuw budget niet meer past in het meerjarenplan omdat niet meer is 

voldaan aan voorwaarde 3°, en daarom het meerjarenplan 2014-2019 moet worden aangepast; 

Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota; 

Overwegende dat de financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het 

financiële evenwicht; 

Overwegende dat het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, en voor elk jaar waarop het 

meerjarenplan betrekking heeft, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven bevat van 

enerzijds de prioritaire beleidsdoelstellingen en anderzijds het overige beleid; 

Overwegende dat de staat van het financiële evenwicht per financieel boekjaar de raming bevat van 

enerzijds het resultaat op kasbasis en anderzijds de autofinancieringsmarge; 

Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer het resultaat op kasbasis per 

financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul is; 

Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer de autofinancieringsmarge van 

het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft groter 

dan of gelijk aan nul is; 

Overwegende dat het budget slechts in het meerjarenplan past wanneer de autofinancieringsmarge van 

het financiële boekjaar in het budget groter dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van 

hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- stemmen voor: : Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Alexandra 

Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, René De 

Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Ilse De Kée 

- onthouden zich: : Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia 

Brumagne, Ann Van de Casteele, Silke Cuypers, Adelia Vandeven 

 

Besluit: met 15 stemmen voor en 8 onthoudingen 

 

Artikel 1: de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren na eerste budgetwijziging, 

dat samengevat volgende financiële resultaten geeft: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge 

voor de jaren 2014 tot en met 2019; 

 

RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-

VII) 
11.810.276 16.750.088 5.473.185   887.698 1.426.298 1.161.578 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 3.413.343 4.976.164 748.455 1.401.364 1.308.301 1.278.983 

 

480.1 

 

- 1 FIN 

- 1 ABB 

- 1 Gouverneur Provincie Vlaams Brabant 

 

 

4. Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 29.02.2016 

 

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de 

gemeente d.d. 29.02.2016 

 

Kastoestand op:      29.02.2016 

 



A.  Synthesebalans algemene rekening 

 Algemeen totaal     109.987.955,05 EUR 

B.  Detail van de rekeningen klasse 5 

 B1 : financiële rekeningen     16.947.720,76 EUR 

 B2 : interne fin. rekeningen +561,08 EUR 

 Globaal saldo  16.948.281,84 EUR 

C. Detail van de rekeningen klasse 5 

 C1 : individuele rekeningen 16.947.720,76 EUR 

 C2 : interne indiv. rekeningen  +561,08 EUR 

D. Synthese – controletabel: OK 

E. Echtverklaring door ontvanger 18.03.2016 

F. PV. van kasnazicht door College  

 

Ter info detail van de financiële rekeningen  16.947.720,76 EUR 

Rekening courant 1      2.569.122,21 EUR 

Rekening courant 2  25.825,05 EUR 

Diftar 146.505,64 EUR 

Belfius Treasury+   792.795,62 EUR 

Belfius Tre@sury + Special 1.002.962,15 EUR 

Belfius Fidelity 6M 0,00 EUR 

Belfius Fidelity 8M 3.500.000,00 EUR 

Belfius Fidelity 12 M 2.052.714,05 EUR 

ING zichtrekening   276.975,60 EUR 

KBC-Call32 spaarrekening 3.531.017,77 EUR 

Bank van de Post            668,54 EUR 

Totaal van de leningen en Ko  70.328,50 EUR 

Rekening toelagen en leningen  268.241,63 EUR 

ING Business Account 630.533,70 EUR 

ING Flexibonus Account 6 0,00 EUR 

KBC zicht/bedrijfsrekening 723,59 EUR 

ABN AMRO-KIR-rekening 2.077.156,45 EUR 

Kas van de ontvanger 991,57 EUR 

Kassa burgerzaken 639,60 EUR 

Kassa ROS  0,00 EUR 

Kassa Milieu  0,00 EUR 

Kassa Balie/Onthaal 300,00 EUR 

Kassa Vrije Tijd 219,09 EUR 

 

474.33 

 

- 1 archief 

 

 

5. Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.03.2016 

 

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de 

gemeente d.d. 31.03.2016 

 

Kastoestand op:      31.03.2016 

 

A.  Synthesebalans algemene rekening 

 Algemeen totaal     108.542.121,58 EUR 

B.  Detail van de rekeningen klasse 5 

 B1 : financiële rekeningen     16.903.881,23 EUR 

 B2 : interne fin. rekeningen +815,86 EUR 



 Globaal saldo  16.904.697,09 EUR 

C. Detail van de rekeningen klasse 5 

 C1 : individuele rekeningen 16.903.881,23 EUR 

 C2 : interne indiv. rekeningen  +815,86 EUR 

D. Synthese – controletabel: OK 

E. Echtverklaring door ontvanger 07.04.2016 

F. PV. van kasnazicht door College  

 

Ter info detail van de financiële rekeningen  16.903.881,23 EUR 

Rekening courant 1      2.416.951,57 EUR 

Rekening courant 2  70.243,06 EUR 

Diftar 210.495,44 EUR 

Belfius Treasury+   792.795,62 EUR 

Belfius Tre@sury + Special 1.002.962,15 EUR 

Belfius Fidelity 6M 0,00 EUR 

Belfius Fidelity 8M 3.500.000,00 EUR 

Belfius Fidelity 12 M 2.052.714,05 EUR 

ING zichtrekening   276.975,60 EUR 

KBC-Call32 spaarrekening 3.531.017,77 EUR 

Bank van de Post            668,54 EUR 

Totaal van de leningen en Ko  70.328,50 EUR 

Rekening toelagen en leningen  268.241,63 EUR 

ING Business Account 630.533,70 EUR 

ING Flexibonus Account 6 0,00 EUR 

KBC zicht/bedrijfsrekening 723,59 EUR 

ABN AMRO-KIR-rekening 2.077.156,45 EUR 

Kas van de ontvanger 991,57 EUR 

Kassa burgerzaken 501,90 EUR 

Kassa ROS  0,00 EUR 

Kassa Milieu  0,00 EUR 

Kassa Balie/Onthaal 300,00 EUR 

Kassa Vrije Tijd 280,09 EUR 

 

474.33 

 

- 1 archief 

 

 

6. Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 30.04.2016 

 

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de 

gemeente d.d. 30.04.2016 

 

Kastoestand op:      30.04.2016 

 

A.  Synthesebalans algemene rekening 

 Algemeen totaal     115.851.146,41 EUR 

B.  Detail van de rekeningen klasse 5 

 B1 : financiële rekeningen     18.450.864,93 EUR 

 B2 : interne fin. rekeningen -340.852,31 EUR 

 Globaal saldo  18.110.012,62 EUR 

C. Detail van de rekeningen klasse 5 

 C1 : individuele rekeningen 18.450.864,93 EUR 

 C2 : interne indiv. rekeningen  -340.852,31 EUR 

D. Synthese – controletabel: OK 



E. Echtverklaring door ontvanger 05.05.2016 

F. PV. van kasnazicht door College  

 

Ter info detail van de financiële rekeningen  18.450.864,93 EUR 

Rekening courant 1      2.553.316,99 EUR 

Rekening courant 2  27.451,95 EUR 

Diftar 162.865,23 EUR 

Belfius Treasury+   2.292.885,02 EUR 

Belfius Tre@sury + Special 1.003.293,12 EUR 

Belfius Fidelity 6M 0,00 EUR 

Belfius Fidelity 8M 3.500.000,00 EUR 

Belfius Fidelity 12 M 2.052.714,05 EUR 

ING zichtrekening   277.147,73 EUR 

KBC-Call32 spaarrekening 3.531.338,22 EUR 

Bank van de Post            668,54 EUR 

Totaal van de leningen en Ko  70.328,50 EUR 

Rekening toelagen en leningen  268.241,63 EUR 

ING Business Account 630.533,70 EUR 

ING Flexibonus Account 6 0,00 EUR 

KBC zicht/bedrijfsrekening 723,59 EUR 

ABN AMRO-KIR-rekening 2.077.156,45 EUR 

Kas van de ontvanger 991,57 EUR 

Kassa burgerzaken 621,20 EUR 

Kassa ROS  0,00 EUR 

Kassa Milieu  0,00 EUR 

Kassa Balie/Onthaal 300,00 EUR 

Kassa Vrije Tijd 287,44 EUR 

 

474.33 

 

- 1 archief 

 

 

7. Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.05.2016 

 

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de 

gemeente d.d. 31.05.2016 

 

Kastoestand op:      31.05.2016 

 

A.  Synthesebalans algemene rekening 

 Algemeen totaal     117.695.891,46 EUR 

B.  Detail van de rekeningen klasse 5 

 B1 : financiële rekeningen     17.580.257,77 EUR 

 B2 : interne fin. rekeningen +552,72 EUR 

 Globaal saldo  17.580.810,49 EUR 

C. Detail van de rekeningen klasse 5 

 C1 : individuele rekeningen 17.580.257,77 EUR 

 C2 : interne indiv. rekeningen  +552,72 EUR 

D. Synthese – controletabel: OK 

E. Echtverklaring door ontvanger 06.06.2016 

F. PV. van kasnazicht door College  

 

Ter info detail van de financiële rekeningen  17.580.257,77EUR 

Rekening courant 1 721.431,06 EUR 



Rekening courant 2  16.582,05 EUR 

Diftar 132.595,95 EUR 

Belfius Treasury+   3.292.885,02 EUR 

Belfius Tre@sury + Special 1.003.293,12 EUR 

Belfius Fidelity 6M 0,00 EUR 

Belfius Fidelity 8M 3.500.000,00 EUR 

Belfius Fidelity 12 M 2.052.714,05 EUR 

ING zichtrekening   277.147,73 EUR 

KBC-Call32 spaarrekening 3.531.338,22 EUR 

Bank van de Post            3.168,54 EUR 

Totaal van de leningen en Ko  70.328,50 EUR 

Rekening toelagen en leningen  268.241,63 EUR 

ING Business Account 630.533,70 EUR 

ING Flexibonus Account 6 0,00 EUR 

KBC zicht/bedrijfsrekening 723,59 EUR 

ABN AMRO-KIR-rekening 2.077.156,45 EUR 

Kas van de ontvanger 991,57 EUR 

Kassa burgerzaken 556,40 EUR 

Kassa ROS  0,00 EUR 

Kassa Milieu  0,00 EUR 

Kassa Balie/Onthaal 300,00 EUR 

Kassa Vrije Tijd 270,19 EUR 

 

474.33 

 

- 1 archief 

 

 

8. Finilek: borgstelling thesauriebewijzenprogramma 

 

Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek; 

Gelet op artikel 8 punt 5 van de statuten dat bepaalt dat de verbintenissen per deelnemer vastgesteld en 

verschuldigd zijn; 

Gelet op artikel 8 punt 6 van de statuten dat bepaalt dat de deelnemers elk voor hun deel de verbintenis 

aangaan om de financieringen te waarborgen die Finilek te hunnen behoeve heeft aangegaan met het 

oog op het verwerven van aandelen distributienetbeheer, van strategische participaties en van 

investeringen voorzien op de buitengewone dienst van hun begroting; 

Gelet op artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de 

depositobewijzen, waarin bepaald is dat de zuivere financieringsintercommunales gemachtigd zijn om 

thesauriebewijzen uit te geven; 

Gelet op de mogelijkheid voor Finilek om in opdracht van de aangesloten gemeenten en steden over te 

gaan tot de uitgifte van thesauriebewijzen mits het verlenen van een waarborg door de gemeenten en 

steden voor de goede afloop van de verrichtingen; 

Aangezien de dienstverlenende vereniging Finilek, RPR Mechelen, met ondernemingsnummer 

0257.942.992, met maatschappelijke zetel Stadhuis Mechelen, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen, 

hierna genoemd “de Emittent”; 

besloten heeft een Multi-Term thesauriebewijzenprogramma op te zetten voor een maximaal uit te 

geven bedrag van 100 miljoen € (verder “het Thesauriebewijzenprogramma”), met als arranger Belfius 

Bank NV, RPR Brussel, BTW BE0403.201.185, met maatschappelijke zetel Pacheolaan 44 te 

1000 Brussel, (verder “de Arranger”); dat onder het Thesauriebewijzenprogramma kunnen worden 

uitgegeven: (i) thesauriebewijzen type CP (‘commercial paper’) met looptijden van 7 dagen tot 1 jaar 

en (ii) thesauriebewijzen type MTN (‘medium term notes’) met looptijden langer dan 1 jaar; 

Gelet op de documentatie van het Thesauriebewijzenprogramma; 



Aangezien de Emittent aan al zijn deelnemers vraagt zich borg te stellen in verhouding tot ieders 

potentieel gebruik van de door de Emittent opgehaalde financiering, zoals vastgelegd door de raad van 

bestuur van de Emittent op 23 mei 2016, dat deze borgstelling gevraagd wordt teneinde de meest 

gunstige rentevoeten op de uitgegeven thesauriebewijzen te kunnen behalen; 

Aangezien de gemeente sedert 1997 voor een hoger bedrag borg staat voor het bestaande 

Thesauriebewijzenprogramma dat uitdooft vanaf de start van het nieuwe 

Thesauriebewijzenprogramma en de bestaande borg volledig komt te vervallen na terugbetaling op de 

vervaldag van het thesauriebewijs met de langste resterende looptijd; 

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Alexandra 

Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia 

Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, 

Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van 

Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

Artikel 1: Zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen ten aanzien van de 

houders van thesauriebewijzen uitgegeven onder het Thesauriebewijzenprogramman (verder “de 

Houder”), voor de betaling van alle schuldvorderingen in hoofdsom, interesten – inbegrepen de 

verwijlinteresten – en alle andere kosten en bijhorigheden, welke de Houders zouden hebben ten 

opzichte van de Emittent uit hoofde van het Thesauriebewijzenprogramma. 

 

Artikel 2: Deze borgstelling is beperkt tot een maximaal te waarborgen bedrag van 1.213.000,00 € in 

hoofdsom, te verhogen met interesten, kosten en bijhorigheden, zijnde 1,213 % van het maximaal uit 

te geven bedrag. 

 

Artikel 3: Deze borgstelling wordt aangegaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegende 

gedeelte en heeft geen intuitu personae karakter naar de Begunstigde(n) toe. 

 

Artikel 4: De gemeente neemt kennis van het Information Memorandum van het 

Thesauriebewijzenprogramma en aanvaardt dit zonder voorbehoud. 

 

Artikel 5: De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten 

tussen zichzelf en de Emittent of enige Houder, noch op om het even welke beschikking om haar 

verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. 

 

Artikel 6: De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in de 

rechten van enige Houder en van elk verhaal tegen de Emittent, tegen elke medeschuldenaar of 

medeborg, zolang iedere Houder niet volledig is terugbetaald in hoofdsom, interesten, kosten en 

bijhorigheden. 

 

Artikel 7: De gemeente staat aan de Houders of de Arranger het recht toe om aan de Emittent alle 

uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Houders en de Arranger geschikt achten. 

 

Artikel 8: De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de 

hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen de Houders of de Arranger ook mogen aanbrengen 

aan de bedragen en/of modaliteiten van het Thesauriebewijzenprogramma (met uitzondering van de 

verhoging van het maximaal uit te geven bedrag onder het Thesauriebewijzenprogramma). 

 

Artikel 9: De Houders en de Arranger worden uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente 

kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake.  Er wordt ten overvloede bepaald dat 

de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk 

Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de 

indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen. 
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9. Arbeidsreglement personeel Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg: aanpassing  

 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd bij de wet 

van 18 december 2002; 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van 

het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 

Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en 

het schoolbestuur; 

Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs, 

moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn; 

Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten om 

lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het 

schoolbestuur; 

Overwegende dat het past het lesrooster in de school De Negensprong met ingang van 1 september 

2016 lichtjes te wijzigen; 

Overwegende dat het arbeidsreglement zoals goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 

4 mei 2015 daarom dient aangepast te worden; 

Overwegende de besprekingen in het scholenoverleg van de scholengemeenschap Gemeentelijk 

Onderwijs Kortenberg; 

Gelet op het syndicale overleg van 24 juni 2016;  

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Alexandra 

Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia 

Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, 

Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van 

Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

Het aangepaste arbeidsreglement voor het personeel in het Gemeentelijk Onderwijs van Kortenberg, 

als bijlage en integraal deel uitmakend van dit besluit, wordt goedgekeurd.  

Het arbeidsreglement is van toepassing op het personeel van scholengemeenschap Gemeentelijk 

Onderwijs Kortenberg: 

- Gemeenteschool “De Regenboog”, Kloosterstraat 10, 3070 Kortenberg 

- Gemeenteschool “De Klimop”, Kwerpsebaan 249, 3071 Erps-Kwerps 

- Gemeenteschool “De Negensprong”, Annonciadenstraat 1, 3078 Everberg 

- Gemeenteschool “De Boemerang”, Alfons Dewitstraat 7 (lager) en Dorpsstraat 182 (kleuter),  

   3078 Meerbeek. 
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10. Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg: schoolreglement - aanpassing 

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119; 

Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 

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

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 

opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 

Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs, zoals goedgekeurd op 4 mei 

2015, moet aangepast worden omwille van de indexering van de bedragen voor de maximumfactuur; 

Overwegende dat in het schoolreglement de verwijzing zal worden opgenomen naar de omzendbrief 

en naar de jaarlijkse infobrochure; 

Overwegende dat meer specifieke afspraken worden opgenomen in de infobrochure; 

Gelet op de besprekingen in het scholenoverleg; 

Gelet op het overleg in de schoolraad van de verschillende gemeentescholen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Alexandra 

Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia 

Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, 

Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van 

Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

Artikel 1: Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 4 mei 2015 wordt opgeheven. 

 

Artikel 2: Het nieuwe schoolreglement, als bijlage en integraal deel uitmakend van dit besluit, wordt 

goedgekeurd.  

 

Artikel 3: De meer specifieke afspraken worden opgenomen in de infobrochures die worden 

goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 4: Het schoolreglement van Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg wordt bij elke inschrijving 

van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een 

elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord. 
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11. Wifi gemeentelijke gebouwen  

 

Gelet op 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 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 en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene 

aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen; 



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; 

Overwegende dat het beleidsplan voorziet in het ter beschikking stellen van wifi in de gebouwen van 

de gemeente waarbij het bestuur eigenaar wordt van de hardware en van de installatie, maar waarbij de 

services worden gehuurd bij een leverancier die ook de helpdeskondersteuning biedt; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 mei 2015 waarbij beslist werd tot toetreding tot het 

raamcontract van de stad Brugge ‘ICT-opdrachtencentrale met verschillende percelen (ICT-producten 

en diensten ten behoeve van de lokale/provinciale besturen)’; 

Overwegende dat dit raamcontract voorziet in een perceel 13: Draadloos netwerk;  

Overwegende dat deze opdracht geraamd wordt op een éénmalige investeringskost van 40.000 euro 

exclusief btw voor het draadloze netwerk en bekabeling en de telenet-verbindingen, voorzien op actie 

1419/001/014/002/006 met registratiesleutel 070905/24100000; 

Overwegende dat deze opdracht wordt geraamd op een maandelijkse exploitatiekost van 300 euro 

exclusief btw voor de all-in licentie, voorzien op actie 1419/001/014/002/006 met registratiesleutel 

070900/61428000; 

Overwegende dat deze opdracht wordt geraamd op een maandelijkse exploitatiekost van 366,75 euro 

exclusief btw voor de telenet-verbindingen, voorzien op actie 1419/001/014/002/006 met 

registratiesleutel 070900/61410040; 

Gelet op het visum nr. 2016/63 van de financieel beheerder van 9 juni 2016; 

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Alexandra 

Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia 

Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, 

Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van 

Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

Artikel 1: N.a.v. het besluit van de gemeenteraad van 4 mei 2015 betreffende de toetreding tot het 

raamcontract van de stad Brugge ‘ICT-opdrachtencentrale met verschillende percelen (ICT-producten 

en diensten ten behoeve van de lokale/provinciale besturen)’, beslist de gemeenteraad gebruik te 

maken van perceel 13: Draadloos netwerk, meer bepaald voor het ter beschikking stellen van wifi in 

de gebouwen van de gemeente waarbij het bestuur eigenaar wordt van de hardware en van de 

installatie, maar waarbij de services worden gehuurd bij een leverancier die ook de 

helpdeskondersteuning biedt.  

 

Artikel 2: Het nodige krediet is als volgt voorzien: 

- Een éénmalige investeringskost van 40.000 euro exclusief btw voor het draadloze netwerk en 

bekabeling en de telenet-verbindingen, voorzien op actie 1419/001/014/002/006 met registratiesleutel 

070905/24100000; 

- Een maandelijkse exploitatiekost van 300 euro exclusief btw voor de all-in licentie, voorzien op actie 

1419/001/014/002/006 met registratiesleutel 070900/61428000; 

- Een maandelijkse exploitatiekost van 366,75 euro exclusief btw voor de telenet-verbindingen, 

voorzien op actie 1419/001/014/002/006 met registratiesleutel 070900/61410040; 

 

Artikel 3: Het college wordt gelast met de uitvoering van bovenvermelde beslissing. 

 

281.03 

 

- 1 ICT 

- 1 FIN 

 

 

12. Huur beamers scholen: goedkeuring lastenvoorwaarden, bestek en procedure 

 



Gelet op 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 en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene 

aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen; 

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 op de Elektrische Installaties (AREI); 

Gelet op het Algemeen Reglement over de Arbeidsbescherming (ARAB); 

Gelet op de CODEX over het welzijn op het werk (CODEX); 

Gelet op het KB van 12.08.1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, gewijzigd bij het KB 

van 17.06.1997, 04.05.1999 en 28.08.2002 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen; 

Gelet op het KB van 10.01.1997 tot uitvoering van de richtlijn 73/23/EEG, gewijzigd bij de richtlijn  

93/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van de  

veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten  

bieden (Europese Laagspanningsrichtlijn); 

Gelet op het KB van 28.02.2007 tot uitvoering van de richtlijn 2004/108/EG het Europees parlement 

en de raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de  

elektromagnetische compatibiliteit; 

Gelet op het KB van 27.08.1993 gewijzigd bij de KB’s van 20.02.2002, 28.08.2002 en 28.05.2003 tot   

uitvoering van de richtlijn 90/270/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake    

minimum veiligheidsvoorschriften m.b.t. het werken met beeldschermapparatuur; 

Overwegende dat er een overeenkomst dient afgesloten te worden voor het huren en het onderhoud 

van beamers voor de gemeentescholen met mogelijkheid tot afkoop na een periode van 5 jaar; 

Overwegende dat geopteerd wordt voor een systeem van huurkoop op afroep zodat de huidige 

beamers kunnen vervangen worden wanneer er defecten optreden; 

Overwegende dat er door de dienst Algemene Zaken een bestek werd opgemaakt; 

Overwegende dat de kostprijs gespreid over 5 jaar geraamd wordt op 50.000 euro inclusief btw; 

Overwegende dat er daarom geopteerd kan worden voor een onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking; 

Overwegende dat het nodige krediet voorzien is met BW III op actie 1419/001/016/001/002 met 

registratiesleutel 080000/61412000; 

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Alexandra 

Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia 

Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, 

Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van 

Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

Art.1: De opdracht voor de huur van beamers voor de gemeentelijke basisscholen zal gegund worden 

bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en voor een periode van 5 jaar ingaande vanaf 

wanneer een toestel geïnstalleerd en gebruiksklaar is. De toestellen worden geleverd en geïnstalleerd 

op afroep en de mogelijkheid tot afkoop na de huurperiode wordt voorzien. 

 

Art.2: Het bestek, integraal deel uitmakend van dit besluit, wordt goedgekeurd. 

 

Art.3: Het nodige krediet is voorzien met BW III op actie 1419/001/016/001/002 met registratiesleutel 

080000/61412000. 
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13. Toetreding tot het raamcontract van VERA – RFID voor bibliotheken 

 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet; 

Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 30 mei 2000 tot oprichting van 

«VERA autonoom provinciebedrijf » (hierna: VERA) met toepassing van artikel 114, 5° tot en met 

114, 12° van de provinciewet en artikel 1, 12° van het koninklijk besluit van 9 maart 1999 tot bepaling 

van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de provincieraad een autonoom 

provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten; 

Gelet op art. 3 en 4 van de beheersovereenkomst van VERA zoals goedgekeurd door de provincieraad 

van 24 november 2005, waarbij de dienstverlening die VERA ontwikkelt en aanbiedt als doel heeft e-

government te helpen realiseren, bovenlokaal is en ondersteunend met het oog op de verbetering van 

de samenwerking tussen de besturen in de provincie Vlaams-Brabant en gericht op het creëren van 

schaalvoordelen; 

Gelet op het bestek als openbare offerteaanvraag met de beschrijving “RFID Zelfuitleen voor 

Bibliotheken 2015/004” voor de overheidsopdracht voor diensten gepubliceerd is in het bulletin der 

aanbestedingen op 17 augustus 2015 onder referentie: “VERA Autonoom Provinciebedrijf-PPP0FO-

63/004/2015-08-17/2015/004-F02_0” met BDA nummer: “2015-521222” en Europees op  

20 augustus 2015 onder het nummer “2015/S 160-293470”; 

Gelet op het feit dat VERA in de aankondiging en in het lastenboek volgende beschrijving heeft 

gedaan: VERA neemt de rol op zich van opdrachtencentrale (zie http://www.bestuurszaken.be/fed-

regelgeving: artikel 2,4° en artikel 15 van de Wet van 15 juni 2006 voor info over het concept) voor 

lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant die toegetreden zijn tot een door VERA opgericht 

samenwerkingsverband, hierna verder genaamd virtuele centrumstad. Dit geldt zowel voor de 

bestaande virtuele centrumsteden (Noord, SOCiAL, STAD, Hageland, Luchthaven, Groene Rand en 

Brabantse Kouters) als voor de nog op te richten virtuele centrumsteden. Inschrijvers moeten er 

rekening mee houden dat de totale omvang van de leveringen of diensten kan stijgen in de 

ondergenoemde twee gevallen:  

 Bij toetreding van een lokale overheid, die nog geen deel uitmaakte van een virtuele  

centrumstad, tot een bestaande virtuele centrumstad  

 Bij oprichting van een nieuwe virtuele centrumstad, waardoor ook de lokale overheden in deze 

regio tot het afnamegebied kunnen behoren  

Onder toetreding tot een virtuele centrumstad verstaan wij het nemen van een college- of 

raadsbeslissing door de desbetreffende lokale overheid met het oog op de goedkeuring van het 

protocol tot samenwerken. U kan deze besturen opvragen op de webpagina. 

Mogelijke deelnemende instanties:  

 Lokale overheden (en hun OCMW’s, gemeentescholen,brandweerdiensten, politiezones, 

culturele centra, gemeenschapscentra, bibliotheken, autonome gemeentebedrijven… ) in  

de provincie Vlaams-Brabant die deel uitmaken van een virtuele centrumstad 

 Intercommunales op het grondgebied van Vlaams Brabant 

 VERA (Autonoom provinciebedrijf);  

Gelet de beslissing op de gemeenteraad van 7 maart 2016 waarin het protocol van samenwerking op 

het vlak van ICT en e-government tussen de gemeenten [Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Oud-



Heverlee, Overijse, Tervuren, Kraainem] en [Kortenberg] en het autonoom provinciebedrijf VERA 

wordt goedgekeurd; 

Gelet op het besluit van het schepencollege van 16 april 2016 waarin de stopzetting van het 

onderhoudscontract met de firma Autocheck werd goedgekeurd; 

Gelet dat er door het stopzetten van het contract met Autocheck nood is aan nieuwe RFID-toestellen; 

Overwegende dat VERA als autonoom provinciebedrijf een overheidsstatuut, vastgesteld bij de 

provinciewet (art. 114 quinquies) en het provinciedecreet (art. 225-237), waaruit volgt dat de 

activiteiten van VERA kaderen in een opdracht van openbaar belang en VERA onderworpen is aan de 

wet op de overheidsopdrachten;  

Overwegende dat de overheidsopdracht “Raamcontract RFID zelfuitleen voor Bibliotheken 

2015/004” werd uitgeschreven namens de virtuele centrumsteden;  

Overwegende dat het bestek en de evaluaties gebeurden onder toezicht en met medewerking van een 

werkgroep van verschillende van openbare besturen (bibliotheken) en VERA.  

Overwegende dat de verschillende percelen van de overheidsopdracht “RFID zelfuitleen voor 

Bibliotheken” zijn gegund door VERA op l0 november 2015; 

Gelet op het nodige krediet dat bij BWI van 2016 voorzien is op Actie 1419/001/002/007/001 RS 

24100000-0703 (aankoop) en RS 61415000-0703 (onderhoud). 

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Alexandra 

Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia 

Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, 

Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van 

Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

Artikel 1: De gemeenteraad besluit tot inschrijving op de opdracht “Raamcontract RFID zelfuitleen 

voor bibliotheken” via VERA als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie Vlaams-

Brabant, en dit zonder aankoopverplichting. De opdracht werd toegewezen aan: 

- Perceel 1 (RFID-systeem (software en hardware)): Kno-Tech bv, Buys Ballotstraat 1 te 2693 BD ‘s 

Gravenzande  

- Perceel 2 (RFID-systeem (software en hardware) met extra vereisten): Aturis Belgium, 

Antwerpsesteenweg 124 bus 71 te 2630 Aartselaar  

- Perceel 3 (Betaalsystemen): Tracs Systems nv, Wetenschapspark 7 te 3590 Diepenbeek  

- Perceel 4 (RFID-tags): Aturis Belgium, Antwerpsesteenweg 124 bus 71 te 2630 Aartselaar 

 

Artikel 2. Voor de openbare bibliotheek van Kortenberg wordt besloten onmiddellijk over te gaan op 

de afname van perceel 2 van de opdracht, wat de aankoop inhoudt van drie all-in-one-zelfuitleenbalies, 

beveiligingspoortjes en personeelsstations inclusief toebehoren. 

 

Artikel 3: De geraamde waarde voor perceel 2 van deze opdracht voor de gemeente Kortenberg 

waarvan sprake in artikel 1 bedraagt € 49.627,18 inclusief btw (voor de eerste 36 maanden) en is 

voorzien bij BWI van 2016 op Actie 1419/001/002/007/001 RS 24100000-0703 (42.827,95, aankoop) 

en RS 61415000-0703 (6.799,23, onderhoud, waarvan € 0 in jaar 1, € 3399,615 in jaar 2 en € 

3399,615 in jaar 3). Dit bedrag moet worden betaald aan Aturis Belgium, Antwerpsesteenweg 124 bus 

71 te 2630 Aartselaar. 

 

Artikel. 4. De uitvoering zal gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 

met nr. 2015/004 van het Autonoom Provinciebedrijf VERA. 

 

Artikel. 5. De looptijd van het raamcontract van de opdracht in artikel 1 bedraagt 36 maanden en 2x 

jaarlijks verlengbaar.    

 

506.406 

 



- 1 FIN 

- 1 BIB 

- 1 AZ 

- 1 VERA 

 

 

14. Zwaarvervoerplan: bespreking en goedkeuring 

 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet; 

Overwegende dat de conceptnota werd voorgesteld in een vergadering op 10 mei 2016 waarop de 

Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid (GAMV), Milieuadviesraad (MAR), 

Raad voor Lokale Economie (RLE) en de Landbouwraad werden uitgenodigd; 

Overwegende dat de conceptnota werd toegelicht in de Raadscommissie van 21 juni 2016; 

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Alexandra 

Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, René De 

Becker, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Ilse De Kée 

- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia 

Brumagne, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia 

Vandeven 

 

Besluit: met 13 stemmen voor en 10 onthoudingen 

 

Artikel 1: Het zwaarvervoerplan wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van het 

zwaarvervoerplan. 

 

802.1 

 

- 1 MOB 

 

Tijdens de bespreking van bovenstaand punt stelt Fractie Groen hun bijkomende vraag i.v.m. 

Hogenbos deel zwaarvervoer waarop burgemeester Taes volgend antwoord geeft: 

 

Lijn 351 als busverbinding tussen station Kortenberg en Huntsman? 

In het vorige mobiliteitsplan, dat dateert van de periode 2001-2006, was er sprake van om lijn 351 

verder uit te breiden. Sinds 28/09/2002 is lijn 351 effectief uitgebreid richting Brussel en lijn 352, die 

Kortenberg als eindpunt had, werd verlengd naar Kraainem metro. In de tekst van de 

OpenbaarVervoersCommissie (OVC) van 9/10/2001 lezen we daarover enkele nuttige en relevante 

passages:  

1/ als commentaar bij de plannen voor het verlengen lijn 352: “door deze route te volgen, wordt 

Armendaal toch bereikbaar voor het openbaar vervoer zonder de bus in de wijk zelf te laten rijden.” 

2/ Bij toetsing aan de eisen van de basismobiliteit: “De wijk Armendaal valt gedeeltelijk buiten het 

invloedsgebied (= woonplaats op max. 750 meter van de halte, nvdr.) van de lijn 351 Leuven – 

Meerbeek – Kortenberg. Met de bestaande schooldienst Veltem – Meerbeek – Nossegem – Zaventem 

en met de vernieuwde lijn 352 valt de wijk Armendaal echter, met uitzondering van een heel klein 

gebied langs de E40, binnen het invloedsgebied van de halten. De mogelijkheid werd onderzocht om 

de wijk te bedienen met lijn 351. Na een plaatsbezoek werd besloten Armendaal niet bij op te nemen 

in de route van lijn 351 en dit vanuit een aantal overwegingen, nl.: 

• Deze wijk is zeer moeilijk bereikbaar voor bussen vanwege de vele smalle en doodlopende straatjes 

• Eenrichtingsverkeer in een aantal straten 

• Wenselijkheid van busvervoer in dergelijke wijken staat ter discussie; Armendaal is immers een 

residentiële villawijk die uiterst rustig gelegen is” 



3/ Bij toetsing aan de eisen van het toenmalige mobiliteitsplan: “Vandaag wordt niet ingegaan om het 

bedrijf Huntsman- ICI te ontsluiten met een buslijn in relatie met het station Kortenberg en dit om de 

volgende redenen: 

• Het bedrijf ligt helemaal achter in de wijk Armendaal en is dus eveneens moeilijk bereikbaar 

• Het aanbod van spoorlijn 36 is niet interessant (1 trein per uur) 

• Een bedrijfsvervoerplan dient door het bedrijf te worden gemaakt 

• Flankerende maatregelen te nemen door het bedrijf zijn nodig om het gebruik van het openbaar 

vervoer te bevorderen.” 

Het convenant om bovenstaande in de praktijk te brengen, werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 

3/12/2001. 

De evaluatie van dit bovenstaande convenant in de OVC van 17/09/2003 was positief. 

Momenteel is er dus een bushalte op de Sterrebeeksesteenweg ter hoogte van de Everslaan. Deze halte 

wordt bediend door onder meer lijn 352. Tijdens de spitsuren stopt de bus er twee keer per uur, buiten 

de spits een keer per uur.  De wandelafstand tussen deze bushalte en Huntsman bedraagt ongeveer een 

kilometer (= een kwartiertje stappen). 

Het gemeentebestuur pleegt regelmatig overleg met het bedrijf Huntsman en daarbij komen aspecten 

van mobiliteit en veiligheid stelselmatig aan bod.  Zo weten we dat Huntsman het collectieve vervoer 

aanmoedigt door aan het station in Kortenberg een shuttledienst te voorzien die zowel ‘s morgens als 

‘s avonds werknemers naar en van het bedrijf brengen.  Verder wordt er ook vanuit Brussel centrum 

een shuttle voorzien.  Deze shuttle wordt voornamelijk gebruikt door werknemers die in Brussel 

centrum wonen en ook door enkele treinreizigers.  Het treinabonnement wordt door het bedrijf voor 

100 % terugbetaald, wat meer is dan wat wettelijk opgelegd wordt. 

Huntsman promoot ook het gebruik van de fiets, onder meer door voldoende douches en 

fietsenstallingen te voorzien.  Momenteel loopt er  een intern mobiliteitsproject waarbij de 

mogelijkheid om lease van elektrische fietsen aan te bieden, bekeken wordt.  Het project is nog maar 

net opgestart, dus hierover kan nog geen uitsluitsel gegeven worden.  

Ook carpoolen gebeurt tot op een zeker niveau (vooral  bij niet-kaderleden).  Vanaf kaderfuncties is 

het niet altijd mogelijk om een vast  tijdstip van terugkeer te bepalen.  Dit omwille van het Europese 

en wereldwijde karakter van de site. 

Daarmee is aangetoond dat het bedrijf zich goed bewust is van de mobiliteitsproblematiek en dat in 

overleg met de gemeente gezocht wordt naar goede oplossingen. 

 

 

Schepen Sabine Ledens voegt zich ter zitting. 

Raadslid Jana Nevens verlaat de zitting. 

 

 

15. Waterbeheersingswerken 

 

De schepen van Ruimtelijke Ordening geeft toelichting over de stand van zaken inzake de 

waterbeheersingswerken. 

 

Overzicht rioleringsprojecten 

  Project Omschrijving Status 

1 Project Dekenijstraat Gescheiden stelsel in Dekenijstraat met 

afvoer van RWA naar de Weesbeek 

Uitgevoerd 

2013 

2 Project Weesbeek Herprofilering van de Weesbeek in de 

Kloostertuin, aanleg van winterbekken ter 

hoogte van de voetbalterreinen EK, nieuw 

tracé Weesbeek met bufffering op de beek 

afwaarts Kasteelstraat 

Uitgevoerd 

2015 



3 Project Sterrebeeksestw. Gescheiden rioleringsstelsel vanaf Hof 

van Montenaken tot aan het bufferbekken 

in de voetweg. Aanpassingen van het 

bufferbekken. 

Detailstudie 

opgestart: 

uitvoering 

2018/19 

4 Project Hof van Montenaken Aanpassing aan verbinding met Aquafin 

collector 

Uitgevoerd 

2014 

5 Project Vogelenzangstraat Plaatsen van gescheiden rioleringsstelsel 

in Vogelenzang/Vierhuizen en 

Eekhoornstraat. Bufferbekken ter hoogte 

van Populierenlaan. 

Beroep 

aangetekend 

tegen 

rooilijnplan 

6 Project Karterstraat Gescheiden rioleringsstelsel in volledige 

straat. Afkoppeling van RWA. 

Uitgevoerd in 

2014 

7 Project Negenhoek Gescheiden rioleringstelsel in 

Edegemstraat/Kapellestraat en Marie-

Christinastraat 

Uitvoering 

voorzien eind 

2016 

8 Wateroverlast Witloofstraat Plaatsen van terugslagklep Uitgevoerd 

2013 

9 Wateroverlast Brouwerijstraat/Kerkstraat Aanpassing vloei Hoofdriool en put Uitgevoerd 

2015 

10 Wateroverlast 

Dorpsstraat/Schoonaardestraat 

Aanpassing collector en put Uitgevoerd 

2014 

11 Wateroverlast Sp. Kortenberg Plaatsen van nieuwe kolk met met 

zandopvang 

Uitgevoerd 

2014 

12 Wateroverlast Molenbeek ter hoogte van 

Vierhuizenstraat 18 

Herstelling kunstwerk (bocht 90°) ter 

hoogte van Vierhuizenstraat 18 

Uitgevoerd 

2014 

13 Wateroverlast Hulstbergstraat- Voetweg 

34 

Plaatsen van nieuwe zandopvangbak in 

Voetweg 34 ter hoogte van 

Hulstbergstraat 

Uitgevoerd 

2014 

14 Wateroverlast Zuurbeek tussen 

Zavelstraat en Kouterstraat 

Herstelling doorsteek  Uitgevoerd 

2014 

15 Project De Tomme Afvoer van DWA, buffering van RWA. 

Samen met project Bertem. 

Scenario 

analyse 

16 Project Vrebos Hoekstraat/Doelstraat: plaatsen van 

pompstation en persleiding 

Uitwerking 

detail plannen 

17 Project Lodderhoek Pompstation en persleiding voor 

afvalwaterafvoer woningen Lodderhoek 

en Zipstraat 

Scenario 

analyse 

18 Project Nederokkerzeelsesteenweg Controle toestand riolering en rooilijplan 

opmaak. 

Scenario 

analyse 

Overzicht onderhoud riolering/ Grachten / beken / wachtbekkens 

19 Project kruisstraat 19-33 Kruisstraat: herstelling van hoofdriool 

door relining 

Uitgevoerd 

2015 

20 Project Windmolenstraat Windmolenstraat: herstelling van 

hoofdriool door relining 

Uitgevoerd 

2016 



21 Project Lozendaalstraat Lozendaalstraat: herstelling van 

hoofdriool door relining 

Uitgevoerd 

2016 

22 Project Hofstraat Hofstraat: cameraonderzoek Hofstraat 

gedeelte tussen Guldendelle- en 

Kongostraat 

Uitwerking 

detail plannen 

23 Project Ruimen grachten/beken/ 

wachtbekkens 

Ruimen van slib in verschillende beken, 

grachten en wachtbekkens (2013) 

Elk jaar 

24 Project Ruimen kolken en grote roosters Ruimen van straatkolken en grote roosters  Elk jaar 

25 Project Maaien grachten/beken/ 

wachtbekkens 

Maaien van groen in verschillende beken, 

grachten en wachtbekkens 

Elk jaar 

26 Project Biologisch ontslibben Biologisch behandelen van beken op 

plaatsen waar nog afvalwater geloosd 

wordt  

Elk jaar 

27 Project Ruimen hoofdriolen Brouwerijstraat Uitgevoerd 

2015 

28 Project Ruimen hoofdriolen L. Maesstraat Uitgevoerd 

2014 

29 Project Ruimen hoofdriolen Leuvensesteenweg doorsteek thv 

Craenenplein 

Uitgevoerd 

2014 

30 Project Ruimen hoofdriolen Oude Baan: frezen van wortelingroei in 

ingebuisd gedeelte Weesbeek. 

Uitgevoerd 

2014 

31 Project Ruimen hoofdriolen Everbergstraat: frezen van wortelingroei 

in gedeelte tussen Kwerpsebaan en 

Engerstraat. 

Uitgevoerd 

2014 

32 Project Ruimen hoofdriolen Dalemstraat Uitgevoerd 

2014 

33 Project Ruimen hoofdriolen Witloofstraat Uitgevoerd 

2013 

 

- 1 archief GGZ 

 

 

16. Verbeteren van buurt- en voetwegen. Goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en 

lastvoorwaarden voor voetweg 24 te Everberg 

 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, levering 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 de beslissing van het college, d.d. 28 december 2011, betreffende de aanstelling van MESO, 

Brusselsesteenweg 36 te 1860 Meise als ontwerper voor dit dossier; 



Gelet op de voorliggende opdrachtdocumenten en bijzonderbestek 2015-088 in het kader van 

“Verbetering van buurt- en voetwegen” voor de voetweg nr. 24 te Everberg, opgesteld door het 

studiebureau Meso, d.d. 06.06.2016; 

Gelet op het feit dat deze werken worden geraamd op 38.307,75 € excl. BTW of 46.352,38 € incl. 

BTW; 

Gelet op het feit dat deze uitgave werd voorzien op beleidscode 020040 Project Trage Wegen – 

22400007 onder actie 1419/001/010/005/001; 

Gelet op het visum nr. 2016/67 d.d. 15.06.2016 van de financieel beheerder; 

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-

Vannerem, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van 

Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René 

De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van 

Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

Goedkeuring wordt verleend aan de opgestelde opdrachtdocumenten, raming en lastvoorwaarden voor 

voetweg 24 te Everberg in kader van het project “Verbeteren van buurt- en voetwegen Kortenberg” 

door het studieburau MESO d.d. 6 juni 2016. 

 

De kost wordt geraamd op 38.307,75 € excl. BTW of 46.352,38 € incl. BTW. 

 

Dit dossier zal gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

Het schepencollege wordt gelast met de verdere uitwerking van dit dossier. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien op beleidscode 020040 Project Trage Wegen – 22400007 

onder actie 1419/001/010/005/001. 

 

865.1 

 

- 1 GGZ - MVDL 

- 1 Fin 

- 1 Meso 

 

 

Raadslid Silke Cuypers verlaat de zitting. 

 

 

17. Definitieve vaststelling rooilijn (deel) en voorlopige beslissing gedeeltelijke verlegging voetweg 

nrs. 38, 39 en 40  

 

Gelet op de aanvraag van het O.C.M.W. Steenokkerzeel, Fuérisonplaats 14, 1820 Steenokkerzeel; 

de heer en mevrouw Coninx – Jaeken, Diestbrugstraat 94, 3071 Kortenberg; de heer Verbelen René, 

Diestbrugstraat 78, 3071 Kortenberg; de heer en mevrouw Goetschalckx – Maelfeyt, Diestbrugstraat 

96, 3071 Kortenberg; de heer Vestraets Emilius, Laarstraat 11, 1910 Kampenhout; consoorten 

Devriese, Kouterstraat 89, 3071 Kortenberg en de heer en mevrouw Speybrouck – Van Overstraeten, 

Diestbrugstraat 88, 3071 Kortenberg betreffende de gedeeltelijke verlegging van voetwegen nrs. 38, 

39 en 40 langs de Diestbrugstraat te Erps-Kwerps;  

Gelet op de plannen, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het uittreksel uit het kadastraal plan 

waarop de gedeeltelijke verlegging van deze voetwegen is aangeduid; 

Gelet op het schattingsverslag d.d. 07 juni 2016 opgesteld door Landmeet- en Expertiseburo Jan Van 

Eijcken, Kruisstraat 139 te 3078 Kortenberg; 



Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 02.05.2016 inzake het principieel akkoord tot de vaststelling 

van de rooilijn (deel) en de gedeeltelijke verlegging van voetwegen nrs. 38, 39 en 40; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd ingesteld van 09 mei 2016 tot en met 07 juni 2016; 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek waaruit blijkt dat geen enkel 

bezwaarschrift werd ingediend; 

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-

Vannerem, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van 

Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René 

De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Marinus van Greuningen, 

Adelia Vandeven, Ilse De Kée 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

De rooilijn van de gedeeltelijk te wijzigen voetwegen nrs. 38, 39 en 40 langs de Diestbrugstraat te 

Erps-Kwerps, zoals aangeduid op bijgevoegd plan wordt definitief vastgesteld en ter goedkeuring 

voorgesteld aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. 

Aan de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant wordt voorgesteld om de voetwegen nrs. 38, 39 en 

40 gedeeltelijk te verleggen zoals voorgesteld op bijgevoegd plan. 

Voor de gedeeltelijke verlegging van de voetwegen nr. 38, 39 en 40 dient de meerwaarde vermeld in 

het schattingsverslag betaald te worden.  

 

575.03  

 

- 1 OW 

- 1 Provincie 

 

 

Raadslid Silke Cuypers voegt zich terug ter zitting. 

 

 

18. Kennisname briefwisseling 

 

De leden van de gemeenteraad nemen kennis van de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 

Grimbergen, d.d. 30/05/2016 met referentie sobr95 gericht aan burgemeester en schepenen, 

gemeenteraad, ROHM betreffende 874.2 RO/HD/V.KO/15/16. 

 

505.5 

 

- 1 secretaris 

 

 

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda: 

de punten 18/1 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie; 

de punten 18/2 op vraag van Silke Cuypers namens de Groen-fractie. 

 

 

18/1. Verkeerstromen in de Vierhuizenstraat 

 

Gedurende enkele weken zijn de verkeerstromen in de Vierhuizenstraat gemeten. 

Tijdens deze periode hing er een teller ter hoogte van het huisnummer 38. 

 

1* Heeft deze teller alleen het aantal voertuigen gemeten of heeft deze teller ook snelheidsmetingen 

verricht? 



2* Werden de tellingen in beide richtingen uitgevoerd? 

3* Wat zijn de resultaten van deze tellingen? 

4* Wat was de bedoeling van deze tellingen en welk gevolg zal gegeven worden aan het resultaat van 

deze telling? 

 

1. De teller in de Vierhuizenstraat heeft zowel intensiteiten als snelheden gemeten, zoals te lezen was 

in de Zoeklicht-editie van juni 2016.  In Zoeklicht publiceren we de resultaten van tellingen en 

metingen die de voorbije periode werden uitgevoerd. 

2. De tellingen werden in beide richtingen uitgevoerd, zoals vermeld werd in hetzelfde artikel in 

Zoeklicht van juni 2016. 

3. De resultaten van de tellingen werden gepubliceerd in Zoeklicht juni 2016: 

 
4. Wanneer inwoners klachten formuleren over overdreven snelheid, is het sinds enkele jaren een 

standaardprocedure dat dan tellingen en metingen worden uitgevoerd om die klachten te objectiveren 

en om uit te maken of er specifieke handhavingsacties nodig zijn. Deze telling werd een hele tijd 

geleden door een inwoner aangevraagd, specifiek ter hoogte van de huisnummers 36-38.  Er zijn 

intussen drie verschillende verkeersconsulenten bij de politie geweest.  Na het vertrek van de eerste 

verkeersconsulent, heeft de volgende consulent de aanvraag niet overgenomen of opgevolgd.  Ook de 

huidige verkeersconsulente had dus geen weet van die aanvraag.  

Eind vorig jaar informeerde onze gemeentelijke mobiliteitsambtenaar bij de verkeersconsulente of de 

vraag van de inwoner in kwestie ooit behandeld werd, en dat bleek niet het geval. Daarop werd de 

aanvraag ingepland. De metingen werden pas uitgevoerd in april 2016, omdat de snelheidsmeter een 

hele tijd in herstelling is geweest. 

De resultaten vragen geen prioritaire flitsacties: de snelheidslimiet wordt immers zelden overschreden. 

 

 

18/2. Hogenbos 

 

In de pers lazen we over de voorlopige vaststelling van een ontwerpkaart met de meest kwetsbare 

waardevolle bossen door de Vlaamse regering. We hoopten met Groen Kortenberg dat hier het 

Everbergse Hogenbos onder zou vallen. Het is immers een zeer oud ‘zonnevreemd’ (sic) bos dat 

vermeld wordt als zeer zeldzame vegetatie op de basiskaart van de inventaris van potentieel 

waardevolle bossen. Nu hoorden we dat het Hogenbos toch niet beschermd zou worden: integendeel er 

zou een kapvergunning zijn afgeleverd? Dit zou een ramp betekenen voor de hoge ecologische waarde 

van het gebied. Wat is de stand van zaken? Is het bestuur hiervan op de hoogte en wat is de mening en 

houding van het bestuur hierover? Kan het bestuur de kap voorkomen?  

Ook lazen we over het actieplan voor betere mobiliteit en ruimtegebruik in de luchthavenregio, 

gemaakt door 20 organisaties en bezorgd aan minister Schauvliege vorige zomer. Een prioriteit hierbij 

was het vinden van een duurzame oplossing voor de site van Huntsman. Hoe vordert de opvolging van 

dit actieplan door het kabinet van mevrouw Schauvliege? Is er al actie ondernomen? Zijn de partners 

nog samengekomen hierover? Is er overleg geweest tussen het gemeentebestuur en het bedrijf?  

Daarnaast hadden we enkele vragen bij het zwaar vervoer plan: er word gesproken over de ontsluiting 

van Huntsman met vermelding dat 90% van werknemers met auto komt. Wordt er ingezet op het 

stimuleren van gebruik openbaar vervoer? In het actieplan rond de regio Luchthaven stond dat er 

onderzocht werd de 351 aan te passen zodat er een busverbinding kwam tussen Huntsman en het 

station van Kortenberg. Daar wordt nu met geen woord over gerept in het gedeelte over openbaar 

vervoer. Is dit onderzocht geweest, en zo ja, om welke redenen is dit er niet doorgekomen? 

 

a) Bescherming Hogenbos  

De vraag is meerledig en het antwoord zal zowel door schepen Goeminne als door schepen Nevens 

gegeven worden: 

Schepen Goeminne: 

Om te beginnen geniet ieder bos een beschermingsstatus aangezien ANB een kapmachtiging moet 

afleveren alvorens er iets in een bos mag gedaan worden. Zij dragen daar een grote 



verantwoordelijkheid. De gemeente wordt niet geraadpleegd door ANB alvorens ze een 

kapmachtiging afleveren. 

Wat is nu de stand van zaken in verband met de ontwerpkaart van meest waardevolle bossen? 

 op 3/6/16 gaf de Vlaamse Regering een eerste principiële goedkeuring aan het besluit met de 

voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met de meest waardevolle bossen 

 Dit dossier werd dan voor advies naar de Raad van State gestuurd 

 Antwoord van Raad van State wordt verwacht tegen einde van deze maand 

 Dan worden de kaarten voorlopig vastgesteld 

 Na deze voorlopige vaststelling moet de minister binnen de 60 dagen een openbaar onderzoek 

instellen in elke gemeente waar zich een bos uit de toplaag bevindt 

 Na openbaar onderzoek en verwerking van de bezwaren moet het dossier terug naar de RVS 

voor de definitieve vaststelling 

Momenteel zit het dossier dus nog bij Raad van State en werden wij – nog – niet geraadpleegd. Wij 

zijn als gemeente ook niet in het bezit van deze ontwerpkaarten dewelke beperkt verspreid werden.  

Ik stel voor dat we de normale officiële weg volgen en indien wij betrokken zullen worden bij het 

openbaar onderzoek, zullen we zeker op gepaste wijze meewerken. 

 

Schepen Nevens: 

Op 7/09/2000 werd er een bosbeheerplan goedgekeurd voor het bos op de Huntsmansite, dit is 20 jaar 

geldig. 

Volgende vergunningen werden afgeleverd: 

Er zijn twee kapmachtigingen afgeleverd: 

1) 7 loofbomen in 2008  

2) 12 gemengde bomen 2009  

De stedenbouwkundige vergunningen zijn: 

1) 11/12/1985 : stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een wachthuisje en vellen van  

 2 bomen;  

2) 6/04/1988: stedenbouwkundige vergunning voor het rooien van bomen;  

3) 22/12/1999: stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van bomen;  

4) 3/12/2003:  stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van 11 dode bomen 

5) 5/03/2008: stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van bomen (3 naast de fermette en 1 bij 

parking E); 

6) 24/10/2014: stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van 0,11 hectare van het bos (den en  

zilverberk gesitueerd tussen de ringweg van Huntsman en de E40. Deze bomen maakten deel uit 

van hun bosbeheersplan.  

Het gemeentebestuur is niet in kennis gesteld van een ontwerpkaart zonevreemde bossen. 

Bij navraag is deze kaart voorlopig nog niet beschikbaar en ligt deze ontwerpkaart momenteel bij de 

raad van State voor advies, na advies van de raad van State zal een openbaar onderzoek de definitieve 

kaart zonevreemde bossen vastleggen. 

 

b) Site Huntsman 

In het voorjaar 2015 was er, in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) een 

intensieve brainstorming rond de regio luchthaven-zuid, waarbij zowel wijzelf als Interleuven het 

dossier Huntsman ter sprake brachten.  Bij dat overleg waren zowel de colleges van de gemeenten 

rond de luchthaven als het provinciebestuur, de bevoegde Vlaamse administraties, VOKA, de 

syndicale organisaties, de milieubewegingen en de verantwoordelijken van de luchthaven betrokken.  

Dat resulteerde in een gezamenlijke beleidsaanbeveling die aan minister Schauvliege werd 

gepresenteerd op 18 juni 2015. 

Op 10 november 2015 werd hierover tijdens een plaatsbezoek met het bedrijf Huntsman overleg 

gepleegd. Naast het bedrijf en de gemeenten Kortenberg en Zaventem waren ook VOKA en 

Interleuven aanwezig. 

De belangrijkste onderwerpen van het overleg waren: 

- Beschrijving huidige situatie; 

- Toelichting van het rapport en de vier ontwikkelingsscenario’s die in de werkgroep luchthaven- 



 zuid werden voorgesteld; 

- Bespreking standpunt van één ieder m.b.t. deze scenario’s; 

- Bespreking van de ontsluitings- en mobiliteitsproblematiek. 

Op deze vergadering werd afgesproken dat Interleuven het mobiliteitsaspect verder zou bestuderen en 

dat het bedrijf Huntsman het toekomstperspectief  voor de site zou uittekenen.  

In december 2015 keurde de voltallige Vlaamse regering een nota goed met de quickwins uit het 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waaronder ook de quickwins die waren voorgesteld door de 

werkgroep ‘luchthaven-zuid’. 

Ruimte Vlaanderen zou deze verschillende dossiers zesmaandelijks opvolgen. Interleuven wil na de 

zomermaanden een stuurgroep samenbrengen met alle relevante actoren (waaronder ook de bevoegde 

Vlaamse administraties) om het traject verder vast te leggen. 

 

c) Lijn 351 als busverbinding tussen station Kortenberg en Huntsman?  

Deze vraag werd reeds beantwoord bij agendapunt 14 zwaarvervoerplan: bespreking en goedkeuring. 

 

 

19.  Verslag 

 

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de 

gemeenteraad van 06.06.2016, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement, 

als goedgekeurd beschouwd. 

 

 

 

 

 

 

P. LEBRUN C. TAES 

secretaris voorzitter 

 

 


