
  Gemeenteraadszitting 27 november 2018 

 
De voorzitter verklaart om 20 uur de zitting voor geopend.  

Aanwezigen: 

Sebastiaan COUDRÉ voorzitter; Jan SPOOREN, burgemeester; Mario VAN ROSSUM, Werner AERTS, 
Lut KINT, Bram PETERS, schepenen; Monica VAN DE VELDE, Bruno EULAERTS, Willy ROEYKENS, 
Benoît VALENTIN, Geoffroy de SCHAETZEN, Femke TAYMANS, Bram BARTHOLOMEES, Christiane 
NEALE, Caroline SCHELLEKENS, Omer GRAULUS, Kelly MERCKX, Christine TINLOT, Francine 
LOOCKX, Sofie DE REYMAEKER, Jacques DUJARDIN, Theo DEBEER, Hubert KEYAERTS, Leo 
TRAPPENIERS, raadsleden; Roeland DEKERK, algemeen directeur. 

Verontschuldigd: Mark VAN ROY en Jan TRAPPENIERS, schepenen ; Agnès PETERBROECK, raadslid 

 

Openbare vergadering 
 

1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 23 oktober 2018 

 
Gelet op de vraag van de voorzitter of de algemeen directeur voorlezing dient te geven van de beslissingen getroffen 
tijdens de laatste vergadering; 
 
Overwegende dat de notulen acht dagen vóór de vergadering ter beschikking van de gemeenteraad lagen; 
 
Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken omtrent de redactie van de notulen van vorige 
vergadering; 
 
Overwegende dat er geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden; 
 
Stemming: met 23 'ja' stemmen bij 1 onthouding (Eulaerts) 
 
BESLUIT: 
 
De notulen van de gemeenteraad van 23 oktober 2018 worden goedgekeurd. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Algemeen secretariaat 
 

2. Interrand: algemene vergadering van 19 december 2018 

 
De gemeenteraad, 
 
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 de intercommunale Interrand; 
 
Overwegende dat artikel 44 van 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 artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het mandaat van de 
vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld; 
 



Gelet op de bespreking van de agendapunten: 
1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen overeenkomstig art. 30 van de  statuten. 
2. Notulen algemene vergadering van 27 06 2018: goedkeuring. 
3. Begroting 2019. 
4. Werkingsbijdragen 2019. 
5. Aanstelling van de revisor. 
6. Varia. 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De agenda van de algemene vergadering van 19 december 2018 van de Intercommunale Interrand wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 2: De aanduiding bij gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013 en 26 september 2013 van: 
- de heer Sebastiaan Coudré, voorzitter, wonende te 3080 Duisburg, Huldenbergstraat 27, 
- mevrouw Van de Velde Monica, raadslid, wonende te 3080 Duisburg, Begijnhofstraat 7B/21, 
- mevrouw Francine Loockx, raadslid, wonende te 3080 Tervuren, Vlonderse Hoek 1 bus 002,  
als vertegenwoordigers voor de algemene vergadering, wordt bevestigd. 
Artikel 3: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van 19 december 2018 wordt opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
 

3. Interleuven: buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de 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 dd. 20 september 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven dd. 19 
december 2018 met bijhorende agenda; 
 
Overwegende dat het decreet van dd. 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 dd. 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het mandaat van 
de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat derhalve voor de buitengewone algemene vergadering dd. 19 december 2018 een 
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd; 
 
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Interleuven volgende punten bevat: 
1. Samenstelling van het bureau. 
2. Statutenwijziging 
- Nieuwe vennoten 
- Aanpassingen conform decreet lokaal bestuur 22 december 2017 
3. Goedkeuring verslagen Buitengewone Algemene en Algemene Vergadering dd. 23.05.2018 
4. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2019 



5. Begroting 2019 
6. Diversen. 
 
Gelet op de bespreking; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De aanduiding te bevestigen van de heer Omer Graulus, raadslid, wonende te 3080 Tervuren, Oudergemse 
weg 79, als vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 19 december 2018. 
Artikel 2: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
19 december 2018 van Interleuven als volgt vast te stellen: goedkeuring van alle agendapunten van de buitengewone 
algemene vergadering 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Beleidsondersteuning & Organisatiebeheer 
 

4. Goedkeuring verwerving perceeltje grond aan de Duisburgsesteenweg 

 
Schepen Jan Trappeniers komt de vergaderzaal binnen en neemt onmiddellijk deel aan de besprekingen. 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het dossier betreffende de ontwikkeling van de site Panquin; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2018 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
gemeente Tervuren en de ontwikkelaar werd goedgekeurd; 
 
Overwegende dat voormelde samenwerkingsovereenkomst volgende bepalingen bevat: 
"Deze   Overeenkomst   wordt   dan   ook   gesloten   onder   de   opschortende   voorwaarde   van   de 
eigendomsverwerving  van  het  Globaal  Projectgebied  door  de  Gemeente  Tervuren  (exclusief  Perceel 88D). 
Voor  wat  betreft  Perceel  88D  geldt  dat  de  Gemeente  Tervuren  zich  ertoe  verbindt  om  alle  redelijke 
inspanningen te doen om Perceel 88D binnen een termijn van één jaar na de vervulling van voormelde opschortende  
voorwaarde  in  eigendom  te  verwerven  (zonder  dat  deze  eigendomsverwerving  van Perceel 88D zelf een 
opschortende voorwaarde uitmaakt), waarbij geldt dat de Gemeente Tervuren de kosten voor deze 
eigendomsverwerving  draagt." 
 
Overwegende dat de gemeente de site Panquin intussen verworven heeft van het Ministerie van Landsverdediging; 
 
Overwegende dat de verwerving van perceeltje 88D, omwille van zijn strategische ligging, een grote meerwaarde zou 
vormen en de herontwikkeling van de site zou optimaliseren; 
 
Overwegende dat, indien de verwerving van het perceel 88/D niet zou kunnen plaatsvinden, het project Panquin toch 
zal gerealiseerd worden mits enige aanpassingen en een eventuele bepaling van de minwaarde; 
 
Overwegende dat dit perceeltje niet toebehoort aan het Ministerie van Landsverdediging, maar aan twee privé-
eigenaars die ieder de helft ervan bezitten; 
 
Overwegende dat de eigenaars van de rechter helft (gezien vanaf de straat) bereid zijn hun perceeltje en de berging 
nummer 2 te vervreemden onder volgende voorwaarden: 
- het verkrijgen van een geldsom van 75.000 euro, 
- het verkrijgen in volle eigendom van 2 parkeerplaatsen in een nieuw op te richten ondergrondse parking op de site 
Panquin, 
- het verkrijgen van een abonnement voor 1 wagen in de ondergrondse parking Markt gedurende de werken; 
 
Gelet op het schattingsverslag van landmeter Johan Artois van 3 oktober 2017 dat in bijlage is gevoegd; 



Gelet op het ontwerp van overeenkomst dat in bijlage is gevoegd; 
 
Burgemeester Jan Spooren licht omstandig de historiek van dit dossier toe.  Hij somt drie redenen op waarom het 
voorliggend dossier is losgekoppeld van het tweede quasi identieke aankoopdossier.  De onderhandelingen met de 
eigenaars van het tweede perceeltje lopen volop en hij hoopt in een zeer nabije toekomst ook dit dossier te kunnen 
terugkoppelen naar de gemeenteraad.  Zoniet dient de procedure tot onteigening te worden opgestart.  Tot slot licht 
hij nog kort de reden toe waarom artikel 18 van de overeenkomst werd geschrapt. 
Raadslid Geoffroy de Schaetzen wenst te vernemen wat de stand van zaken is in het dossier asbest.   
Burgemeester Jan Spooren geeft aan dat hier voorlopig nog geen vooruitgang is geboekt, dit hangt samen met de 
afbraak van de gebouwen. 
Raadslid Geoffroy de Schaetzen, hierin bijgetreden door raadslid Bruno Eulaerts, betwijfelt het aspect 'openbaar nut' 
in dit dossier.   
Raadslid Eulaerts gaat hier verder op in en schetst de context zoals deze hem voorkomt.  Hij benadrukt andermaal dat 
op de eigenaars van het tweede perceeltje ontiegelijk veel druk is uitgeoefend vanuit het college en andere kanalen.  
Zij wensen eigenlijk niet te verkopen maar werden reeds blootgesteld aan het dreigement met onteigening.  De 
gemeente heeft hier geen enkel belang en dus geen reden om het openbaar nut in te roepen, ze rijdt puur en alleen 
voor de projectontwikkelaar.  De gemeente wordt hier voor de kar gespannen van diezelfde projectontwikkelaar.  Hij 
vindt het dan ook een zeer arrogante houding van het gemeentebestuur om met die onteigeningsprocedure voor 
openbaar nut te dreigen.  Zijn fractie zal hierin dan ook niet meestappen. 
Burgemeester Jan Spooren wil teruggrijpen naar de initiële opdracht vervat in de leidraad.  Daarin wordt het 
projectgebied omschreven, projectgebied dat voor 95 % bestaat uit de site Panquin (ministerie van Defensie) en 5 % 
toebehorend aan private eigenaars.  De basisassumptie was dat de gemeente het projectgebied in eigendom neemt 
om het dan door te verkopen aan de projectontwikkelaar.  Met andere woorden, reeds voor de laureaat werd 
aangeduid bestond de intentie om het hele projectgebied in eigendom te nemen.  Vanuit esthetisch en functioneel 
oogpunt is de verwerving van deze percelen wel van openbaar nut.  Overigens gebeurde dit alles met goedkeuring van 
instanties als Ruimte Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, …  De discussie over welke mate het van openbaar nut is, die 
kan gevoerd worden en misschien moet dat wel voor een rechter beslecht worden.  Uit het oogpunt van de gemeente 
is het college van oordeel dat er wel een aspect openbaar nut aan verbonden is.   
Raadslid Bruno Eulaerts wenst een laatste repliek. Verwijzend naar de site Casalta waarrond het vorige bestuur een 
PPS opdracht uitwerkte vindt hij het van veel arrogantie getuigen dat een bestuur private perceelsgedeelten opneemt 
in een projectgebied dat aan PPS partners wordt aangeboden.  Hetzelfde geldt voor het om esthetische en functionele 
redenen onteigenen van eigenaars, overigens nergens in de projectomschrijving wordt daar melding van gemaakt.  Hij 
wil dan ook dat dit verhaal stopt want zo'n precedent heeft hij nog nooit meegemaakt. 
Raadslid Geoffroy de Schaetzen zit nog met een technische vraag, hoe wordt de betaling in natura, met name ter 
beschikking stellen van twee parkeerplaatsen, financieel gevaloriseerd ?  Daar zijn toch geobjectiveerde standaarden 
voor ? 
Burgemeester Spooren bevestigt dat dit in een later stadium zal gebeuren, met name wanneer de exacte plannen zijn 
uitgetekend en de bouwaanvraag wordt ingediend.  Dit is juridisch correct, er hoeft geen nominale waarde te worden 
opgenomen. 
Raadslid Geoffroy de Schaetzen is het hier niet mee eens, hij wenst dat indien hier een goedkeuring moet aan 
verleend worden de financiële contouren exact uitgemeten zijn. 
 
Stemming: met 16 'ja' stemmen tegen 9 'neen' stemmen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers L., Roeykens, Neale, De 
Reymaeker, Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorliggend ontwerp van aankoop-/verkoopbelofte met 
betrekking tot een de rechter helft van een perceeltje grond en de berging nummer 2 gelegen te Tervuren, aan de 
Duisburgsesteenweg, afdeling 2, sectie D nummer 88/D. 
Artikel 2. De financiering zal gebeuren door middel van kredieten voorzien onder artikel 2018/GBB-CBS/0050-
00/2600000/BESTUUR/CBS/IE-1. 
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen, in de persoon van de burgemeester bijgestaan door de 
algemeen directeur, wordt gemachtigd tot de verdere afhandeling van dit dossier en tot het verlijden van de 
authentieke akte. 
 



 
Onderwerp : Interne zaken - Financieel beleid & Ontvangerij 
 

5. Overdracht site GITO: goedkeuring opstalovereenkomst 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 43, §2, 12°, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2017 houdende goedkeuring van de leidraad met 
betrekking tot de overdracht van de site GITO; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2018 houdende rangschikking van de 
ingediende offertes, waarbij de vijf best gerangschikte kandidaat - kopers de mogelijkheid werd geboden om hun 
offerte te presenteren aan de jury; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 juli 2018 houdende aanduiding van twee 
voorkeursbieders; 
 
Gelet op de gevoerde onderhandelingen met de twee voorkeursbieders die resulteerden in de indiening van een BAFO 
- offerte door beide voorkeursbieders; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 september 2018 houdende de finale 
rangschikking van de ingediende offertes en de aanduiding van BPI Real Estate Belgium nv als definitieve 
voorkeursbieder; 
 
Gelet op de gevoerde onderhandelingen met voorkeursbieder BPI Real Estate Belgium nv die uitmondden in een 
ontwerp van opstalovereenkomst; 
 
Overwegende dat de toekenning van een opstalrecht is voorzien; dat deze constructie een "uitgestelde" verkoop door 
de gemeente inhoudt, evenwel zonder enig budgettair en financieel nadeel in hoofde van de gemeente; 
 
Burgemeester Jan Spooren geeft een uitgebreide technische toelichting, tevens onderbouwd met relevante slides van 
de projectsite en het voorstel van de laureaat.  Hij besluit met het schetsen van de bouwcyclus en de theoretische 
datum van ingebruikname van de site. 
Tot slot wisselen raadslid Eulaerts en burgemeester Spooren van mening over de gehanteerde puntenverdeling en de 
voor- en nadelen hiervan. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 22 'ja' stemmen bij 3 onthoudingen (Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overdracht van de site GITO bestaande uit een perceel van 
58a 30ca gelegen Brusselsesteenweg 106, 3080 Tervuren en een perceel van 24ca gelegen Puttestraat 41A, 3080 
Tervuren, waarbij de overeengekomen grondwaarde €5.800.000 bedraagt en de bestaande constructies geen waarde 
hebben (bestemd tot afbraak). 
De overdracht geschiedt via recht van opstal aan BPI Real Estate Belgium NV, met zetel te Herrmann-Debrouxlaan 42 
te 1160 Oudergem. 
Artikel 2 De overdracht vindt plaats onder de voorwaarden opgenomen in de ontwerp-opstalovereenkomst in bijlage, 
waarbij de clausulering nog verduidelijkt kan worden conform de BAFO. 
Artikel 3 De gemeenteraad mandateert de Burgemeester en de Algemeen Directeur om de opstalovereenkomst en 
notariële neerleggingsakte namens de gemeente te ondertekenen. 



 
Onderwerp : Gemeentelijk patrimonium - Beleid & Planning publieke ruimte 
 

6. Burgerenergie - overeenkomsten met Ecopower 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 juli 2017 tot deelname aan het project 
'Burgerenergie' zoals voorgesteld door Interleuven; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2018 betreffende de goedkeuring van het bestek en 
gunningswijze voor de plaatsing van zonnepanelen en de levering van energie met burgerparticipatie; 
 
Gelet dat deze opdracht aan de  burgercoöperatie Ecopower/Pajopower werd gegund door het directiecomité van 
Interleuven op 20 juni 2018; 
 
Overwegende dat Ecopower een PV-installatie zal plaatsen op het dak van het Woonzorgcentrum Zoniën, Jezus 
Eiklaan 37; 
 
Overwegende dat een recht van opstal dient te worden gevestigd ten voordele van Ecopower; 
 
Overwegende dat voor de levering van stroom aan de gemeente, een overeenkomst voor de productie en levering van 
zonnestroom PV>10kVA dient te worden afgesloten; 
 
Overwegende dat de prijs die de gemeente zal betalen voor de geleverde stroom 85€/MWh (excl BTW) bedraagt; 
 
Bram Peters, schepen bevoegd voor milieu, wenst een korte toelichting te geven over de agendapunten 6 en 7. 
Hij licht toe waarom dit als een burgerinitiatief kan worden gekwalificeerd (coöperatieve structuur van de beide 
inschrijvers). 
Raadslid Geoffroy de Schaetzen vraagt zich af of de site in Vossem acceptabel is ?  Gaat dit visueel passeren ?   
Schepen Bram Peters beaamt dat dit mogelijks een onzekere factor is, er is ook nog het aspect van de stabiliteit van de 
dakconstructie.  Bijgevolg zou het kunnen dat in de finale fase deze site niet weerhouden wordt. 
Raadslid Leo Trappeniers stelt zich de vraag of er na 20 jaar nog een restwaarde is, bestaat niet het risico op een 
minwaarde ?  En gaat het om vaste prijzen of worden die geïndexeerd ? 
Schepen Bram Peters bevestigt dat deze prijzen kunnen variëren.  Er wordt uitgegaan van een levensduur van 25 jaar, 
dus voor de laatste 5 jaar is de return on investment groter voor de gemeente. 
Raadslid Geoffroy de Schaetzen is geïnteresseerd in het nettorendement dat kan worden bekomen.  Dit door 
vergelijking van de thans betaalde kostprijs per megawattuur versus de bedragen vermeld in de contracten. 
Schepen Bram Peters zal deze gegevens laten verzamelen en ter beschikking stellen. 
Raadslid Benoît Valentin merkt op dat enerzijds de prijzen variabel zijn per locatie en dat geen termijn is vermeld.  In 
de energiesector is het gebruikelijk om voor de lange termijn referenties te maken naar de endex prijzen.  Wat hier 
voorligt is helemaal niet transparant.  Hij begrijpt niet dat de contracten op deze wijze kunnen opgesteld worden.   
Schepen Bram Peters geeft lezing van wat het contract ter zake meldt, een vaste prijs met jaarlijkse indexering aan 
2 %.   
Raadslid Valentin vindt dit zeer bizar, wat gebeurt er bijvoorbeeld als de energieprijzen een dalende trend zouden 
vertonen ?  Hij vindt het logisch dat een toetsing om de 5 jaar aan de markt zeker opportuun is. 
Schepen Bram Peters concludeert dat er inderdaad mogelijks nog wat hiaten in dit dossier zitten en hij stemt er mee 
in om deze agendapunten af te voeren en te hernemen op een volgende zitting. 
Bijgevolg, op voorstel van schepen Bram Peters; 
 
BESLUIT: 
 
De agendapunten 6. Burgerenergie - overeenkomsten met Ecopower en 7. Burgerenergie - overeenkomsten met 
Pajopower worden ingetrokken en zullen worden hernomen op een volgende gemeenteraadszitting. 
 
 



7. Burgerenergie - overeenkomsten met Pajopower 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 juli 2017 tot deelname aan het project 
'Burgerenergie' zoals voorgesteld door Interleuven; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2018 betreffende de goedkeuring van het bestek en 
gunningswijze voor de plaatsing van zonnepanelen en de levering van energie met burgerparticipatie; 
 
Gelet dat deze opdracht aan de burgercoöperatie Ecopower/Pajopower gegund werd door het directiecomité van 
Interleuven op 20 juni 2018; 
 
Overwegende dat Pajopower een PV-installatie zal plaatsen op de daken van: 
- de Steenberg, Spechtenlaan 8 
- Pachthof Stroykens, Merenstraat 19 
- Pastorie Vossem, Dorpsstraat 9; 
 
Overwegende dat een recht van opstal dient te worden gevestigd waarbij de opstalhouder (Pajopower) de toelating 
wordt verleend om een PV-installatie te plaatsen op: 
- de Steenberg, Spechtenlaan 8 
- Pachthof Stroykens, Merenstraat 19 
- pastorie Vossem, Dorpsstraat 9; 
 
Overwegende dat voor de levering van stroom aan de gemeente, een overeenkomst voor de productie en levering van 
zonnestroom PV>10kVA dient te worden afgesloten (Steenberg en Pachthof Stroykens); 
 
Overwegende dat voor de levering van stroom aan de gemeente, een overeenkomst voor de productie en levering van 
zonnestroom PV; 
 
Overwegende dat de prijs die de gemeente zal betalen voor de geleverde stroom 130€/MWh (excl BTW) bedraagt  
voor de stroom geleverd op de Steenberg en Pachtof Stroykens;  
 
Overwegende dat de prijs die de gemeente zal betalen voor de geleverde stroom 115€/MWh (excl BTW) bedraagt  
voor de stroom geleverd op de pastorie Vossem; 
 
Gelet op de afspraken in agendapunt 6; 
 
BESLUIT: 
 
De agendapunten 6. Burgerenergie - overeenkomsten met Ecopower en 7. Burgerenergie - overeenkomsten met 
Pajopower worden ingetrokken en zullen worden hernomen op een volgende gemeenteraadszitting. 
 

8. Wijziging subsidiereglement compostvaten en herbruikbare luiers vanaf 01-01-2019 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26-06-2003 betreffende het subsidiereglement bij de aankoop van katoenen 
luiers; 
 
Gelet het op gemeenteraadsbesluit d.d. 26-10-2006 houdende de vaststelling van de verkoopprijs van compostvaten 
en compostbakken tegen de prijs van €10 voor een compostvat en €14 voor een compostbak; 
 
 



Overwegende dat de Raad van Bestuur van intercommunale Interrand d.d. 23-05-2018 nieuwe subsidiereglementen 
goedkeurde die bepalen dat: 
- voor compostvaten/compostbakken/wormenbakken inwoners uit Tervuren een subsidie kunnen bekomen die 50% 
bedraagt van het netto aankoopbedrag (exclusief BTW) met een maximum van 25 euro per subsidiedossier. De 
aanvraag dient te gebeuren binnen de 3 maanden na de aankoop (factuurdatum); 
- voor de aankoop van herbruikbare luiers een subsidie kan worden bekomen die 50% bedraagt van het netto 
aankoopbedrag (exclusief BTW) met een maximum van 125 euro per subsidiedossier. De aanvraag dient te gebeuren 
binnen de 3 maand na de aankoop (factuurdatum); 
 
Overwegende dat Interrand op 04-06-2018 een schrijven richtte aan de gemeente met deze beslissing en de nieuwe 
subsidiereglementen; 
 
Overwegende dat dit betekent dat de gemeente Tervuren vanaf 01-01-2019 niet meer instaat voor de betaling en 
verwerking van deze subsidies maar dat inwoners uit elke van de drie Interrand-gemeenten een gelijkvormige subsidie 
kunnen bekomen via de intercommunale Interrand; 
 
Gelet op de korte technische toelichting door schepen bevoegd voor milieu, Bram Peters. 
Raadslid Eulaerts vraagt om de recente statistiek van dit subsidiereglement ter beschikking te kunnen krijgen. 
Deze informatie zal worden nagestuurd. 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad beslist om het gemeentelijk subsidiereglement voor de aankoop van katoenen luiers vanaf 
01-01-2019 stop te zetten. 
Artikel 2: De gemeenteraad beslist om het gemeentelijk subsidiereglement houdende de aankoop van een 
compostbak of -vat aan verminderd tarief vanaf 01-01-2019 stop te zetten. 
Artikel 3: De gemeenteraad beslist dat inwoners van Tervuren vanaf 01-01-2019 een subsidie voor compostvat of -bak 
en/of herbruikbare luiers dienen aan te vragen via de intercommunale Interrand.  
 

9. Goedkeuring verlenging overeenkomst strategisch Project Horizon+ 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2018 betreffende de goedkeuring tot deelname aan het 
strategisch project Horizon+; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, in het bijzonder de visie op bebouwde perifere landschappen; 
 
Gelet op de kernprincipes uit de Structuurvisie Zoniënwoud (2008); 
 
Gelet op de toegekende Vlaamse subsidie van 300.000 euro in het kader van de strategische projecten (RSV) en een 
bestaande cofinanciering van de gemeenten Overijse, Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode, de Provincie Vlaams-Brabant 
en Natuurinvest van totaal 164.000 euro; 
 
Overwegende dat de klemtoon binnen het HORIZON-project ligt op de realisatie en bestendiging van groenstructuren 
tussen en doorheen het bebouwd perifeer landschap, afgestemd op de randstedelijke noden; 
 
Overwegende dat daarnaast ook wordt ingezet op het vrijwaren en uitbouwen van de verschillende groenstructuren 
tot een samenhangend, ecologisch en recreatief groenblauw netwerk; 
 
Overwegende dat het nieuwe project Horizon+ een samenwerking omvat van de provincie Vlaams-Brabant, de 
Vlaamse overheid, Natuurinvest, regionaal landschap Dijleland en de gemeenten Overijse, Hoeilaart en Sint-Genesius-
Rode; 
 
Overwegende dat het strategische project Horizon+ loopt vanaf 1 november 2017 voor een periode van drie jaar; 



 
Overwegende dat de gemeente Tervuren is toegetreden in 2018 voor 1 werkingsjaar en dat de samenwerking dient 
verlengd te worden voor de volgende twee werkingsjaren 2019 en 2020; 
 
Overwegende de positieve evaluatie van het eerste werkingsjaar; 
 
Gelet op de korte toelichting door Bram Peters, schepen bevoegd voor milieu. 
Raadslid Eulaerts wenst te vernemen of in het kader van dit project de optie is genomen om de verbindingsweg 
doorheen het Zoniënwoud tussen Tervuren en Overijse op te heffen.  Staat het gemeentebestuur hier achter ? 
Schepen Bram Peters bevestigt dat hieromtrent nog geen standpunt is ingenomen door het schepencollege.  Het is 
hem bekend dat vanuit Overijse hieromtrent een positieve houding wordt ingenomen. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord om de overeenkomst van het strategisch project Horizon+ te verlenging voor 
twee jaar (2019-2020). 
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere uitvoering van deze beslissing. 
Artikel 3: De nodige kredieten, 10.000,- EUR per jaar, te voorzien in de meerjarenplanning van de gemeente. 
 

10. Elektrisch autodelen in Tervuren: samenwerkingsovereenkomst Cambio 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het besluit van burgemeester en schepenen van 13-08-2018 om via Cambio twee elektrische deelwagens aan 
de inwoners ter beschikking te stellen op de locaties ondergrondse parking Markt en H. Boulengerlaan; 
 
Gelet op het besluit van burgemeester en schepenen d.d. 12-11-2018 om vanaf januari te starten met het elektrisch 
autodelen en een doorgedreven communicatie te voeren om het project kenbaar te maken aan de bevolking (onder 
meer via de organisatie van een infovergadering op 15 januari 2019); 
 
Overwegende dat voor de samenwerking tussen de gemeente en autodeelorganisatie Cambio er een 
samenwerkingsovereenkomst dient te worden afgesloten; 
 
Gelet op de toelichting door vakschepen Bram Peters.  De onderliggende beleidsdoelstelling voor de introductie van 
elektrisch autodelen is dat onderzoek uitwijst dat hierdoor (in stedelijke omgevingen) zeven tot vijftien wagens uit 
circulatie kunnen worden genomen.  Hij voorziet een evaluatie na één jaar. 
Raadslid Geoffroy de Schaetzen stelt vast dat er een vaste bijdrage is voorzien vanwege de gemeente, hoe is dit 
gebudgetteerd want dit is niet vermeld ? 
Schepen Bram Peters bevestigt dat deze middelen worden onttrokken aan de voorziene middelen voor de 
burgemeestersconvenant (klimaatactieplan).  Op deze budgetpost is 10.000 euro voorzien.   
Zij discussiëren kort over de noodzaak tot het al of niet formeel inschrijven in de beslissing van de te hanteren 
budgetpost.   
Overigens zijn ze voorzien en zijn deze budgetten toereikend ? 
Schepen Bram Peters bevestigt dat de middelen toereikend zijn. 
Vervolgens ontspint zich een discussie over de formele duurtijd in deze ontwerpovereenkomst overgenomen en de 
(mondelinge) afspraken met de contactpersoon van Cambio. Blijkbaar is nergens in het contract voorzien dat er 
jaarlijks een opzegmogelijkheid kan worden ingeroepen.   
Raadslid Eulaerts vraagt dan ook om deze mogelijkheid te voorzien en bijgevolg via amendement een artikel aan deze 
overeenkomst toe te voegen (jaarlijkse opzegbaarheid).   
Raadslid Theo Debeer vindt het wel een goed idee om opzegbaarheid binnen de tijdsvork van 48 maanden in te lassen 
in dit contract.  De vraag is natuurlijk of dit hier eenzijdig kan beslist worden dan wel of dit eerst moet besproken 
worden met de aanbieder.  Hij vraagt zich dan ook af of dit punt niet beter wordt uitgesteld, ook al juicht hij de inhoud 
ervan toe. 



Raadslid Leo Trappeniers vindt het spijtig dat in de deelgemeente waar het openbaar vervoer het minst ontwikkeld is 
dit initiatief geen ingang vindt.   
Het is alleszins de intentie van schepen Bram Peters om dit initiatief uit te breiden naar de deelgemeenten, maar dit 
initiatief dient in eerste instantie om de parkeerdruk te verminderen en deze is het hoogste in de centrumgemeente.  
Vandaar het initiatief om daar te starten.   Gelet op de voorgaande besprekingen is hij van mening dat dit punt best 
verder wordt uitgewerkt waarna het terug aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. 
 
Op voorstel van vakschepen Bram Peters; 
 
BESLUIT: 

 

De behandeling van het agendapunt 'Elektrisch autodelen in Tervuren: samenwerkingsovereenkomst Cambio' 
wordt ingetrokken en zal worden hernomen op de eerstvolgende gemeenteraadszitting. 

 

 
Onderwerp : Politie - Algemeen beleid 
 

11. Politiezone Voer & Dijle - Cameratoezicht op het openbaar domein: principiële toestemming  

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden; 
 
Gelet op Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (AVG); 
 
Gelet op Richtl. (EU) nr. 2016/680, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de 
opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (RGS); 
 
Gelet op de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens; 
 
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 2, §2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 186 en artikel 187 (artikel 286, artikel 287 en artikel 288 van 
het Decreet over het Lokaal Bestuur vanaf 1 januari 2019); 
 
Gelet op de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/4, §1, 1°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking 
plaatsvindt (uitvoering van artikel 25/2, §2, 1° WPA); 
 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 4 januari 2018 tot aankoop en plaatsing van vaste ANPR-camera’s; 
 
Gelet op de toestemmingsaanvraag ingediend door de korpschef van de lokale politiezone Voer en Dijle waarin het 
type camera, de doeleinden, de gebruiksmodaliteiten, de plaats en een impact- en risicoanalyse op het vlak van de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau beschreven worden; 
 
Overwegende dat de aanwezigheid van camera's met automatische nummerplaatherkenning (ANPR-camera’s) op het 
grondgebied van de politiezone Voer en Dijle vanuit politioneel oogpunt zal toelaten om de volgende nationale 
doeleinden te bereiken: 
 
 
 



De politiezone Voer en Dijle zal deze camera’s en de opnames ervan enkel gebruiken in uitvoering van de opdrachten 
van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de WPA en mits de beperkingen die deze Wet oplegt. Voor 
opdrachten van gerechtelijke politie, gedefinieerd in artikel 15 WPA, geldt geen beperking voor het gebruik van de 
data, gegenereerd door deze camera’s. Voor opdrachten van bestuurlijke politie, gedefinieerd in artikel 14 WPA, geldt 
volgende beperking voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera’s: 
“Art. 25/3, §2. Het zichtbare gebruik van camera's voor het inwinnen van informatie van bestuurlijke politie bedoeld in 
artikel 44/5, §1 WPA, is uitsluitend toegelaten in de gevallen bedoeld in artikel 44/5, §1, eerste lid, 2° tot 6° WPA. Wat 
artikel 44/5, §1, lid 1, 5° WPA, betreft, kan dat gebruik bovendien alleen worden toegelaten ten aanzien van de 
categorieën van personen bedoeld in artikelen 18, 19 en 20 WPA". 
 
Om deze doelen te kunnen realiseren wenst de politiezone Voer & Dijle gebruik te maken van het centrale 
beheerssysteem van de federale politie, die dienst doet als technische gegevensbank voor het nationale A.N.P.R.-
netwerk. Dit impliceert volgende modaliteiten om deze technische gegevensbanken te mogen gebruiken, cf. artikel 
44/11/3septies WPA: 
“De opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die een technische gegevensbank  rechtvaardigen, zijn de 
volgende: 
1° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende: 
a) het opsporen en de vervolging van wanbedrijven en misdaden, met inbegrip van de uitvoering van straffen of 
vrijheidsbeperkende maatregelen; 
b) de inbreuken betreffende de politie over het wegverkeer, met toepassing van artikel 62 van de 
wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; 
c) het opsporen van personen van wie de verdwijning onrustwekkend is, wanneer er ernstige vermoedens of 
aanwijzingen bestaan dat de fysieke integriteit van de vermiste persoon in onmiddellijk gevaar is; 
2° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke politie voor de categorieën van personen bedoeld in 
artikel 44/5, §1, lid 1, 2° tot 5° WPA; 
Wat artikel 44/5, §1, lid 1, 5° WPA, betreft, kan dat alleen betrekking hebben op de categorieën van personen bedoeld 
in de artikelen 18, 19 en 20 WPA.” 
 
Overwegende dat de aanwezigheid van ANPR-camera’s op het grondgebied van de politiezone Voer & Dijle zal 
toelaten om de volgende lokale doeleinden te bereiken: het delen van geanonimiseerde data met de wegbeheerders 
en de gemeentelijke overheden in het raam van de mobiliteit. Het betreft het delen van telgegevens over het aantal 
voertuigen dat de camera’s voorbij reed en bevat geen persoonsgegevens, noch elementen die verbonden zijn met 
het beroepsgeheim van de politiefunctie; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om ANPR-camera’s op zichtbare wijze door de politie te gebruiken om de 
criminaliteit beter en meer informatiegestuurd aan te pakken op het grondgebied van de gemeente(n) Tervuren, Oud-
Heverlee, Bertem en Huldenberg en politiezone Voer en Dijle met de plaatsing en het gebruik van 20 ANPR-camera’s; 
 
Gelet op de toelichting gegeven door de korpschef; 
 
Overwegende dat de politiezone camera's kan plaatsen en gebruiken op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid 
valt, na voorafgaande principiële toestemming van de betrokken gemeenteraden; 
 
Gelet op de korte technische toelichting door burgemeester Jan Spooren. 
Raadslid Benoît Valentin wenst te vernemen of camera's kunnen opgesteld worden ter hoogte van de fietsstallingen ? 
Burgemeester Jan Spooren bevestigt dat deze mogelijkheid bestaat en dat de procedure identiek is als deze die hier 
thans voorligt.  Dit is thans niet voorzien maar als de bouw van grote fietsstallingen ter hoogte van de tramterminus 
en de Oppemstraat wordt gerealiseerd dan moet die mogelijkheid zeker open worden gelaten.  Het is interessant de 
bevindingen van andere gemeenten hierin te betrekken. 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 - De gemeenteraad van Tervuren geeft een principiële toestemming voor het gebruik van vaste ANPR-camera’s 
op zichtbare wijze door de politiediensten op het grondgebied van de gemeente. 
Art. 2 - Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het gebruik van de camera’s 
op zichtbare wijze door de politiediensten conform de overeenkomstige wettelijke bepalingen. 
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des Konings. 



Art. 3 
Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van bestuurlijke politie. 
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
 

 
Voorzitter Sebastiaan Coudré meldt dat op 12 december 2018 een gemeenteraadscommissie algemeen beleid is 
voorzien, welke voornamelijk zal gaan over budget 2019. 
 

 
De voorzitter sluit de zitting. 
 

 

Door de raad: 
De algemeen directeur, 
 
 
Roeland Dekerk 

                                                                                            De raad: 
                                                      De voorzitter,  

 
 

                                                    Sebastiaan Coudré 

 

 


