ZITTING VAN 6 NOVEMBER 2017
AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, schepenen; Franciscus Peeters,
Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia
Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels, raadsleden; Paul Lebrun, secretaris.

Raadsleden Silke Cuypers, Jana Nevens en Tom Jespers laten zich verontschuldigen.
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GEHEIME ZITTING
35/1. Bekrachtiging aanstelling waarnemend stedenbouwkundige ambtenaar

OPENBARE ZITTING

1.

Aanstelling en eedaflegging opvolgend gemeenteraadslid

Gelet op het overlijden op 24 september 2017 van mevrouw Julia De Coster, titelvoerend
gemeenteraadslid;
Overwegende dat ingevolge haar overlijden een opvolgend gemeenteraadslid moet worden aangesteld;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012,
geldig verklaard door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 20 november 2012, blijkt dat de heer
Hendrik Trappeniers als eerste opvolger voorkomt op de lijst nr.2, zijnde de lijst waartoe mevrouw
Julia De Coster, behoorde;
Gelet op de e-mail van 20 december 2016 waarin de heer Hendrik Trappeniers aangeeft om het
mandaat van gemeenteraadslid niet op te nemen;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012,
geldig verklaard door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 20 november 2012, blijkt dat
mevrouw Maria Helsen-Adriaensen als tweede opvolger voorkomt op de lijst nr.2, zijnde de lijst
waartoe mevrouw Julia De Coster, behoorde;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 9 januari 2017 houdende de aanstelling van mevrouw
Helsen-Adriaensen als titelvoerend gemeenteraadslid;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012,
geldig verklaard door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 20 november 2012, blijkt dat
mevrouw Marleen Poels als derde opvolger voorkomt op de lijst nr.2, zijnde de lijst waartoe mevrouw
Julia De Coster, behoorde;
Overwegende dat mevrouw Marleen Poels via e-mail op 11 oktober 2017 meedeelt dat zij het mandaat
van gemeenteraadslid wenst op te nemen;
Overwegende dat de raad, staande de vergadering, overeenkomstig artikel 7 § 3 van het
gemeentedecreet, de geloofsbrieven van mevrouw Marleen Poels heeft onderzocht en heeft
goedgekeurd waardoor blijkt dat mevrouw Marleen Poels zich nog in de vereiste voorwaarden van
verkiesbaarheid bevindt en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid om de eed als
gemeenteraadslid af te leggen;
Stelt vast:

Artikel 1: De geloofsbrieven van mevrouw Marleen Poels zijn wettelijk in regel. Met het oog op haar
aanstelling als titelvoerend gemeenteraadslid wordt zij verzocht de decretale eed af te leggen.
Mevrouw Marleen Poels legt in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de volgende eed af:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
Van de eedaflegging wordt een afzonderlijk proces-verbaal opgesteld.
Artikel 2: De voorzitter verklaart dat mevrouw Marleen Poels als gemeenteraadslid is aangesteld en
nodigt haar uit aan de vergadering deel te nemen.
Artikel 3: De gegevens in de mandatendatabank zullen worden aangepast.
172.2

2.

Raadscommissies: vervanging lid

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid art.39 betreffende de oprichting van raadscommissies;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Overwegende dat het gemeentedecreet bepaalt dat de mandaten in iedere commissie evenredig dienen
verdeeld te worden over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de
voordrachten die worden ingediend door de fracties;
Overwegende dat elke fractie voor elke commissie een kandidaat-voorzitter en kandidaatondervoorzitter mochten voordragen;
Overwegende dat de burgemeester of schepenen geen voorzitter kunnen zijn van de
gemeenteraadscommissies;
Overwegende dat voor volgende gemeenteraadscommissies commissieleden werden aangesteld:
1. raadscommissie financiën
2. raadscommissie sport, jeugd, senioren en cultuur
3. raadscommissie ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit
4. raadscommissie sociaal beleid en leefmilieu
5. raadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente EN
ad hoc voor specifieke dossiers, waar de fractievoorzitters (of hun afgevaardigden) ambtshalve deel
van uitmaken;
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-commissieleden ondertekend moet zijn
door een meerderheid van de leden van de fractie waar de kandidaat-commissieleden deel van
uitmaken (indien de fractie slechts uit een of twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van
een lid);
Overwegende dat de aanstellingen van kracht zijn tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de
gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 maart 2013 houdende aanstelling van mevrouw Julia
De Coster voor de fractie CD&V in de volgende raadscommissies:
- financiën als plaatsvervangend lid
- sport, jeugd, senioren en cultuur als plaatsvervangend lid
- Ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit als effectief lid
- Sociaal beleid en leefmilieu als effectief lid en voorzitter
- Ad hoc + bewaken afstemming gemeentelijk beleid op het beleid van IGS en EVA’s als effectief lid;
Gelet op het overlijden op 24 september 2017 van mevrouw Julia De Coster;
Overwegende dat er daarom een nieuw (plaatsvervangend) lid dient aangesteld te worden voor
bovenvermelde raadscommissies;
Gelet op de akte van voordracht van 11 oktober 2017 waarbij onderstaande leden worden
voorgedragen als effectief of plaatsvervangend lid in bovenvermelde raadscommissies:
1. financiën

Fractie
CD&V

Plaatsvervangend lid voor mevrouw Maria Adriaensen
Marleen Poels

2. sport, jeugd, senioren en cultuur
Fractie
CD&V

Plaatsvervangend lid voor mevrouw Myriam Van Tricht
Marleen Poels

3. Ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit
Fractie
CD&V

Effectief lid
Marleen Poels

4. Sociaal beleid en leefmilieu
Fractie
CD&V

Effectief lid
Marleen Poels

5. Ad hoc + bewaken afstemming gemeentelijk beleid op het beleid van IGS en EVA’s
Fractie
CD&V

Effectief lid
Marleen Poels

Gelet op de uitslag van de geheime stemming in openbare zitting voor de aanstelling van de voorzitter
van de raadscommissie Sociaal beleid en leefmilieu:
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor voorzitter:
- Marleen Poels
Aantal stembriefjes: 22
- Marleen Poels bekomt 22 ja-stemmen
Besluit :
Artikel 1: Wordt verkozen verklaard als plaatsvervangend lid van de gemeenteraadscommissie
Financiën:
Fractie
CD&V

Plaatsvervangend lid voor mevrouw Maria Adriaensen
Marleen Poels

Artikel 2: Wordt verkozen verklaard als plaatsvervangend lid van de gemeenteraadscommissie sport,
jeugd, senioren en cultuur:
Fractie
CD&V

Plaatsvervangend lid voor mevrouw Myriam Van Tricht
Marleen Poels

Artikel 3: Wordt verkozen verklaard als effectief lid van de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke
ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit:
Fractie
CD&V

Effectief lid
Marleen Poels

Artikel 4: Worden verkozen verklaard als effectief lid van de gemeenteraadscommissie Sociaal beleid
en leefmilieu:

Fractie
CD&V

Effectief lid
Marleen Poels

Artikel 5: Wordt verkozen verklaard als effectief lid van de gemeenteraadscommissie Ad hoc +
bewaken afstemming gemeentelijk beleid op het beleid van IGS en EVA’s:
Fractie
CD&V

Effectief lid
Marleen Poels

Artikel 6: Met 22 stemmen wordt Marleen Poels aangeduid als voorzitter van de raadscommissie
Sociaal beleid en leefmilieu.
Artikel 7: Deze aanstellingen zijn van kracht vanaf heden tot de eerstvolgende volledige vernieuwing
van de gemeenteraad.
172.9

3.

Aanstelling lid politieraad

De gemeenteraad,
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst;
Gelet op de eedaflegging van mevrouw Julia De Coster op 23 februari 2017 als effectief lid van de
politieraad;
Gelet op het overlijden van mevrouw Julia De Coster op 24 september 2017;
Overwegende dat er geen opvolger werd aangesteld voor mevrouw Julia De Coster;
Overwegende dat luidens art.19 van de wet van 7 december 1998 alle nog in functie zijnde
gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een
kandidaat effectief lid en één of meerdere kandidaat opvolgers kunnen voordragen;
Overwegende dat in dit geval deze kandidaten verkozen worden verklaard;
Gelet op de ingediende voordrachtakte ontvangen op 11 oktober 2017;
NEEMT KENNIS
Van de beëindiging van het mandaat wegens overlijden van mevrouw Julia De Coster, als lid van de
politieraad van de politiezone HerKo.
VERKLAART ALS VERKOZEN
Als effectief lid Myriam Van Tricht, Frans Mombaersstraat 34 te 3071 Kortenberg.
Als plaatsvervanger:
1. mevrouw Maria Adriaensen, Burgemeester Van Kelfstraat 9 te 3078 Kortenberg
STELT VAST
dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden nog steeds vervuld zijn door de kandidaat effectief lid en de
kandidaat opvolgers.
Dat het effectief lid zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel
15 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst.
Een afschrift van dit besluit wordt in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie verzonden.
580.81

4.

Bibliotheekcommissie: vervanging lid beheersorgaan

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012;
Overwegende dat in het verleden het beheer van de gemeentelijke plaatselijke openbare bibliotheek
toevertrouwd werd aan een beheersorgaan dat bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van
stemgerechtigde afgevaardigden van de gemeenteraad en een vertegenwoordiging van gebruikers;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 maart 2013 houdende vernieuwing van dit
beheersorgaan ingevolge vernieuwing van de gemeenteraad waarbij mevrouw Julia De Coster werd
aangesteld als vertegenwoordiger voor de fractie CD&V;
Gelet op het overlijden van mevrouw Julia De Coster op 24 september 2017;
Overwegende dat er daarom een nieuwe vertegenwoordiger dient aangesteld te worden voor
bovenvermeld beheersorgaan;
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-commissieleden ondertekend is door een
meerderheid van de leden van de fractie waar de kandidaat-commissieleden deel van uitmaken (indien
de fractie slechts uit een of twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een lid);
Gelet op de akte van voordracht van 11 oktober 2017 waarbij mevrouw Marleen Poels wordt
voorgedragen als vertegenwoordiger voor de fractie CD&V;
Overwegende dat deze aanstellingen van kracht zijn tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de
gemeenteraad;
Besluit:
Artikel 1: Volgend gemeenteraadslid wordt verkozen verklaard als vertegenwoordiger voor de fractie
CD&V van de bibliotheekcommissie: mevrouw Marleen Poels.
Artikel 2: Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.
562.12

5.

Interleuven: voordracht kandidaat-bestuurder

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking
en latere wijzigingen;
Gelet op de statuten van Interleuven;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Overwegende dat Interleuven kan worden beschouwd als een dienstverlenende vereniging;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende aanstelling van mevrouw Julia
De Coster als kandidaat-bestuurder met stemrecht in de Raad van Bestuur van Interleuven;
Gelet op het overlijden op 24 september 2017 van mevrouw Julia De Coster;
Overwegende dat er daarom een nieuwe kandidaat-bestuurder met stemrecht dient aangesteld te
worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
- Myriam Van Tricht
Gelet op de geheime stemming in openbare zitting:
Aantal stembiljetten: 22
- Myriam Van Tricht bekomt 21 ja-stemmen en 1 neen-stem.
Besluit:

Artikel 1: Mevrouw Myriam Van Tricht, wonende Frans Mombaersstraat 34 te 3071 Erps-Kwerps,
wordt met 21 ja-stemmen en 1 neen-stem voorgedragen als kandidaat-bestuurder met stemrecht in de
Raad van Bestuur van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901

6.

IGO: aanstelling afgevaardigde Woonwijzer Midden-Brabant

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en latere
wijzigingen;
Gelet op de deelname van de gemeente in de dienstverlenende vereniging IGO;
Overwegende dat er voor de stuurgroep/beheerscomité van Woonwijzer Midden-Brabant een
afgevaardigde en plaatsvervanger dienden aangesteld te worden;
Overwegende dat deze schepenen, OCMW-raadsleden en/of gemeenteraadsleden dienen te zijn opdat
de gehele werking van het woonproject (beleidsuitvoerende taken, beleidsvoorbereidende taken enz.)
op een goede basis kan steunen die verankerd is in het lokale beleid en via de leden van de stuurgroep
zich vertegenwoordigd ziet in dit lokale beleid;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende aanstelling van mevrouw Julia
De Coster als plaatsvervangend afgevaardigde voor de gemeente Kortenberg;
Gelet op het overlijden op 24 september 2017 van mevrouw Julia De Coster;
Overwegende dat er daarom een nieuwe plaatsvervangend afgevaardigde dient aangesteld te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend afgevaardigde:
- Ann Vannerem
Gelet op de geheime stemming in openbare zitting:
Aantal stembiljetten: 22
- Ann Vannerem bekomt 21 ja-stemmen en 1 neen-stem
Besluit:
Artikel 1: Mevrouw Ann Vannerem, wonende Hofstraat 97 te 3070 Kortenberg, wordt met 21 jastemmen en 1 neen-stem stemmen aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente in
de stuurgroep/beheerscomité van Woonwijzer Midden-Brabant, Aarschotsesteenweg 212 te 3010
Leuven.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901

7.

Demer en Dijle: aanstellen vertegenwoordiger

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gezien het volgens de statuten van Demer en Dijle past dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd
wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een afgevaardigde aangesteld
door de gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 april 2013 houdende aanstelling van mevrouw Julia
De Coster als vertegenwoordiger voor de gemeente;
Gelet op het overlijden op 24 september 2017 van mevrouw Julia De Coster;

Overwegende dat er daarom een nieuwe kandidaat dient aangesteld te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
- René De Becker
Gelet op de geheime stemming in openbare zitting:
Aantal stembiljetten: 22
- René De Becker bekomt 22 ja-stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 22 ja-stemmen wordt de heer René De Becker, wonende Leuvensesteenweg 799 te
3071 Erps-Kwerps, aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente bij Demer en Dijle NV,
Naamsesteenweg 142 te 3001 Heverlee (Leuven).
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901

8.

PWA: aanstelling gemeentelijke afgevaardigde

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Kortenberg volgens de statuten van vzw PWA MiddenBrabant twee afgevaardigden diende aan te duiden;
Overwegende dat de gemeentelijke afgevaardigden in principe dienden opgedeeld te zijn in
proportionaliteit tussen de meerderheid en de minderheid in de gemeenteraad die het resultaat is van
de verkiezingen van 14 oktober 2012;
Overwegende dat deze proportionaliteit niet kon gevolgd worden gezien er volgens PWA zowel een
kandidaat van de meerderheid als een kandidaat van de minderheid diende aangesteld te worden;
Overwegende dat de vertegenwoordigers niet noodzakelijk deel moeten uitmaken van de
gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 maart 2013 houdende aanstelling van mevrouw Julia
De Coster als kandidaat voor de meerderheid;
Gelet op het overlijden op 24 september 2017 van mevrouw Julia De Coster;
Overwegende dat er daarom een nieuwe kandidaat voor de meerderheid dient aangesteld te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
- Chris Taes
Gelet op de geheime stemming in openbare zitting:
Aantal stembiljetten: 22
- Chris Taes bekomt 22 ja-stemmen
Besluit:
Artikel 1: Bij vzw PWA Midden-Brabant, wordt met 22 ja-stemmen namens de gemeente aangesteld
als afgevaardigde voor de meerderheid: de heer Chris Taes, wonende Bruulstraat 32 te 3071 ErpsKwerps.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901

9.

ROAS: aanstelling gemeentelijke afgevaardigde

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Overwegende dat het past dat het lokale beleid vertegenwoordigd wordt bij de Regionale
OuderenAdviesRaad door een afgevaardigde aangesteld door de gemeenteraad;
Overwegende dat er in de provincie Vlaams-Brabant 4 Regionale OuderenAdviesRaden bestaan die
zijn omgevormd tot Regionale Overlegplatformen van Adviesraden voor Senioren (ROAS);
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende aanstelling van mevrouw Julia
De Coster als afgevaardigde bij de Regionale Overlegplatformen van Adviesraden voor Senioren
(ROAS);
Gelet op het overlijden op 24 september 2017 van mevrouw Julia De Coster;
Overwegende dat er daarom een nieuwe afgevaardigde dient aangesteld te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
- René De Becker
Gelet op de geheime stemming in openbare zitting:
Aantal stembiljetten: 22
- René De Becker bekomt 22 ja-stemmen
Besluit:
Artikel 1: De heer René De Becker, wonende Leuvensesteenweg 799 te 3071 Erps-Kwerps, wordt met
22 ja-stemmen namens de gemeente aangesteld als afgevaardigde bij de Regionale Overlegplatformen
van Adviesraden voor Senioren (ROAS), Provincieplein 1 te 3010 Leuven.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901

10.

Goedkeuring dienstjaarrekening gemeente 2016: kennisname

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 29 mei 2017 houdende goedkeuring van de jaarrekening
2016 van de gemeente Kortenberg;
Gelet op de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur - afdeling Lokale Financiën Team
Vlaams-Brabant dd. 30.08.2017;
Gelet op het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant van 28.08.2017 houdende
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2016;
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de gemeente
Kortenberg.
475.1

11.

Toelage aan oudercomités 2017

Overwegende dat jaarlijks een toelage wordt toegekend aan de oudercomités van alle basisscholen op
het grondgebied van Kortenberg, dit ter ondersteuning van hun werking ten voordele van de
Kortenbergse schoolkinderen;
Overwegende dat hiervoor in het budget 2017 een totaal krediet beschikbaar is van 2.900 euro, te
verdelen over de zes comités naar rato van het aantal leerlingen (kleuter en lager) officieel
ingeschreven in de school op 01.10.2017 en woonachtig in de gemeente;

Overwegende dat de toelage moet aangewend worden voor andere doeleinden dan sociale voordelen
en die niet tot de normale werkingskosten behoren b.v. schoolkrantje, sportdag, materieel voor
naschoolse activiteiten, speeltuigen, schoolfeest, ...
Uitgaven voor publiciteit worden niet aanvaard;
Overwegende dat de toelagen pas kunnen uitbetaald worden na voorlegging van facturen, rekeningen
of bewijsstukken;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Voor het dienstjaar 2017 wordt een toelage voor een totaal bedrag van 2.900 euro toegekend
aan de oudercomités van alle basisscholen op het grondgebied van Kortenberg. Het bedrag van 2.900
euro zal onder de zes comités verdeeld worden naar rato van het aantal leerlingen (kleuter en lager)
officieel ingeschreven op 01.10.2017 en woonachtig in de gemeente. De toelage moet aangewend
worden voor andere doeleinden dan sociale voordelen en die niet tot de normale werkingskosten
behoren b.v. schoolkrantje, sportdag, materieel voor naschoolse activiteiten, speeltuigen, schoolfeest,
... Uitgaven voor publiciteit worden niet aanvaard.
De toelagen zullen in één maal per jaar worden uitbetaald op voorlegging van volwaardige facturen,
rekeningen of bewijsstukken.
Artikel 2: Het nodige krediet is voorzien in BBC 1419 Actie nr.001.016.001.002 registratiesleutel
080000/64930000.
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12.

Marktcommissie: goedkeuring statuten

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
en het openbaar domein in Kortenberg meer bepaald artikel 2, goedgekeurd door de gemeenteraad op
14 december 2009;
Overwegende dat het past om de statuten van de marktcommissie in een apart besluit op te maken;
Gelet op de goedkeuring van de statuten in de marktcommissie d.d. 26/09/2017;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad keurt onderstaande statuten van de marktcommissie goed.
Statuten marktcommissie
1. Doel

De marktcommissie zal het College van Burgemeester en Schepenen advies geven in de volgende
aangelegenheden:
1.1 – het gemeentelijk beleid betreffende de organisatie van de markt(en);
1.2 - de toekenning van vaste standplaatsen op de markt(en);
1.3 – de intrekking van vaste standplaatsen op de markt(en);
1.4 - de toekenning van losse standplaatsen voor niet-commerciële doeleinden op de markt(en).
De marktcommissie kan activiteiten organiseren ter bevordering van de markt.
2. Samenstelling van de raad
2.1 - De marktcommissie is als volgt samengesteld:
1) vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Schepenen: de Schepen van lokale
economie
2) vertegenwoordigers van de marktkramers: minimum 3 en maximum 6
3) vertegenwoordigers van de omwonenden: maximum 2
4) de marktleider, aangesteld door de leden van de marktcommissie vernoemd in de punten 1),
2) en 3) hierboven.
De Schepen van lokale economie zit de marktcommissie voor en de commissie duidt één van haar leden
aan tot secretaris.
2.2 - Al de aanwezige leden van de raad zijn stemgerechtigd, behalve de Schepen van lokale economie.
2.3 - Een lid kan uitgesloten worden indien de statuten van de marktcommissie niet worden nageleefd.
Tot de uitsluiting van een lid kan slechts worden besloten bij geheime stemming en met een 2/3e
meerderheid. Het uit te sluiten lid wordt vooraf van het voornemen tot uitsluiting schriftelijk ingelicht
en kan zijn/haar verweermiddelen voordragen.
3. Werking van de commissie
3.1 - De marktcommissie wordt aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen voor een
periode van 4 jaar.
Bij het begin van een periode van 4 jaar nodigt de Schepen van lokale economie alle vaste
marktkramers en omwonenden uit om zich kandidaat te stellen als lid van de marktcommissie.
Indien - per categorie - het aantal kandidaten het voorziene aantal leden niet overtreft, zijn zij
automatisch verkozen. In het andere geval organiseert de Schepen van lokale economie een eventueel
geheime stemming waarin de betrokken categorieën hun respectieve vertegenwoordigers in de
marktcommissie kunnen aanduiden.
Indien tijdens een periode van 4 jaar één van de leden geen lid meer kan zijn van de marktcommissie,
hetzij door het feit dat hij/zij niet meer voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden, hetzij om
persoonlijke redenen, wordt deze zo nodig vervangen volgens een zelfde procedure als in de paragraaf
hierboven beschreven. Deze vervanging wordt goedgekeurd door het College van Burgemeester en
Schepenen.
3.2 - De marktcommissie vergadert telkens wanneer de noodzaak zich voordoet met een minimum van
1 keer per semester.

De voorzitter roept de commissie samen op eigen initiatief of op eenvoudig verzoek van het College
van Burgemeester en Schepenen of van de marktleider of van minstens twee leden van de
marktcommissie. Personen die geen lid zijn van de marktcommissie kunnen uitgenodigd worden
wanneer hun aanwezigheid nuttig kan zijn bij de bespreking van een bepaald onderwerp.
De uitnodiging tot elke vergadering bevat een lijst van de uitgenodigden en een agenda.
4. Marktleider
4.1 - De dagelijkse marktleiding wordt door de marktcommissie toevertrouwd aan een neutraal persoon
die de commissie als vaste marktleider aanstelt.
Door de neutraliteit en de verworven kennis van de geplogenheden eigen aan de markthandel is de
marktleider de geschikte persoon om in geval van kleine geschillen te bemiddelen zowel tussen
marktkramers onderling als tussen marktkramers en derden.
De aanstelling van de marktleider wordt bekrachtigd door het College van Burgemeester en Schepenen.
4.2 - De overige uitvoerende taken van de marktleider blijken uit de artikelen van het marktreglement
die hierna volgen: artikel 2, 4, 5, 7, 9, 13 – 16 en 18.
5. Aansprakelijkheid
5.1 - De leden van de marktcommissie noch de marktleider kunnen uit hoofde van hun functie
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade geleden door marktkramers noch voor
gebeurlijke ongevallen op de markt.
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13.

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en het
openbaar domein in Kortenberg: aanpassing

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december
2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10;
Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse
Regering van 21 april 2017;
Overwegende dat volgens artikel 9§ 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante
en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt
geregeld bij gemeentelijk reglement;
Gelet op het reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en
het openbaar domein in Kortenberg, goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009;
Overwegende dat het bovenstaand gemeentelijk reglement n.a.v. de nieuwe wetgeving dient gewijzigd
te worden;
Overwegende dat het past om de statuten van de marktcommissie in een apart besluit op te maken;
Gelet op het positief advies van de marktcommissie d.d. 26/09/2017 betreffende de wijzigingen in het
gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
en het openbaar domein in Kortenberg;
Overwegende dat de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten sinds 1 juli 2014 een regionale
(Vlaamse) bevoegdheid is en dat dus de (ontwerpen van (gewijzigde)) gemeentereglementen voor het

organiseren van ambulante en kermisactiviteiten niet meer naar de Vlaamse overheid moeten verstuurd
worden;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad keurt onderstaand reglement betreffende de organisatie van ambulante
activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein in Kortenberg goed.

AFDELING 1 : Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
Artikel 1: Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2)
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in :
a) MARKT : wekelijkse donderdagmarkt
b) PLAATS : Dr. V. De Walsplein en Brouwerijstraat tussen Camiel Schuermanslaan en SintAmandsstraat.
Indien hier door uitzonderlijke omstandigheden tijdelijk een aantal plaatsen niet beschikbaar
zijn, zal de burgemeester plaatsen op een andere locatie ter vervanging aanduiden.
c) DAG : donderdag
De gemeente richt de wekelijkse markt in op donderdag – ook al valt deze op een feestdag, met
uitzondering van Kerstmis en Nieuwjaar – van 7u30 tot 13u00. Als Kerstmis en Nieuwjaar op
een donderdag vallen dan zal de markt plaatsvinden op dinsdag van 14u00 tot 17u00.
In uitzonderlijke omstandigheden kan de wekelijkse marktdag door het College van
Burgemeester en Schepenen verschoven worden.
d) UUR : 7u30 tot 13u00
Op marktdagen is op de voor de markt bedoelde plaatsen parkeren of stationeren voor nietmarktkramers verboden tussen 3u00 en14u00. De politie ziet nauwlettend toe op de naleving
van dit verbod.
Tenten, kramen, goederen en andere marktbenodigdheden van de vaste standplaatsen worden
op de marktdag geplaatst tussen 5u00 en 7u30. De tenten, kramen, goederen en andere
marktbenodigdheden van de losse marktkramers kunnen ingenomen worden tot 8u00.
e) PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt
belast met het bijhouden en actualiseren van het register en het plan van de wekelijkse markt.
De gemeenteraad vertrouwt aan het College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid
toe om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen na advies van de marktcommissie te
hebben ingewonnen. Het College zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik
bepalen na advies van de marktcommissie.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen avond-, jaar- of feestmarkten te organiseren
of door derden te laten organiseren. De gemeente moet in dit geval beslissen om welke manifestatie het
gaat en de daarbij behorende wettelijke modaliteiten toepassen. De gemeente heeft daarbij de volgende
keuze:
a)
b)
c)
d)
e)

een openbare markt;
een ambulante activiteit op het openbaar domein buiten de openbare markt;
een manifestatie met als doel de lokale handel of het leven in de gemeente te bevorderen;
een handels-, ambachts- of handelsbeurs;
een culturele of sportieve manifestatie;

f)

een manifestatie voor occasionele particuliere verkopen.

Private markten kunnen enkel op privéterrein worden georganiseerd, mits een voorafgaande
toestemming van de gemeente, die een privé-markt op privéterrein kan weigeren omwille van redenen
van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid, bescherming van de consument of indien de
gemeente van oordeel is dat het bestaand commercieel aanbod in gevaar wordt gebracht.
Afdeling 1.1 : Toewijzing standplaatsen
Artikel 2: Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 25)
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:
de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een
“machtiging als werkgever”;
rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door
tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die
houder is van de “machtiging als werkgever”;
de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten
overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB, gewijzigd door BVR van 21 april 2017.
Artikel 3: Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 23)
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:
- hetzij per abonnement (maximum 95% van het totaal aantal standplaatsen)
- hetzij van dag tot dag (minimum 5% van het totaal aantal standplaatsen)
Artikel 4: Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27, gewijzigd door BVR)
Kramers die over een vrije plaats wensen te beschikken melden zich om 7u30 aan bij de marktleider en
dit aan de ingang van het administratief centrum. Wanneer de volgorde van aankomst op de markt
tussen twee of meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de
standplaats bij loting. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing aanwezig
zijn.
De marktleider zal hen in volgorde van aankomst en binnen de mogelijkheid van de beschikbare
plaatsen een plaats toewijzen. Zij zijn verplicht zich naar deze toewijzing te schikken zo niet dienen zij
de markt te verlaten. Beschikbare plaatsen zijn de plaatsen die a-priori als vrije plaatsen voorzien zijn
maar ook de vaste plaatsen die op dat ogenblik niet zijn ingenomen.
Personen of organisaties die een standplaats (met of zonder kraam) wensen in te nemen
- voor het verkopen van lidmaatschappen,
- voor het verkopen van plantjes, gadgets, tombola’s, … voor goede doelen,
- voor het inzamelen van fondsen voor goede doelen,
- voor het maken van reclame voor organisaties allerhande,
- voor het maken van reclame voor eigen handelszaak, enzovoort
dienen hiertoe een aanvraag te richten tot het College van Burgemeester en Schepenen ten minste drie
weken voor de geplande activiteit(en). In hun aanvraag dienen de aard en het doel van de activiteit(en),
de aard van de stand en de identificatie van de uitvoerende personen duidelijk omschreven te worden.
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing na het advies ingewonnen te hebben
van de marktcommissie. Enkel wanneer aan de marktleider een schriftelijke toelating van het College
van Burgemeester en Schepenen voor het uitvoeren van deze activiteit(en) kan voorgelegd worden, zal

deze de plaats(en) aanduiden waarop deze activiteiten mogen gebeuren zonder dat zij moeten mee
aanschuiven of loten. Hierbij mag het vlotte verloop van de markt (o.a. toegang, verkoop, activiteiten
georganiseerd door de marktcommissie) niet gehinderd worden en mag de veiligheid niet in het gedrang
komen (o.a. toegang voor hulpdiensten e.d. moet gevrijwaard worden).
Artikel 5: Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
5.1 Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 & 30, gewijzigd
door BVR)
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de gemeente na of er
een geschikte kandidaat is in het register van kandidaturen, zoals omschreven in 5.2. Als het register
geen geschikte kandidaat bevat, wordt een vacature bekendgemaakt door publicatie van een
kennisgeving. De gemeente maakt elke vrije standplaats met abonnement bekend via de website van de
gemeente (www.ondernemen.kortenberg.be).
De aanvragen voor één of meer vaste standplaatsen worden aan het College van Burgemeester en
Schepenen gericht, spontaan of na een bekendmaking:
-

per webformulier op www.ondernemen.kortenberg.be;
per e-mail aan ondernemen@kortenberg.be;
per post, postdatum geldt als indieningsdatum;
per aangetekende zending;
per brief afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Deze aanvragen dienen minstens de volgende gegevens te bevatten:
-

naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager;
de gewenste afmetingen van de standplaats en het gewenste elektriciteitsvermogen;
periodiciteit (wekelijks, tweewekelijks, …);
de opsomming van de soorten producten en/of diensten die te koop worden aangeboden;
een kopie van de machtiging tot uitoefening van de ambulante handel als werkgever of
desgevallend het herkenningsnummer voor verkopen zonder handelskarakter en met een
uitsluitend menslievend doel;
- het nummer van inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen;
- in geval gebruik gemaakt wordt van vloeibaar gemaakte petroleumgassen, een attest, afgeleverd
door een erkend controleorganisme waaruit blijkt dat de inrichting conform is aan de vigerende
wetgeving ter zake (een dergelijk attest is maximum één jaar geldig).
5.2 Register van de kandidaturen (KB art. 31, gewijzigd door BVR)
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register van
kandidaturen. Deze kandidaturen worden geklasseerd :
-

eerst volgens categorie zoals bepaald in punt 5.3.
dan volgens datum (overhandiging, indiening bij de post, ontvangst via e-mail of
webformulier).

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit
register steeds geraadpleegd worden.
De aanvragen waarvoor geen standplaats kan worden toegekend, blijven zes maanden geldig. Na het
verstrijken van deze termijn dient de aanvraag te worden hernieuwd.

5.3 Volgorde van toekenning standplaatsen op basis van register (KB art 29 en 31, gewijzigd door
BVR)
De vaste standplaatsen op de markt worden onderhands toegewezen door het College van Burgemeester
en Schepenen op advies van de marktcommissie.
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement zullen met het oog op de toekenning ervan,
de kandidaturen als volgt geklasseerd worden in het register van kandidaturen :
1. personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing van hun standplaats die ze op
één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft
gegeven omwille van definitieve opheffing van een markt of een deel van de standplaatsen;
2. personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
3. personen die een wijziging van hun standplaats vragen;
4. de externe kandidaten.
De standplaatsen worden binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde
standplaats en tenslotte volgens datum geordend.
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden,
wordt als volgt voorrang gegeven:
a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die
de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet kan
vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting;
b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
5.4 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen per abonnement (KB art. 33)
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager :
-

bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
of via e-mail met ontvangstbewijs.

Eventueel kan de marktleider een voorlopige standplaats toekennen in afwachting van een definitieve
toewijzing.
5.5 Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34, gewijzigd BVR)
Een plan en/of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement
vermeld staat :
-

de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats
werd toegekend;
in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd
en het adres van haar maatschappelijke zetel;
het ondernemingsnummer;
de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit plan of
register steeds geraadpleegd worden.

Afdeling. 1.2 : Abonnementen
Artikel 6: Duur en periodiciteit van abonnement (KB art. 32 en 37, gewijzigd door BVR)
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de
aanvrager (cf. artikel 7 en 8 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij aangetekend
schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 9, 10, 14, 15, 16 en 18 van
onderhavig marktreglement.
Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of
diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden.
De abonnementen die toegekend worden voor hoger vernoemde activiteiten worden geschorst
gedurende de periode van non-activiteit (KB art. 37). Gedurende de opschorting kan de standplaats
toegewezen worden aan een andere marktkramer.
Artikel 7: Opschorting abonnement (KB art. 32, gewijzigd door BVR)
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van
tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen (KB art. 32):
-

door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest
door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond
door een langdurig verblijf in het buitenland op een verantwoorde wijze aangetoond

De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid
en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de
opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug. De opschorting impliceert de opschorting van
de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen. Gedurende de opschorting kan de
standplaats toegewezen worden als losse plaats.
De aanvragen van opschorting en herneming van een abonnement worden betekend:
- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
- of via e-mail met ontvangstbewijs.
Iedere afwezigheid moet hetzij vooraf, hetzij de dag zelf gemeld worden aan de marktleider. De
marktkramer mag deze standplaats aan geen andere marktkramer overlaten, ook niet tijdelijk.
Artikel 8: Afstand van het abonnement (KB art. 32, gewijzigd door BVR)
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
-

bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen;
bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen;
indien hij/zij definitief ongeschikt is om zijn/haar activiteit uit te oefenen omwille van ziekte of
ongeval op grond van een medisch attest of door overmacht op een verantwoorde wijze
aangetoond. In dit geval is geen vooropzeg nodig;
op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn/haar activiteit uitoefent
kunnen bij zijn/haar overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij/zij de
houder was.

De aanvragen van stopzetting van een abonnement worden betekend volgens één van de vermelde
modaliteiten:
-

bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
overhandiging tegen ontvangstbewijs;
via e-mail tegen ontvangstbewijs.

Artikel 9: Schorsing en opzegging van abonnement door de gemeente (KB art 32 laatste lid,
gewijzigd door BVR)
Het recht op de verworven vaste standplaats kan met onmiddellijke ingang ingetrokken worden door
het College van Burgemeester en Schepenen op advies van de marktcommissie als:
-

een marktkramer zijn standplaatsvergoeding niet of niet tijdig betaalt;
een marktkramer die drie achtereenvolgende weken afwezig is zonder verwittiging;
een marktkramer andere waren en/of diensten verkoopt dan diegene vermeld op zijn/haar
abonnement;
de betrokkene na 2 schriftelijke aanmaningen de goede gang van zaken blijft storen en tegen het
marktreglement blijft handelen;
een marktkramer herhaaldelijk de instructies van de marktleider niet respecteert;
de betrokkene niet langer beschikt over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten.

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs of via e-mail tegen ontvangstbewijs.
Artikel 10: Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2, gewijzigd door decreet)
Wanneer een deel van de markt of alle standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn
van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van ten minste 6 maanden. In
gevallen van absolute noodzakelijkheid kan hier van afgeweken worden. De minimumtermijn kan dan
ingekort worden. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per
abonnement (cf. artikel 5.3).
Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt in ieder geval het recht om het aantal
standplaatsen te verminderen of een aantal standplaatsen te verplaatsen zonder enig recht op
schadevergoeding van de standplaatshouder.
Artikel 11: Inname standplaatsen (KB art. 26, gewijzigd door BVR)
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
a) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders
van een machtiging als werkgever, aan wie een standplaats is toegewezen;
b) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats
is toegewezen, houder van een machtiging als werkgever;
c) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,
houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit
voor eigen rekening;
d) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de
standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening
van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
e) de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als
aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de
natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot d);

f) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de
acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd BVR van 21 april 2017, kunnen een standplaats
innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze
innemen buiten de aanwezigheid van deze.
De personen opgesomd in b) tot e). kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd
aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit
uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd
toegewezen of onderverhuurd.
Artikel 12: Overdracht standplaats (KB art. 35, gewijzigd door BVR)
Een vaste standplaats op de markt kan slechts overgedragen worden naar aanleiding van:
a) het overlijden van de persoon aan wie de standplaats toegewezen is;
b) de stopzetting van de ambulante activiteiten van de persoon aan wie de standplaats toegewezen
is;
c) een scheiding of de stopzetting van wettelijk samenwonen tussen echtgenoten of wettelijk
samenwonenden.
In geval a) en b) moet de gemeente in het bezit gesteld worden van een bewijs van schrapping van de
ambulante activiteit uit de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
-

indien de overnemer(s) houder(s) is/zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten als werkgever;
indien de overnemer(s) in bezit is/zijn van de nodige wettelijke documenten (verzekering,
toelating FAVV, enzovoort);
indien de overnemer dezelfde activiteit als zijn voorganger uitoefent, tenzij het College van
Burgemeester en Schepenen, na advies van de marktcommissie te hebben ingewonnen, een
andere activiteit toelaat;
binnen het eerste jaar kan de standplaats NIET opnieuw overgedragen worden, behalve na
expliciete goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen.

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater.
Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.
Artikel 13: De vergoeding
Vanaf de datum van toekenning van de plaats betaalt de houder van een vaste standplaats de
standplaatsvergoeding tot het einde van het lopende semester. Daarna betaalt hij de
standplaatsvergoeding per semester, ongeacht afwezigheden. Deze betaling geschiedt door storting van
de retributie in de gemeentekas overeenkomstig de modaliteiten van de desbetreffende gemeentelijke
belastingverordening.
Degene die een vrije standplaats inneemt, betaalt de vergoeding aan de gemeente, tegen afgifte van een
ontvangstbewijs.
De mogelijkheid om elektriciteit af te nemen wordt aangeboden mits betaling van het vastgesteld tarief.
Contact dient opgenomen te worden met de marktleider die een stopcontact zal aanwijzen. Het tarief
van gebruik van elektriciteit wordt in de gemeentelijke belastingverordening bepaald (belasting op
standplaatsen op markten en langs openbare weg).

De marktkramer kan een bezwaar indienen tegen deze standplaatsvergoeding bij het College van
Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden
ingediend en gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging tegen
ontvangstbewijs. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden vanaf de datum van de verzending van het aanslagbiljet, of in geval van een vrije standplaats
vanaf de datum van betaling.
AFDELING 1.3 : Overige bepalingen
Artikel 14: Installatie van de kramen
Het is niet toegelaten voorwerpen in de grond te slaan voor het vastmaken van kramen en dekzeilen.
Gebeurlijk kunnen gewichten of andere voorwerpen gebruikt worden. De marktkramers zijn
aansprakelijk voor de door hen aangerichte schade.
De vervoermiddelen van de marktkramers dienen ten laatste bij de beginuur van de markt verwijderd te
worden en mogen in geen geval voor 13u00 hierop teruggebracht worden. Indien een marktkramer zich
niet aan deze regelgeving houdt zal de marktleider de politie inschakelen om het betreffende voertuig
van de markt te laten verwijderen.
Geluidsinstallaties mogen enkel gebruikt worden op zulke wijze dat de normale activiteiten van de
andere marktkramers niet verstoord of onmogelijk gemaakt worden. De overtreders kunnen door de
marktleider verzocht worden de markt te verlaten. Indien dit laatste het geval mocht zijn en de
overtreder de markt weigert te verlaten zal de marktleider de politie inschakelen om de overtreder van
de markt te verwijderen.
Marktkramers zijn ertoe gehouden het kwijtschrift van het betaalde standgeld te tonen bij elke
vordering van de marktleider of gemeentebeambten die aangesteld zijn tot het innen van de
standgelden. Zij die dit kwijtschrift niet kunnen tonen, moeten worden aanzien als niet hebbende
betaald terwijl hen definitief of tijdelijk de toegang tot de markt kan worden ontzegd.
Artikel 15: De uitoefening van de handel
De marktkramers dienen in regel te zijn met en zich te schikken naar alle reglementen, wetten en
besluiten wat betreft hun handel. In het bijzonder moeten zij in het bezit zijn van een machtiging als
werkgever of een machtiging als aangestelde. Deze machtiging moet worden voorgelegd op elk verzoek
van de marktleider, de politie en van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht en de controle op de
ambulante activiteiten. Het niet kunnen of willen voorleggen van deze machtiging kan ertoe leiden dat
het College van Burgemeester en Schepenen aan de betrokken marktkramer voor bepaalde duur de
toegang tot de markt ontzegt.
De marktkramers zijn onderworpen aan de wetgeving met betrekking op de ijking der maten, gewichten
en weegtoestellen.
Op markten is het aan de handelaars die er hun koopwaren uitstallen en aan allen die er opgesteld staan
verboden de vrijheid van handel te hinderen, de orde te storen, met elkaar te twisten en het publiek
lastig te vallen of te plagen. De overtreders kunnen door de marktleider verzocht worden de markt te
verlaten. Indien dit laatste het geval mocht zijn en de overtreder de markt weigert te verlaten zal de
marktleider de politie inschakelen om de overtreder van de markt te verwijderen. Het College van
Burgemeester en Schepenen kan hen tevens voor bepaalde duur de toegang tot de markt(en) in de
gemeente ontzeggen.
De marktkramers zijn verplicht te zorgen voor de reinheid van hun standplaats, hun kraam of
winkelwagen. Er mogen geen brandbare, hinderlijke of onwelriekende vloeistoffen op de grond
druipen. Het is strikt verboden afval van welke aard ook op de grond te werpen of te stapelen. De afval
zal in dozen of plastiek zakken worden verzameld en op warme dagen zal afval, welke insecten

aantrekt, in gesloten recipiënten worden opgeborgen. De marktkramers zullen geen afval of andere
voorwerpen onder of naast hun kraam of winkelwagen op de grond werpen of laten liggen.
Er worden geen levende dieren verkocht op de markt.
De ambulante verkopers van voedingswaren die aan een reglementering onderworpen zijn, moeten met
deze wetgeving in overeenstemming zijn en, indien dit vereist is, gedekt zijn door de nodige
vergunningen uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Een kopie van het aanvraagformulier gericht aan het FAVV volstaat als bewijs om de activiteit te
mogen starten.
Buitenlandse ambulante handelaars in voeding moeten geen toelating hebben van het FAVV, maar wel
voldoen aan de wetgeving van het land waarin zij gevestigd zijn, dus ten minste geregistreerd bij het
equivalent van het FAVV in hun land als ambulante handelaar in voeding. Deze toelating moet worden
voorgelegd op elk verzoek van de marktleider, de politie en van de ambtenaren die belast zijn met het
toezicht en de controle op de ambulante activiteiten. Het niet kunnen of willen voorleggen van deze
toelating kan ertoe leiden dat het College van Burgemeester en Schepenen aan de betrokken
marktkramer tijdelijk of definitief de toegang tot de markt ontzegt.
Het is verboden bedorven, beschadigde, vervalste of tot het verbruik ongeschikte eetwaren te verkopen
of aan te bieden. De eetwaren waarvoor deze bepaling niet wordt nageleefd, zullen in beslag genomen
worden overeenkomstig het strafwetboek en zullen vernietigd worden. Een proces-verbaal zal ten laste
van de overtreders opgesteld worden. Dit proces-verbaal vermeldt de naam, voornamen, adres en
beroep van de betrokkenen, alsook de aard en de hoeveelheid van de vernietigde eetwaren. De
burgemeester zal op de hoogte worden gebracht van de vastgestelde overtreding(en). Het College van
Burgemeester en Schepenen mag de toegang tot de markt voor bepaalde duur verbieden aan al wie
veroordeeld werd wegens verkoop ten bedrieglijke titel.
Artikel 16: De veiligheid
De marktkramers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond hun kraam of winkelwagen. Zij
zullen kraam of winkelwagen zo opstellen en inrichten dat zij geen gevaar, geur- of geluidshinder
opleveren voor naburige kramen, winkelwagens of publiek.
De marktkramers die gebruik maken van een elektrische en/of gasinstallatie met welk doel dan ook
dienen een verzekering af te sluiten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van
brand en ontploffing. Zij dienen het verzekeringsbewijs steeds bij te hebben om het op elk verzoek te
kunnen tonen aan de marktleider of de politie. Bovendien moeten zij steeds een brandblustoestel op hun
standplaats hebben.
Het gebruik van gastoestellen dient te gebeuren conform de wettelijke voorschriften.
De marktkramen die uitgerust zijn met een elektrische installatie, dienen over een positief verslag van
keuring van de elektrische installatie te beschikken. Dit verslag moet opgesteld zijn door een externe
dienst voor technische controle. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 1 jaar tenzij een langere
geldigheidsduur vermeld is en deze nog niet verstreken is. Dit verslag moet worden voorgelegd op elk
verzoek van de marktleider, de politie of de brandweer.
Het niet kunnen of willen voorleggen van dit verslag zal er automatisch toe leiden dat het gebruik van
deze installaties verboden wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 17: Het ontruimen van de markt
De marktkramers mogen de markt niet verlaten voor 12u30 en dienen het terrein te ontruimen voor
14u00. Zij dienen zelf alle afval en verpakkingsmateriaal mee te nemen en hun standplaats in zindelijke

staat achter te laten. Indien dit niet het geval is, wordt dit beschouwd als sluikstorten en wordt deze
standplaats opgeruimd op hun kosten.
Artikel 18: Strafbepalingen
Marktkramers, die in overtreding zijn met de voorgaande bepalingen en weigeren zich te gedragen naar,
en zich te onderwerpen aan de onderrichtingen die hen door dit reglement of door de marktleider
worden gegeven, zullen ertoe verplicht zijn, op het eerste bevel daartoe gegeven door de marktleider de
markt te verlaten. Ingeval zij weigeren aan dit bevel gevolg te geven, zal de politie ingeschakeld
worden. Het College van Burgemeester en Schepenen kan hen definitief of voor bepaalde duur de
toegang tot de markt in Kortenberg ontzeggen.
Artikel 19: Inwerkingtreding
Dit nieuwe marktreglement vervangt alle vorige reglementen en treedt in werking op de vijfde dag na
bekendmaking.
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14.

Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst –
Gemeenschappelijke Sociale Dienst

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 6 d.d. 05.11.2001 houdende de toekenning van een
hospitalisatieverzekering;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 4 d.d. 07.01.2008 houdende gemeentepersoneel verlenging hospitalisatieverzekering;
Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel vastgesteld door de
gemeenteraad d.d. 07.12.2015;
Gelet op de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale
Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale
pensioendienst (FPD);
Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het
personeel van de lokale besturen;
Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de Vlaamse
Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001;
Overwegende dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, een
offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten heeft georganiseerd;
Overwegende dat na het volgen van een procedure van openbare aanbesteding, uitgeschreven door de
Federale Pensioendienst (FPD), de collectieve hospitalisatieverzekering voor een duur van 4 jaar werd
toegekend aan AG Insurance;
Overwegende dat de huidige raamovereenkomst met Ethias door de FPD werd opgezegd en zal
stoppen op 31/12/2017;
Overwegende dat AG Insurance de collectieve hospitalisatieverzekering overneemt vanaf 01/01/2018;
Gelet op het visumnummer 2017/120 d.d. 25.10.2017 van de financieel beheerder;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen

Artikel 1: De gemeente Kortenberg zal toetreden tot de collectieve verzekering "verzorgingskosten bij
hospitalisatie of ernstige ziekte" die de FPD heeft afgesloten met AG Insurance.
De toetreding zal ingaan op 01/01/2018.
Artikel 2: Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de uitgebreide
formule voor zijn statutaire en contractuele personeelsleden (met een arbeidsovereenkomst van meer
dan zes maanden).
Artikel 3: De vrijwillige toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur
de verbintenis in, de bijzondere en algemene bepalingen, van het lastenboek-FPD/S300/2017/03, in
acht te nemen.
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15.

Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen gemeentebestuur Kortenberg en Natuurpunt Beheer
VZW inzake de uitvoering van een gemeentelijk natuurproject: Avonturenpad in
natuurreservaat De Rotte Gaten in Meerbeek

Gelet op toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de noodzakelijkheid van het aanleggen van een avontuurlijk, recreatief en
ecologisch speelbos werd aangetoond in het beleidsprogramma 2013-2018, meer bepaald in hoofdstuk
‘Vrije Tijd – Ruimte voor Vrije tijd’;
Overwegende dat het natuurreservaat “De Rotte Gaten” hiervoor een geschikte locatie is;
Overwegende dat de gepaste kredieten voor het aanleggen van het speelbos in het budget zijn
ingeschreven met actienummer 001.014.003.006’Inrichten van een avontuurlijk, recreatief en
ecologisch speelbos’ en registratiesleutel 075000/22900007;
Overwegende dat de aanleg van het avonturenpad en het bijhorende bestek hiervoor werden
goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 08.05.2017;
Overwegende dat het avonturenpad in de periode september-oktober 2017 daadwerkelijk gerealiseerd
werd;
Overwegende dat Natuurpunt Beheer VZW eigenaar is van de percelen kadastraal gekend onder
afdeling 3 sectie A nrs 37A en 38 en deze in beheer wil aanbieden aan gemeentebestuur Kortenberg;
Overwegende dat de gebruiksovereenkomst tussen beide partijen nodig is om enerzijds het
groenbeheer en anderzijds het speeltuigenbeheer en daarbijhorend ieders taken en
verantwoordelijkheden, en de daarbijhorende kosten, duidelijk van elkaar af te lijnen;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de gebruiksovereenkomst tussen gemeente Kortenberg en
Natuurpunt Beheer VZW met betrekking tot het avonturenpad in natuurreservaat De Rotte Gaten in
Meerbeek goed. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de ondertekening van de
gebruiksovereenskomst.
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16.

I.W.V.B.: uitvoering saneringsplan

Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 – 43 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de unanieme goedkeuring van het saneringsplan op de buitengewone algemene vergadering
van I.W.V.B. van 27 juni 2017;
Gelet op de statuten van I.W.V.B.;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente onderschrijft 3239 E-aandelen.
Artikel 2: Onderhavige beslissing wordt aan TMVW meegedeeld.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing.
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17.

I.W.V.B.: goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 24 november 2017

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 'Intercommunale
voor Waterbedeling in Vlaams Brabant', afgekort tot I.W.V.B.;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 24 augustus 2017 wordt opgeroepen
deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van I.W.V.B. op 24 november 2017;
Gelet het besluit van de gemeenteraad d.d . 26 juni 2017 houdende het verzoek aan I.W.V.B. om over
te gaan tot de vroegtijdige ontbinding van 1.W.V.B. cvba en de vereffeningsprocedure op te starten;
Gelet deze Buitengewone Algemene Vergadering bijeenkomt met als agenda:
1. Kennisname van de staat van actief en passief van de opdrachthoudende vereniging per
31 augustus 2017, van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de
commissaris-revisor, dit alles met betrekking tot de mogelijke ontbinding van de
opdrachthoudende vereniging (artikel 181 Wetb. Venn.); al dan niet aansluiting bij de conclusies
ervan ;
2. (al dan niet) vervroegde ontbinding van de opdrachthoudende vereniging, dienvolgens haar in
vereffeningstelling, dit alles onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering; in
voorkomend geval, bepaling van de datum van de ontbinding en wijziging van de statuten ten
gevolge van de ontbinding (artikel 37 van het DIS-decreet van 6 juli 2001);
3. In het geval van een vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling:
• aanstelling van de leden van een college van vereffenaars en van een voorzitter daarvan ;
• vaststelling van de duur van hun mandaat als vereffenaar;
• bepaling van hun opdracht en van hun bevoegdheden als college, overeenkomstig het Wetb.
Venn. en de statuten van de opdrachthoudende vereniging, met inbegrip van de mogelijkheid
tot delegatie en bepaling van de omvang daarvan ;
• vaststelling van hun bezoldiging;
(artikelen 186 e.v. Wetb. Venn. en de artikelen 74 en 78 van de statuten van de
opdrachthoudende vereniging);
4. In het geval van vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling :

• mogelijkheid voor de raad van bestuur om de handelingen van dagelijks bestuur in het kader
van de vereffening toe te vertrouwen aan een beperkt college van vereffenaars uit zijn midden
(onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur), dat tevens belast wordt
met de voorbereiding van de vergaderingen van het college;
• vaststelling van hun bezoldiging;
(artikelen 37 en 54 van het DIS-decreet van 6 juli 2001 en artikel 74 van de statuten van de
opdrachthoudende vereniging) ;
5. In hetzelfde geval, aktename van de aanvaarding van de mandaten van vereffenaar en van
voorzitter van het college van vereffenaars;
6. In hetzelfde geval en voor zover vereist, verlenen van het mandaat tot het indienen van het
verzoekschrift bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel (bevestiging benoeming
vereffenaars) (artikel 184 Wetb. Venn.) en van het mandaat ter vervulling van alle administratieve
formaliteiten.
Gelet op het artikel 44, 1e alinea van het decreet van 06 juli 2001 houdende de 'Intergemeentelijke
Samenwerking', waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers in de
Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het
decreet van 06 juli 2001 waarbij bepaald wordt dat de vertegenwoordigers voor de Algemene
Vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen niet telkens opnieuw moeten aangesteld
worden door de gemeenteraad, maar dat enkel de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van I.W.V.B.;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan en zo mede de besluiten te nemen ten aanzien van de punten
op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering I.W.V.B. van 24 november 2017 (de
daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten inbegrepen), d.i. de
vervroegde ontbinding en de in vereffeningstelling van de opdrachthoudende vereniging, alsmede de
volgens de agenda daarop volgende verdere besluiten te stemmen:
1. Kennisname van de staat van actief en passief van de opdrachthoudende vereniging per
31 augustus 2017, van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de
commissaris-revisor, dit alles met betrekking tot de mogelijke ontbinding van de
opdrachthoudende vereniging (artikel 181 Wetb. Venn.) ; al dan niet aansluiting bij de conclusies
ervan;
2. (al dan niet) vervroegde ontbinding van de opdrachthoudende vereniging, dienvolgens haar in
vereffeningstelling, dit alles onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering; in
voorkomend geval, bepaling van de datum van de ontbinding en wijziging van de statuten ten gevolge
van de ontbinding (artikel 37 van het DIS-decreet van 6 juli 2001);
3. In het geval van een vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling:
• aanstelling van de leden van een college van vereffenaars en van een voorzitter daarvan ;
• vaststelling van de duur van hun mandaat als vereffenaar;
• bepaling van hun opdracht en van hun bevoegdheden als college, overeenkomstig het Wetb.
Venn. en de statuten van de opdrachthoudende vereniging, met inbegrip van de mogelijkheid
tot delegatie en bepaling van de omvang daarvan ;
• vaststelling van hun bezoldiging;

(artikelen 186 e.v. Wetb. Venn. en de artikelen 74 en 78 van de statuten van de
opdrachthoudende vereniging);
4. In het geval van vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling:
• mogelijkheid voor de raad van bestuur om de handelingen van dagelijks bestuur in het kader
van de vereffening toe te vertrouwen aan een beperkt college van vereffenaars uit zijn midden
(onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur), dat tevens belast wordt
met de voorbereiding van de vergaderingen van het college ;
• vaststelling van hun bezoldiging;
(artikelen 37 en 54 van het DIS-decreet van 6 juli 2001 en artikel 74 van de statuten van de
opdrachthoudende vereniging);
5. In hetzelfde geval, aktename van de aanvaarding van de mandaten van vereffenaar en van
voorzitter van het college van vereffenaars;
6. In hetzelfde geval en voor zover vereist, verlenen van het mandaat tot het indienen van het
verzoekschrift bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel {bevestiging benoeming
vereffenaars) (artikel 184 Wetb. Venn.) en van het mandaat ter vervulling van alle administratieve
formaliteiten
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 1bis: Op voorzegde buitengewone algemene vergadering, in toepassing van punt 3 van de
agenda, voor te dragen als vereffenaar(s), de huidige bestuurders in I.W.V.B. destijds voorgedragen
door de gemeente, te weten Harold Vanheel.
Op dezelfde vergadering, in uitvoering van punt 3 van de agenda, als door de gemeente voorgedragen
vereffenaar(s), de huidige voorzitter van de raad van bestuur aan te stellen als voorzitter van het
college van vereffenaars (artikelen 37, 46 en 56 van het DIS-decreet van 6 juli 2001).
Artikel 2: De afgevaardigde (en plaatsvervangende afgevaardigde) van de gemeente die bij aanvang
van de legislatuur werd gemachtigd te bevestigen en deze op te dragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1 en 1bis.
Artikel 3: De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift (in dubbel exemplaar)
van deze beslissing aan I.W.V.B. p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent of per elektronische post op
intercommunaalbeheer@farys.be.
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18.

EcoWerf: goedkeuring agenda Bijzondere Algemene Vergadering van 22 november 2017

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het
ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 22 september 2017 voor de Bijzondere Algemene Vergadering van
EcoWerf van 22 november 2017, met bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van EcoWerf volgende punten
bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 21/06/2017
3. Budgetten 2018
4. Werkingsbijdrage 2018

Opvraging gemeentelijke en provinciale bijdrage werkingskosten 2017 – cf. artikel 15.2. van de
gecoördineerde statuten
6. Benoeming van nieuw lid in de Raad van Bestuur – gemeente Geetbets
7. Diversen;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat het mandaat van
de vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
Bijzondere Algemene Vergadering;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
5.

Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Bijzondere Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 22 november 2017:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 21/06/2017
3. Budgetten 2018
4. Werkingsbijdrage 2018
5. Opvraging gemeentelijke en provinciale bijdrage werkingskosten 2017 – cf. artikel 15.2. van de
gecoördineerde statuten
6. Benoeming van nieuw lid in de Raad van Bestuur – gemeente Geetbets
7. Diversen.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 22 november 2017, wordt opgedragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
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19.

Interleuven: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 29 november 2017

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging van 28 september 2017 voor de Algemene Vergadering van Interleuven op 29
november 2017 met bijhorende agenda;
Overwegende dat het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de Algemene Vergadering waar deze gemeente bij
aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad;

Overwegende dat het artikel 44 van het decreet d.d. 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van Interleuven volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering d.d. 14.06.2017
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2018
4. Begroting 2018
5. Diversen
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering van
29 november 2017 van Interleuven wordt als volgt vastgesteld:
Goedkeuring van alle agendapunten van de Algemene Vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering d.d. 14.06.2017
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2018
4. Begroting 2018
5. Diversen
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 2: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
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20.

Iverlek: goedkeuring agenda Algemene Vergadering in buitengewone zitting van
15 december 2017

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 15 september 2017 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek die op 15 december 2017 zal plaatshebben in de Brabanthal, Brabantlaan 1 te 3001
Leuven;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat door de raad van bestuur werd uitgewerkt in zitting
van 11 september 2017 en overgemaakt werd aan de gemeente. Er wordt eveneens verwezen naar het
dossier dat de dienstverlenende vereniging Finilek aan de gemeente heeft overgemaakt in het kader
van haar algemene vergadering die zij op 15 december e.k. organiseert.
INKANTELING VAN DEEL FINILEK IN IVERLEK – SPLITSING DOOR OVERNEMING
De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Finilek, van de opdrachthoudende vereniging
Iverlek en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te kennen gegeven te willen
overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van Finilek waarbij Iverlek en Zefier elk
een gedeelte van de activiteiten van Finilek overnemen.

Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse
financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te laten
aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke structuren
te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen in ondernemingen actief in
milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door Finilek en de andere
financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de
transportnetbeheerders ingekanteld worden in Iverlek, wat Finilek betreft, en in de andere zusterdistributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft.
De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische
participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de distributienetbeheerders,
waaronder Iverlek. Samen met deze activa nemen de distributienetbeheerders eveneens de eventuele
betrokken leningen over.
Ook de bestaande leningen die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan vóór 1 januari
2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder (Ae en Ag) en van het
realiseren van investeringen van gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij Iverlek, samen met
de zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv.
Iverlek verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij Finilek partij is en
die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.
Binnen Iverlek worden afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten gecreëerd
teneinde het afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen
mogelijk te maken. Zo blijven de bestaande rechten en plichten van de deelnemers ook na de splitsing
gerespecteerd. Er wordt voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige kapitaalverhogingen van de
rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking
hebben.
Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Iverlek en Zefier in
overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de deelnemingen die
ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen wordt toegelicht en verantwoord
in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur en is gebaseerd op de rechten
van de deelnemers op de strategische participaties die voor rekening van de deelnemers gefinancierd
werden.
STATUTENWIJZIGINGEN
Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor zorgen dat de
bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen
vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden.
De voornaamste statutenwijzigingen zijn :
- de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van Strategische
participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en bijkomend: het verzorgen en
opvolgen van financieringen die door de voormalige financierings-vereniging Finilek vόόr 1 januari
2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen
distributienetbeheer Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget,
het beheer van de Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten;
- de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische participaties, de
rekeningsectoren en de gouden aandelen;
- de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas;
- de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van aandelen
Ate per gemeente/stad;
- het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van Strategische
participaties;
- de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die vanuit de
financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeenten/steden verleend
om voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de aan de
gemeente/stad toekomende dividenden;
- een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen;

- een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in het kader
van beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat
de deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van hun
aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de nieuw ingebrachte
vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie van de aandelen Apt en Apg;
- de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren;
- de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig de
participaties binnen de verschillende soorten aandelen;
- bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een deelnemer
worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties en de overgenomen
financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de financierings-vereniging overgenomen.
Gelet op de agenda van deze Algemene Vergadering in buitengewone zitting:
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van
deel Finilek in Iverlek
1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek.
1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de overnemende opdrachthoudende
vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met
name:
a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen
door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
b. de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel
730 van het Wetboek van vennootschappen;
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het
Wetboek van vennootschappen;
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de
artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken
verkrijgen.
1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in
de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap
tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de
splitsing besluit.
1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij
de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden
bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten
gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Finilek:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te Aarschotse-steenweg 58, 3012
Leuven;
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing;

d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal ingevolge
splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te
brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal;
e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel door
toevoeging van volgende activiteiten:
(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas en Publi-T,
(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige
financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog
op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren van
investeringen die voorzien zijn in hun budget en (iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet,
en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag
van de commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van
artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;
f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 37bis van
de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in overeenstemming te brengen met de
ingevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van
statutenwijziging gevoegd bij de agenda.
1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit
Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de
voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten
met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die
voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden
rechten.
1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties
overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de
ondernemingen Publi-T en Publigas.
1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in
het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van
de raad van bestuur.
1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten
g., h. en i., om:
a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te doen, voor zover
bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk
is afstand te doen van deze opschortende voorwaarden;
b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging en de
overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de
cijfers per 31 december 2017;
e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe
aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend
volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het
splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;
f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige
continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen;
g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking
van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de
overnemende vereniging, authentiek vast te stellen;

h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig
kan zijn;
i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018.
3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Iverlek aan
Eandis System Operator cvba.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Overeenkomstig artikel 39 en 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de
algemene vergadering in buitengewone zitting en aan de splitsing door overneming en
statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te
stellen.
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek
d.d. 15 december 2017 :
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van
deel Finilek in Iverlek
1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek.
1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de overnemende opdrachthoudende
vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met
name:
a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen
door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
b. de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel
730 van het Wetboek van vennootschappen;
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het
Wetboek van vennootschappen;
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de
artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken
verkrijgen.
1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in
de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap
tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de
splitsing besluit.

1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij
de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden
bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten
gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Finilek:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te Aarschotse-steenweg 58, 3012
Leuven;
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing;
d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal ingevolge
splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te
brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal;
e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel door
toevoeging van volgende activiteiten:
(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas en Publi-T,
(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige
financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog
op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren van
investeringen die voorzien zijn in hun budget en (iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet,
en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag
van de commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van
artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;
f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 37bis van
de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in overeenstemming te brengen met de
ingevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van
statutenwijziging gevoegd bij de agenda.
1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit
Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de
voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten
met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die
voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden
rechten.
1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties
overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de
ondernemingen Publi-T en Publigas.
1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in
het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van
de raad van bestuur.
1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten
g., h. en i., om:
a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te doen, voor zover
bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk
is afstand te doen van deze opschortende voorwaarden;
b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel;

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging en de
overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de
cijfers per 31 december 2017;
e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe
aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend
volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het
splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;
f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige
continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen;
g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking
van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de
overnemende vereniging, authentiek vast te stellen;
h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig
kan zijn;
i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018.
3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Iverlek aan
Eandis System Operator cvba.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan:
a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iverlek van een
deel van de dienstverlenende vereniging Finilek, waarbij op 1 januari 2018 alle betrokken activa en
passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan Iverlek, mits
toekenning aan de deelnemende gemeenten van Iverlek van aandelen Apt voor de deelnemingen in
Publi-T, aandelen Apg voor de deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de deelneming in de
‘Gouden aandelen’ van Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig
volgestort,
b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische participaties bij de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek,
onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van
Finilek.
Artikel 3: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op
15 december 2017, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing,
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Iverlek, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
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Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op de statuten van Finilek;
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 14 september 2017 om vertegenwoordigd te zijn op
de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2017;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek volgende agenda heeft:
1. Statutaire benoemingen
2. Statutaire mededelingen
3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek en
Zefier CVBA
4. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene
aandelencategorie “F” en de creatie van een nieuwe rekeningsector voor de strategische participatie in
Wind4Flanders
5. Vereffening van de algemene aandelencategorie met kenletter “F”, kapitaalvermindering in dat
verband en uitkering van het bedrag van de kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers van de
vereniging tegen vernietiging van de aandelen van de algemene aandelencategorie “F”
6. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal met 1.175 euro door de uitgifte van 47
aandelen van rekeningsector Fw met een nominale waarde van 25 euro elk, waarbij één aandeel
aangeboden wordt aan iedere deelnemer die thans rechten heeft op het resultaat van de participatie in
Wind4Flanders, derwijze dat deze participatie voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal
7. Inschrijving op de nieuwe aandelen Fw
8. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
9. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de overnemende opdrachthoudende
vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met
name:
a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen
door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
b) de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel
730 van het Wetboek van vennootschappen
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het
Wetboek van vennootschappen
10. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in
de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap
tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de
splitsing besluit
11. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling
12. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij
de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden
bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming,
ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Finilek:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te Aarschotsesteenweg 58,
3012 Leuven

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel
te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel
b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva
c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de
splitsing
13. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het
kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de
raad van bestuur
14. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan
de raad van bestuur om:
a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 11 afstand te
doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de
vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen
b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 11, vast te stellen
c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel
d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de
overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens
de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel,
dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017
e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe
aandelen in Iverlek OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de vereniging, berekend
volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het
splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van de deelnemers
f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking
van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg
hiervan, authentiek vast te stellen
g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn
h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene
vergadering bepaalt;
Overwegende dat de raad van bestuur van Finilek de splitsing van Finilek voorstelt, door afsplitsing
enerzijds naar Iverlek OV en anderzijds naar Zefier CVBA;
Overwegende dat de raad van bestuur van Finilek te dien einde een splitsingsvoorstel heeft opgemaakt
samen met de raden van bestuur van Iverlek OV en Zefier CVBA en dat de raad van bestuur van
Finilek daarnaast een bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel heeft opgesteld; dat dit voorstel en
dit verslag aan de gemeente bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de algemene
vergadering;
Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met betrekking tot
het splitsingsvoorstel; dat dit verslag is nagezonden naar de gemeente per aangetekend schrijven van
17 oktober 2017;
Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur melding
maken van bepaalde herstructureringen en correcties die nodig zijn in het kader van de splitsing met
inbegrip van een beperkte statutenwijziging;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,

Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek van
15 december 2017:
1. Statutaire benoemingen
2. Statutaire mededelingen
3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek en
Zefier CVBA
4. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene
aandelencategorie “F” en de creatie van een nieuwe rekeningsector voor de strategische participatie in
Wind4Flanders
5. Vereffening van de algemene aandelencategorie met kenletter “F”, kapitaalvermindering in dat
verband en uitkering van het bedrag van de kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers van de
vereniging tegen vernietiging van de aandelen van de algemene aandelencategorie “F”
6. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal met 1.175 euro door de uitgifte van 47
aandelen van rekeningsector Fw met een nominale waarde van 25 euro elk, waarbij één aandeel
aangeboden wordt aan iedere deelnemer die thans rechten heeft op het resultaat van de participatie in
Wind4Flanders, derwijze dat deze participatie voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal
7. Inschrijving op de nieuwe aandelen Fw
8. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
9. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de overnemende opdrachthoudende
vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met
name:
a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen
door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
b) de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel
730 van het Wetboek van vennootschappen
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het
Wetboek van vennootschappen
10. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in
de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap
tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de
splitsing besluit
11. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling
12. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij
de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden
bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming,
ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Finilek:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te Aarschotsesteenweg 58,
3012 Leuven
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel
te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva
c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de
splitsing
13. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het
kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de
raad van bestuur
14. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan
de raad van bestuur om:
a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 11 afstand te
doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de
vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen
b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 11, vast te stellen
c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel
d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de
overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens
de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel,
dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017
e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe
aandelen in Iverlek OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de vereniging, berekend
volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het
splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van de deelnemers
f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking
van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg
hiervan, authentiek vast te stellen
g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn
h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Finilek op 15 december 2017, wordt
opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen
in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende
vereniging Finilek, ter attentie van het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2
te 1000 Brussel.
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22.

Hofheide: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger Buitengewone Algemene
Vergadering van 19 december 2017

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in de IGS Hofheide;
Gelet op de brief van de IGS Hofheide van 10 oktober 2017 met bijlagen waarbij een Buitengewone
Algemene Vergadering wordt samengeroepen op 19 december 2017 met de volgende agenda:

1. Goedkeuring van het verslag van de gewone Algemene Vergadering van 20 juni 2017
2. Vaststelling van het budget 2018 en de meerjarenplanning
3. Activiteiten 2018 en te volgen strategie
4. Werking van het crematorium
5. Varia
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging “Hofheide”, meer bepaald artikel 29 van de
statuten;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
- Tom Jespers
Gelet op de geheime stemming in openbare zitting:
Aantal stembiljetten: 22
- Tom Jespers bekomt 21 ja-stemmen en 1 neen-stem
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IGS Hofheide van 19
december 2017, namelijk:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone Algemene Vergadering van 20 juni 2017
2. Vaststelling van het budget 2018 en de meerjarenplanning
3. Activiteiten 2018 en te volgen strategie
4. Werking van het crematorium
5. Varia,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Met 21 ja-stemmen en 1 neen-stem wordt de heer Tom Jespers, wonende Kouterstraat 44 te
3071 Erps-Kwerps, aangesteld als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement
Leuven “Hofheide” op 19 december 2017 en wordt hij/zij gemandateerd om over de agendapunten te
beraadslagen en te stemmen volgens de beslissingen genomen in artikel 1, onder voorbehoud van het
specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de opdrachthoudende vereniging
voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven “Hofheide”, pa/ Jacques Roggen, Broekstraat
10 te 3150 Haacht, en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Artikel 4: Deze beslissing wordt onderworpen aan het algemeen toezicht.
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23.

IGO: goedkeuring agenda Statutaire Algemene Vergadering van 21 december 2017

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 het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op het feit dat de gemeente met brief van 18 september 2017 wordt opgeroepen deel te nemen
aan de Statutaire Algemene Vergadering van IGO op 21 december 2017;
Gelet op de agenda van deze Statutaire Algemene Vergadering:
1. Aanpassing statuten IGO;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Statutaire Algemene Vergadering van IGO van 21 december 2017 wordt
als volgt goedgekeurd:
1. Aanpassing statuten IGO.
Aan de vertegenwoordiger wordt opdracht gegeven om het standpunt van de gemeente te vertolken op
de Statutaire Algemene Vergadering van IGO van 21 december 2017, onder voorbehoud van het
specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 2: 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 , De Vunt 17 te
3220 Holsbeek.
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24.

Goedkeuring gebruiksovereenkomst in toepassing beslissing Vlaamse Regering d.d. 17.07.2015
met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact

Overwegende dat op 17 juli 2015 de Vlaamse Regering besliste tot een verdere tenlasteneming van de
nog te leveren gemeentelijke rioleringsinspanningen en dit via de uitbreiding van de categorieën voor
de invulling van het Lokaal Pact;
Overwegende dat dit gebeurde onder de strikte voorwaarde dat een algemene gebruiksovereenkomst
wordt afgesloten voor investeringen die vallen onder de gemeentelijke saneringsplicht;
Overwegende dat deze overeenkomst bepaalt dat – na uitvoering van deze investeringen door Aquafin
– het onderhoud ten laste komt van de Gemeentelijke Saneringsplichtige;
Overwegende dat, om aan deze beslissing van de Vlaamse regering uitvoering te geven, in
samenspraak tussen Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij en de rioolbeheerders een
gebruiksovereenkomst werd opgemaakt;
Overwegende dat deze gebruiksovereenkomst bepalingen omvat inzake het tot stand komen en het
goedkeuren van het technische plan en het ontwerp, de uitvoering van het project, de oplevering van
de werken, de verantwoordelijkheden van de diverse partijen, alsook een omschrijving van de reeds
gemaakte kosten die in aanmerking komen voor terugbetaling;
Overwegende dat een gebruiksovereenkomst een raamcontract betreft, geldt deze voor alle projecten
die onder het regime van het Lokaal Pact vallen;
Overwegende dat de project specifieke informatie later in een zogenaamde inlichtingenfiche kan
opgegeven worden;
Overwegende dat voor de gemeente Kortenberg het project 22484G voor aanleg pompstation en
persleiding Vrebos in aanmerking komt voor gedeeltelijke uitvoering via Lokaal Pact;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia

Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt de gebruiksovereenkomst tussen Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij en
de gemeente Kortenberg met betrekking tot het Lokaal Pact goed.
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25.

Vernieuwing en uitbreiding basisschool De Boemerang Meerbeek: opstalrecht

Overwegende dat de gemeente Kortenberg in de deelgemeente Meerbeek een nieuwe kleuterschool
wenst te bouwen die beantwoordt aan de huidige normen en noden;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 22 december 2010 betreffende de gunning van de studieopdracht
aan Architectenbureau Vanthournout;
Gelet op het bijzonder bestek “Promotieovereenkomst ‘Bouw en financiering (build & finance)
vernieuwing en uitbreiding basisschool De Boemerang Meerbeek’” met als refentie GGZ-16/12.325
opgesteld door de dienst Grondgebiedszaken d.d.10 oktober 2016;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 30 juni 2017 aangaande de gunning van deze opdracht aan aannemer
De Brandt N.V., Sint-Ursmarusstraat 23 te 9200 Denderdmonde;
Gelet dat overeenkomstig het voormelde bestek het bestuur, zijnde de opstalgever in deze, bij de
voorlopige oplevering eigenaar van het goed wordt, zonder dat het opdrachtgevend bestuur gehouden
is tot enige betaling andere dan deze voorzien in het voornoemde bestek, in dat opzicht wordt het
onderhavige opstalrecht gevestigd tussen de beide partijen.
Gelet dat de ondertekening van het opstalrecht dient plaats te vinden voor de start der werkzaamheden;
Gelet op de voorliggende ontwerpakte van opstalrecht, opgesteld door Notaris Van den Bossche,
Affligem 28 te 9255 Buggenhout, in opdracht van de opstalnemer NV. De Brandt, Sint-Ursmarusstraat
23 te 9200 Denderdmonde;
Gelet dat alle kosten en erelonen dezer ten laste zijn van de opstalhouder;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
De ontwerpakte van opstalrecht, opgesteld door notaris Van den Bossche, Affligem 28 te 9255
Buggenhout, in opdracht van de opstalhouder NV. De Brandt, Sint-Ursmarusstraat 23 te 9200
Dendermonde en integraal deel uitmakend van deze beslissing, wordt goedgekeurd.
Het voorliggende opstalrecht wordt toegekend vanaf de start der werkzaamheden, bepaald op
11 december 2017 tot aan de voorlopige oplevering van het totale project.
Er zijn geen kosten verbonden aan dit opstalrecht voor de opstalgever.
De voorzitter van de gemeenteraad, bijgestaan door de gemeentesecretaris, zal voor de gemeente
optreden bij de ondertekening van de authentiek akte. Deze akte zal verleden worden bij Meester
Bruno Mariens.
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26.

Aankoop van digitale snelheidsmeter (flitscamera) en flitspaal: goedkeuring lastvoorwaarden,
raming en gunningswijze

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10.12.2009 betreffende de camerawet;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van digitale snelheidsmeter (flitscamera) en
flitspaal” een bestek met nr. 2007559 werd opgesteld door de dienst Mobiliteit;
Overwegende dat deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 69.400 euro + 14.574,00 euro (21
% btw) = 83.974,00 euro;
Gelet op het krediet dat voorzien is in het budget op actie 1419/001/010/010/016, met registratiesleutel
23000000/020040;
Gelet op het visum nr. 2017/111 d.d. 25.10.2017 van de financieel beheerder;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek nr. 2007559 en de raming voor de opdracht met als
voorwerp “Aankoop van digitale snelheidsmeter (flitscamera) en flitspaal”, opgesteld door de dienst
Mobiliteit. 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 69.400 euro + 14.574,00 euro (21 % btw) = 83.974,00 euro.
De opdracht zal na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund worden.
Het krediet voor deze opdracht is voorzien in het budget op actie 1419/001/010/010/016, met
registratiesleutel 23000000/020040.
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27.

Leveren van kledij voor de arbeid(st)ers 2018 - 2019 - 2020: goedkeuring raming, bestek en
gunningswijze

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten;
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 KB van 18.04.2017 betreffende plaatsing klassieke sectoren;

Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen;
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 het gemeentebestuur kledij moet ter beschikking stellen voor zijn arbeid(st)ers;
Overwegende dat het gemeentebestuur tevens verantwoordelijk is voor het onderhoud;
Overwegende dat het opportuun is deze taak uit te besteden;
Overwegende dat het past om prijs te vragen voor de huur en het onderhoud van de kledij voor
arbeid(st)ers voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020;
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op € 90.000, BTW inbegrepen voor de periode 2018 2019 - 2020;
Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 135.000 en dus mag gegund worden na
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het past om prijs te vragen voor levering van kledij voor arbeid(st)ers;
Overwegende dat er een bestek werd opgemaakt door de Uitvoeringsdiensten;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is op actie 1419/001/009/007/001 (020020/61414000);
Gelet op het visum nr. 2017/114 d.d. 25.10.2017 van de financieel beheerder;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het bestek voor levering van kledij voor arbeid(st)ers wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De uitgave wordt geraamd op € 90.000, BTW inbegrepen voor de periode 2018 - 2019 2020, en is voorzien op actie 1419/001/009/007/001 met registratiesleutel 020020/61414000.
Artikel 3: De opdracht zal na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund
worden.
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28.

Leveren en plaatsen van laanbomen in de Minneveldstraat: goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Overwegende dat in het kader van de opdracht “leveren en plaatsen van laanbomen in de
Minneveldstraat” een bestek met nr. 2007558 werd opgesteld door de Uitvoeringsdiensten;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 50.000,00 excl. btw of
€ 60.500,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op budgetcode
GEM/22400007/020010 (actie 1419/001/009/006/001) van de buitengewone dienst en dat de
financiering gebeurt met eigen middelen;
Gelet op het visum nr. 2017/123 d.d. 27.10.2017 van de financieel beheerder;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2007558 en de raming voor de opdracht
“leveren en plaatsen van laanbomen in de Minneveldstraat”, opgesteld door de Uitvoeringsdiensten.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 50.000,00 excl. btw of
€ 60.500,00 incl. 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op budgetcode
GEM/22400007/020010 (actie 1419/001/009/006/001) van de buitengewone dienst.
2007558

29.

Uitbreiding OC Berkenhof, slopen oud gedeelte: goedkeuring opdrachtdocumenten en
lastvoorwaarden

Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (B.S 14 juli 2016);
Gelet op de wet van 16 februari 2017 houdende wijziging van de wet op de rechtsbescherming van 17
juni 2013 (B.S 17 maart 2017);
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van KB van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (B.S. 27 juni 2017);
Overwegende dat bij de uitwerking van het accommodatieplan voor OC Berkenhof er werd geopteerd
om de oude bouw te slopen en een nieuwbouw te voorzien met een aantal nieuwe functies;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 17 juni 2016 aangaande de aanstelling van Atelier Kyoto,
Martelarenplein 3/3, te 1980 Zemst als ontwerper voor dit dossier;
Gelet op de voorliggende opdrachtdocumenten, plannen, bijhorende bijlagen en raming “Slopen
gedeelte OC Berkenhof 3070 Kortenberg”, opgesteld door de architect Atelier Kyoto voor het slopen
van het oude gedeelte van OC Berkenhof;
Overwegende dat de uitgave voor de uitvoering van deze werken wordt geraamd op € 64.316,00 excl.
BTW of € 77.822,36 incl. BTW;
Overwegende dat de gunning zal worden toegewezen via de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn op volgende registratiesleutel art. 22103007070900 Renovatie en eventueel uitbreiding OC Berkenhof onder actie 1419/001/009/004/005 van de
investeringslijst;
Gelet op het visum nr. 2017/115 d.d. 25.10.2017 van de financieel beheerder;
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, Franciscus Peeters, Mia Vandervelde, Myriam Van
Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele,
Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen,
Marleen Poels
- onthoudt zich: Stefaan Ryckmans
De motivatie tot onthouding van de Open Vld-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk
reglement:
Open Vld Kortenberg is zeker niet tegen de heropwaarding/renovatie van Berkenhof maar vindt dat
het voorziene bedrag veel te hoog is. We zullen dit dossier van nabij opvolgen.
Vandaar ons stemgedrag. 3 leden hebben dit punt goedgekeurd, 1 onthouding om onze motivatie te
kunnen laten opnemen in het verslag.
Besluit: met 21 ja-stemmen en 1 onthouding
Goedkeuring wordt verleend aan de opdrachtdocumenten en bijhorende raming “Slopen gedeelte OC
Berkenhof 3070 Kortenberg” opgesteld door de architect Atelier Kyoto, Martelarenplein 3/3, te 1980
Zemst.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De kostenraming voor de uitvoering van deze werken wordt geraamd op € 64.316,00 excl. BTW of €
77.822,36 incl. BTW.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op art. 22103007-070900 Renovatie en eventueel
uitbreiding OC Berkenhof onder actie 1419/001/009/004/005.
Het schepencollege wordt gelast met de verdere uitwerking van dit dossier.
861.6

30.

Verbeteren van buurt- en voetwegen Erps-Kwerps: goedkeuring opdrachtdocumenten, raming
en lastvoorwaarden

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 inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (B.S 14 juli 2016);
Gelet op de wet van 16 februari 2017 houdende wijziging van de wet op de rechtsbescherming van 17
juni 2013 (B.S 17 maart 2017);
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van KB van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (B.S. 27 juni 2017);
Gelet op de beslissing van het college, d.d. 5 mei 2017, betreffende de aanstelling van MESO,
Brusselsesteenweg 36 te 1860 Meise als ontwerper voor dit dossier;

Gelet op de voorliggende opdrachtdocumenten en bijzonderbestek 2017-122 opgesteld door het
studiebureau Meso, d.d. 10.10.2017 in het kader van “Verbetering van buurt- en voetwegen ErpsKwerps” voor volgende buurt- en voetwegen:
‘- Buurtweg nr. 1;
‘- Buurtweg nr. 22;
‘- Buurtweg nr. 20 Galgenveldstraat;
‘- Voetwegen nr. 9, nr. 55 en nr. 60 Tussen Zavelstraat en Oude Baan/Vilvoordestraat;
Gelet op het feit dat deze werken worden geraamd op 241.652,50 € excl. BTW of 292.399,53 € 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. 2017/116 d.d. 25.10.2017 van de financieel beheerder;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Goedkeuring wordt verleend aan de opgestelde opdrachtdocumenten, raming en lastvoorwaarden voor
buurtwegen 1/22/20 en voetwegen 9/55/60 in kader van het project “Verbeteren van buurt- en
voetwegen Erps-Kwerps” door het studieburau MESO d.d. 10.10.2017.
De kost wordt geraamd op 241.652,50 € excl. BTW of 292.399,53 € incl. BTW.
Dit dossier zal gegund worden door middel van een open aanneming via publictie in het bulletin der
aanbestedingen.
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

31.

Optimaliseren HST-fietsroute Kortenberg: goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en
lastvoorwaarden

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 inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (B.S 14 juli 2016);
Gelet op de wet van 16 februari 2017 houdende wijziging van de wet op de rechtsbescherming van 17
juni 2013 (B.S 17 maart 2017);
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van KB van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (B.S. 27 juni 2017);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 10.03.2014 waarbij het bestek, de raming en de
gunningswijze voor het “Aanstellen studiebureau voor het optimaliseren HST-fietsroute” werden
goedgekeurd;
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 04.06.2014 waarbij de studie gegund werd aan het
studiebureau Macobo bvba, Industrieweg 45 te 3980 Tessenderlo werd aangesteld als ontwerper;

Gelet op de tracéstudie, die werd uitgevoerd door het studiebureau Macobo, omvattende de
optimalisering van de HST fietsroute Kortenberg waarin bestudeerd werd op welke manier de 4
omleidingen (“knikken”) tussen de stations Erps-Kwerps en Kortenberg weggewerkt kunnen worden.
Gelet op de kennisgeving van dit dossier op de gemeenteraad van 6 februari 2017;
Gelet op de voorliggende opdrachtdocumenten met bestek, bijbehorende bijlages, plannen en raming
“Optimaliseren HST-Fietsroute Kortenberg met referentie: MAC02174/OW2013D10” opgesteld door
het studiebureau Macobo d.d. 16/10/2017;
Gelet dat de kosten voor de aanpassingen van de 4 knelpunten worden geraamd op 1.645.814,18 euro
excl. BTW of 1.991.435,16 euro incl. BTW;
Gelet dat voor deze werken een subsidieaanvraag zal ingediend worden bij de Provincie VlaamsBrabant voor een 100% subsidiering van deze werkzaamheden;
De noodzakelijke grondinnames zijn ten laste van de gemeente Kortenberg en zijn niet opgenomen in
dit bestek en raming;
Gelet dat de kosten voor de aanpassingen aan de parkings van de stations van Erps-Kwerps en
Kortenberg geraamd worden op 78.230,41 euro excl. BTW of 94.658,80 euro incl. BTW;
Deze kosten zullen integraal door de gemeente Kortenberg gedragen worden;
Het bestek bevat tevens een mogelijke uitbreiding van de parking van Erps-Kwerps;
Dit perceel zal enkel in uitvoering gaan wanneer de NMBS deze kosten zal opnemen in haar
meerjarenplanning en voor de uitvoering haar akkoord zal geven;
De kosten voor de uitbreiding van de parking van Erps-Kwerps worden geraamd op 120.707,37 euro
excl. BTW of 146.055,92 euro incl. BTW;
Gelet dat de gunning der werken zal gebeuren via de procedure van open aanneming.
Gelet op het krediet dat voorzien is op beleidscode 020010 Openbare Werken – rekening 22400007
onder 1419/001/009/005/001;
Gelet op het visum nr. 2017/117 d.d. 25.10.2017 van de financieel beheerder.
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Goedkeuring wordt verleend aan de voorliggende opdrachtdocumenten met bestek, bijbehorende
bijlages, plannen en raming “Optimaliseren HST-Fietsroute Kortenberg met referentie:
MAC02174/OW2013D10” opgesteld door het studiebureau Macobo d.d. 16/10/2017.
De kosten voor de aanpassingen van de 4 knelpunten worden geraamd op 1.645.814,18 euro excl.
BTW of 1.991.435,16 euro incl. BTW.
Voor deze werken wordt er een subsidie aanvraag ingediend bij de Provincie Vlaams-Brabant voor
een 100% subsidiering van de werken.
De kosten voor de aanpassingen aan de parkings van de stations van Erps-Kwerps en Kortenberg
worden geraamd op 78.230,41 euro excl. BTW of 94.658,80 euro incl. BTW en vallen ten lasten van
de gemeente Kortenberg.
De documenten worden overgemaakt aan de NMBS om de eventuele uitbreiding van de parking in
Erps-Kwerps op te nemen in hun meerjarenplanning.
De nodige kredieten zijn voorzien op beleidscode 020010 Openbare Werken –22400007 met
registratiesleutel 1419/001/009/005/001 op de investeringslijst.
Het college wordt gelast met de verdere uitwerking van dit dossier.

865.1

32.

Asfalteringswerken en aanleg voet- en fietspaden 2018: goedkeuring opdrachtdocumenten,
raming en lastvoorwaarden

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 inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (B.S 14 juli 2016);
Gelet op de wet van 16 februari 2017 houdende wijziging van de wet op de rechtsbescherming van 17
juni 2013 (B.S 17 maart 2017);
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van KB van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (B.S. 27 juni 2017);
Gelet op de collegebeslissing d.d. 30 december 2015 waarbij deze opdracht werd toegewezen aan
Tractebel Engie NV, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt,
Gelet op de collegebeslissing d.d. 13 januari 2017 waarbij de opdracht van Tractebel Engie NV,
Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt, werd verlengd tot 2018;
Gelet op het voorliggend bestek en raming voor onderhoudswerkzaamheden in verschillende straten,
opgesteld door het studiebureau Tractebel Engie NV, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt waarbij de werken
geraamd worden op 675.735,75 € excl. BTW of 817.640,26 € incl. BTW;
Overwegende dat de uitvoering van deze werken zal gebeuren van het krediet dat ingeschreven is op
registratiesleutel 1419/001/009/006/001 – 22400007 – 020010 Openbare Werken;
Gelet op het visum nr. 2017/118 d.d. 25.10.2017 van de financieel beheerder;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp, bestek en raming, opgesteld door het studiebureau
Tractebel Engie NV waarbij de werken geraamd worden op 675.735,75 € excl. BTW of 817.640,26 €
incl. BTW.
Deze opdracht zal gegund worden bij open aanneming.
De uitvoering der werken zal verder opgevolgd worden door het studiebureau Tractebel Engie NV,
Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt.
De opdracht zal gefinancierd worden van het krediet dat ingeschreven is op registratiesleutel
1419/001/009/006/001 – 22400007 – 020010 Openbare Werken van de investeringslijst.
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33.

Definiëring begrip dagelijks bestuur: wijziging

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

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 43, § 2,9°
en 159, § 2 waarbij de bevoegdheid voor het vaststellen van het begrip dagelijks bestuur exclusief aan
de gemeenteraad wordt toegewezen;
Gelet op het besluit van 24 november 2006 van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding
van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel 160
en 179 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 waardoor artikel 57 in werking treedt;
Overwegende dat onder het begrip beheersdaden alle verbintenissen met en zonder financiële impact
worden verstaan en dus ook die verbintenissen die geen impact hebben op de begroting;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 03 maart 2008 houdende wijziging van de definiëring van het
begrip dagelijks bestuur;
Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten;
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 KB van 18.04.2017 betreffende plaatsing klassieke sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 22 juni 2017, in het bijzonder artikel 21;
Gelet op de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van kracht sinds
30 juni 2017;
Overwegende dat in de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten het drempelbedrag voor
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op € 135.000 wordt gebracht;
Overwegende dat het opportuun is om alle beheersdaden, inclusief deze die een verbintenis inhouden
voor maximaal vier jaar, voorzien op het exploitatiebudget als dagelijks bestuur te beschouwen;
Overwegende dat het opportuun is alle beheersdaden waarvan de financiële impact is voorzien op het
investeringsbudget en het bedrag van € 135.000 exclusief BTW niet overschrijdt als dagelijks bestuur
te beschouwen;
Overwegende dat het opportuun is de prijsverhoging die het gevolg is van aanvullende werken,
leveringen of diensten of ingevolge onvoorzienbare omstandigheden te wijzigen tot maximum 50%
van de waarde van de oorspronkelijke opdracht;
Overwegende dat daarvoor het gemeenteraadsbesluit van 03 maart 2008 moet aangepast worden;
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, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Myriam Van Tricht, Willy
Trappeniers, René De Becker, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Ilse De Kée, Maria
Adriaensen, Marleen Poels
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Roger Broos, Mia Brumagne, Ann Van de
Casteele, Adelia Vandeven
Besluit: met 16 ja-stemmen en 6 onthoudingen
Artikel 1: Het besluit van de gemeenteraad van 03 maart 2008 houdende definiëring van het begrip
dagelijks bestuur wordt ingetrokken.
Artikel 2: Behoren overeenkomstig artikel 43 § 2, 9° tot het dagelijks bestuur:
- 1. alle beheersdaden, inclusief deze die een verbintenis inhouden voor maximaal vier jaar,
waarvan de financiële impact is voorzien op het exploitatiebudget;
2. alle beheersdaden waarvan de financiële impact is voorzien op het investeringsbudget en
het bedrag van € 135.000 exclusief BTW niet overschrijdt;
- 3.alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoren;
- 4a.de bevoegdheid tot gunnen
- van meerwerken ingevolge artikel 8 van het KB van 19/9/1996 en latere wijzigingen
waarvoor de gemeenteraad het oorspronkelijk bestek en wijze van gunnen heeft goedgekeurd

- van aanvullende werken of diensten ingevolge artikel 17 § 2, 2°a van de wet van 24/12/1993
en latere wijzigingen
voor zover deze niet meer bedragen dan 50% van de oorspronkelijke waarde van de opdracht.
-

4b. de bevoegdheid om in gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorziene
omstandigheden, de nodige maatregelen te nemen die normaal tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoren. Dit besluit wordt meegedeeld aan de gemeenteraad die er op zijn
eerstvolgende vergadering akte van neemt;
5. de bevoegdheid om daden van beschikking m.b.t. roerende goederen te treffen m.b.t.
gemeentelijk materieel, met inbegrip van informatica en voertuigen, dat niet langer dienstig
meer is omwille van ouderdom, slijtage, mankement of onherstelbare schade. Hieronder
worden eveneens begrepen de verkoop van gevonden en/of achtergelaten roerende goederen
die door het gemeentebestuur in bewaring werden genomen.

Deze omschrijving geldt tot eventueel andere richtlijnen van de hogere overheid worden opgelegd.
Artikel 3: Als daden van beheer van de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen worden
beschouwd:
- het algemeen onderhoud van de gemeentelijke gebouwen;
- de toewijzing van de diverse lokalen aan de gemeentelijke diensten;
- het occasioneel ter beschikking stellen van lokalen en terreinen aan derden.
172.3:505.2

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
punten 33/1 en 33/2 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie
punten 33/3 en 33/4 op vraag van Stef Ryckmans namens de VLD-fractie

Burgemeester Chris Taes vraagt om een minimum aan toelichting te voorzien bij de ingediende
bijkomende punten voor de gemeenteraad. Enkel een titel met vraag naar stand van zaken is immers
zeer ruim interpreteerbaar. Het is dan ook moeilijk te achterhalen welke informatie precies gevraagd
wordt.

33/1.

Stand van zaken overleg luchthaven

Op zondag 15 oktober jl. was er een infomoment, georganiseerd door het Burgerforum, waarop
verschillende gemeentebesturen vertegenwoordigd waren. Ook Kortenberg was aanwezig met twee
leden van het college en drie leden van de gemeenteraad. Ik deelde op die vergadering mee dat we
vanuit het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant minister Bellot hadden aangeschreven in
verband met de keuze die hij voor 25 november a.s. moet maken in verband met een al dan niet
aanpassing van de vliegroutes, als gevolg van een beschikking van de Brusselse rechtbank van eerste
aanleg. De minister had net voor dat overleg met het Burgerforum geantwoord dat hij zinnens was
Belgocontrol instructies te geven om de procedures aan te passen, lees: om Brussel nog méér te
ontzien en om Vlaams-Brabant nog méér vliegtuigen over het hoofd te sturen.
Ik kon toen meedelen dat we met een aantal collega’s (van Kortenberg, Steenokkerzeel, Tervuren,
Kampenhout) overleg hadden gepleegd en dat we ons jammer genoeg genoodzaakt zagen en zien om,
tegen onze zin, juridische actie te ondernemen. De huidige situatie wijst immers uit dat wie braaf en
constructief aandringt op een beleidsmatige, politieke oplossing van het probleem door de bevoegde
federale minister, ‘beloond’ wordt met éénzijdige uitspraken van andere bestuursniveaus (Brussels
Gewest) of van gerechtelijke instanties.

We hebben daarom in het budget 2018 de nodige financiële middelen voorzien om die juridische actie
deskundig te laten ondersteunen en begeleiden. Intussen heeft ook de gemeente Herent gevraagd om
bij een eventueel geding te kunnen aansluiten.
Op dit moment onderzoekt een advocatenbureau de verschillende mogelijkheden om juridisch verzet
gestalte te geven: ofwel ‘derdenverzet’ tegen de beslissing die minister Bellot zal nemen tegen ten
laaste 25 november a.s., ofwel een milieustakingsvordering, ofwel een rechtstreekse aanklacht. Ook
het ‘bereik’ van het juridisch initiatief wordt grondig bekeken: willen we ons alleen keren tegen de
huidige, verdere scheeftrekking van de verdeling van de geluidsoverlast, of kunnen we een juridische
procedure opstarten om een vanwege de bevoegde overheden een stabiel juridisch kader te eisen en
om de bestaande onevenwichten in de verdeling van de geluidslast (80 à 85% voor Vlaams-Brabant en
15 à 20% voor Brussel) recht te trekken.
We streven ernaar om voor de uiteindelijke beslissing van minister Bellot de nodige duidelijkheid te
verkrijgen over de stappen die het meest aangewezen zijn en we zullen uiteraard alle
gemeentebesturen van Vlaams-Brabant de gelegenheid bieden om zich aan te sluiten bij het initiatief
dat we zullen nemen. Hoe algemener en fundamenteler de juridische actie kan zijn, des te meer zullen
andere gemeenten geneigd zijn deze actie mee te dragen.

33/2.

Stand van zaken Wespelaarbroek

De vraag heeft betrekking op het project waarbij zevenenveertig woonentiteiten voorzien zouden
worden en dat ook de aanleg van een park omhelst. Er werden achttien bezwaarschriften ingediend,
waarvan één ondertekend door meerdere gezinnen. De projectontwikkelaar heeft intussen de aanvraag
ingetrokken, waardoor de bezwaren zonder voorwerp zijn.
Indien een nieuwe aanvraag zou ingediend worden of een nieuw ontwerp zou worden ingediend,
wordt opnieuw een openbaar onderzoek georganiseerd en zal men opnieuw bezwaren kunnen
indienen.
Het behandelen van stedenbouwkundige vergunningen is een bevoegdheid van het schepencollege. Er
worden telkens adviezen ingewonnen van verschillende instanties.

33/3.

Gebrekkige communicatie werken N2

Een bepaalde fractie stelt dat via de sociale media de bal aan het rollen ging tussen 17 en 20 oktober.
Er wordt aangegeven dat toen al enkelingen wisten dat de N2 richting Leuven gedurende een ganse
week zou afgesloten worden. Deze fractie begrijpt dat werken noodzakelijk zijn maar begrijpt er voor
de rest niets van.
a. Er wordt gesteld dat AWV op 23/10 via een rondschrijven deze werken heeft aangekondigd, twee
dagen voor de start der werken. Tevens wordt er aangegeven dat geweten is dat de gemeente zelf
nog snel geprobeerd heeft om kort op de bal te spelen maar dat het veel te laat was. (Voor de
duidelijkheid voegt men eraan toe dat dit niet de schuld is van de gemeente) De voorzitter van de
vraagstellende partij Kortenberg geeft aan persoonlijk geprobeerd te hebben telefonisch
informatie in te winnen op 19 oktober en geeft aan dat de gemeentelijke diensten toen niets
wisten van het afsluiten richting Leuven.
Er wordt gesteld dat verschillende handelaars voor schut werden gezet (hotel, tandarts,
meubelzaak, andere handelszaken) en dat verschillende bewoners in die buurt hebben zelfs geen
schrijven van AWV ontvangen hebben.
De vraag wordt gesteld hoe die handelaars op zo een korte tijd tijdig hun klanten konden
verwittigen om de beste omleiding te kiezen. Tevens wordt aangegeven dat meerdere bestuurders
hun weg vonden via de Zavelstraat, ten koste van de bewoners, in plaats van de omleiding te
volgen via de Wijnegemhofstraat.
b. De vraag wordt ook gesteld waarom gekozen werd voor een betonstrook van amper 3 meter en
dan de rest in asfalt aan te leggen. Er wordt gesteld dat de aanleg van asfalt veel sneller gaat en
veel minder lawaai veroorzaakt.

De vraagsteller begrijpt de aanpak van AWV niet meer. Ze stelt dat de N2 eerder op een
lappendeken lijkt.
c. Dezelfde fractie stelt dat ook noch de hulpdiensten noch de busdiensten op de hoogte waren van
deze omleiding en dat de brandweer rekening kon houden met deze situatie omdat er toevallig een
brandweerman woont binnen het afgesloten gedeelte. Bovendien stelt men vast dat vier bushaltes
niet bediend worden en vraagt men zich af of de pendelaars tijdig op de hoogte waren. De vraag
wordt gesteld wie er verantwoordelijk is voor de communicatie.
d. De vraagsteller geeft aan te weten dat minstens één handelaar een e-mail heeft verstuurd met de
vraag om meer duidelijkheid maar geen antwoord ontvangen heeft van AWV.
Er wordt voorgesteld om AWV hierover op de vingers te tikken. Er wordt gesteld dat de gemeente
hierover uiteindelijk de volle laag kreeg, terwijl de verantwoordelijkheid van een tijdige communicatie
naar mening van Open Vld bij Wegen en Verkeer ligt.
De schepen van Openbare werken stelt dat de werken die door AWV werden uitgevoerd langsheen de
N2 en waarbij de Leuvensesteenweg richting Leuven werd afgesloten, noch aan de omwonenden, noch
aan de handelaars, noch aan de gemeente, noch aan de hulpdiensten tijdig werden verwittigd. Dit
gebeurde slechts twee dagen vooraf.
De burgemeester, bevoegd voor communicatie geeft aan dat de gemeente er op 19 oktober van in
kennis werd gesteld dat de Leuvensesteenweg mogelijks zou moeten afgesloten worden voor de
werken. Na aandringen tot het verkrijgen van meer informatie kon vanaf 20 oktober 11u30 de
informatie op de website gezet worden en nadien ook via de nieuwsbrief en via sociale media worden
gedeeld. De gemeente heeft dus zeer snel gecommuniceerd.
De schepen van Openbare Werken geeft aan dat er bij deze werken al enige vorm van communicatie
was vanuit AWV, daar waar er in het verleden helemaal geen communicatie was. Dat is het gevolg
van het herhaaldelijk hierop aandringen via periodieke overlegvergaderingen met AWV.
Verder wordt nog aangevuld dat de gemeente hierbij in een moeilijke positie zit omdat AWV deze
werken inplant voor onze inwoners. De betonvakken worden immers hersteld om trillingshinder tegen
te gaan.
Ook voor onze gemeentelijke planning is de gebrekkige en late communicatie door AWV ten zeerste
vervelend, zo komen ook gemeentelijke werken die al lang gepland zijn in het
De gemeente zal blijven aandringen op een betere communicatie door AWV.

33/4.

Affichevrije verkiezingen

Er wordt gesteld dat almaar meer gemeenten zich voorstander tonen van “affichevrije verkiezingen” in
het straatbeeld (Ref: Het Laatste Nieuws). Tremelo en Boortmeerbeek willen alvast een voorbeeld
geven. Haacht heeft dit zelfs opgenomen in hun Politiereglement maar dit werd dan weer als onwettig
beoordeeld.
Daarom wordt een ‘gentlemen’s agreement’ voorgesteld om Kortenberg affichevrij te houden in 2018.
Uiteraard valt of staat deze afspraak op voorwaarde dat ALLE partijen zich hierin kunnen vinden.
Bovendien geeft de Open Vld-fractie aan te begrijpen dat alle partijen dit voorstel eerst met hun
achterban moeten bespreken. Daarom wordt de vraag aan alle partijen gesteld om dit effectief te
behandelen en hierover op een volgende gemeenteraad (of eventueel binnen een
gemeenteraadscommissie Ad Hoc) afspraken te maken.
De burgemeester stelt dat het een goed idee is om afspraken te maken rond een faire en propere
verkiezingscampagne. We willen daaraan vanuit de meerderheid graag onze medewerking verlenen.
De vraag is hoe die nobele doelstelling dan concreet vorm moet krijgen en over welke soort
campagnemiddelen we welke afspraken kunnen maken. Sommige kandidaten zullen wellicht graag
een beroep blijven doen op bepaalde printmedia, terwijl andere kandidaten liever campagne zullen
voeren via sociale media. Dat hangt sterk af van de doelgroep(en) die de kandidaten willen bereiken
en van hun vertrouwdheid met bepaalde communicatiemiddelen.

De bedoeling moet zijn dat er een faire verkiezingscampagne wordt gevoerd, waarbij de kandidaten
elkaar met respect benaderen, waarbij proper campagne wordt gevoerd (niet alleen door oordeelkundig
met drukwerk om te gaan, maar ook door persoonlijke aanvallen, feitelijke onjuistheden of ‘fake
news’ te vermijden), waarbij elkaars campagnemateriaal, via welk medium ook, wordt gerespecteerd,
waarbij een objectieve, correcte weergave van beslissingen en standpunten voorop staat en waarbij
elementaire regels in verband met aanplakking en gebruik van publieke ruimte worden nageleefd.
In eerste instantie zullen we ons als kandidaten moeten houden aan wat wettelijk toegestaan is en
zullen we ons moeten onthouden van wat wettelijk verboden is. Vervolgens is de meerderheid graag
bereid een open gedachtewisseling te houden met alle partijen over mogelijke vuistregels die we
samen willen volgen om de verkiezingscampagne van 2018 in goede banen te leiden.
Daarom stellen we voor om bij de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie ad hoc een punt
te agenderen over de concrete manier waarop we met alle politieke partijen een propere en faire
verkiezingscampagne kunnen voeren.

34.

Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 02.10.2017, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

GEHEIME ZITTING

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werd volgend punt toegevoegd aan de agenda:
punt 35/1 op vraag van Tom Jespers namens de N-VA-fractie

P. LEBRUN
secretaris

C. TAES
voorzitter

