
  Gemeenteraadszitting 29 mei 2018 

 
De voorzitter verklaart om 20.30 uur de zitting voor geopend.  

Aanwezigen: 

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

Verontschuldigd: Christiane NEALE, Kelly MERCKX, Agnès PETERBROECK, raadsleden  

 

Openbare vergadering 
 

Voorzitter Sebastiaan Coudré verwelkomt de delegatie van de jumelagegemeente Kloster Lehnin op deze 
gemeenteraad. 

Vervolgens deelt hij mee dat via het intranet een aantal documenten (omgevingsanalyse) ter beschikking van de 
gemeenteraadsleden wordt gesteld.  Op aanvraag kan een hardcopy worden bekomen. 
 

1. Mededelingen 

 
- brief aan fractie- en partijvoorzitters 
- omgevingsanalyse 
- inspiratienota 
- SDG-nota 
 

2. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 24 april 2018 

 
Gelet op de vraag van de voorzitter of de gemeentesecretaris 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: 23 'ja' stemmen bij 1 onthouding (Eulaerts) 
 
BESLUIT: 
 
De notulen van de gemeenteraad van 24 april 2018 worden goedgekeurd. 
 
Raadslid Eulaerts vraagt om het woord te kunnen nemen.  Naar aanleiding van de pijnlijke gebeurtenissen die zich in 
de loop van de dag in Luik hebben afgespeeld met als tragisch gevolg drie overlijdens (waaronder twee agentes en één 
toeschouwer) vraagt hij de voorzitter Sebastiaan Coudré of het mogelijk is om één minuut stilte in acht te nemen.   
Voorzitter Sebastiaan Coudré gaat hier op in. 
Na de minuut stilte wordt de vergadering hervat. 



 
Onderwerp : Interne zaken - Algemeen secretariaat 
 

3. IGO div: goedkeuring agenda - statutenwijziging - bevestiging vertegenwoordiger algemene en statutaire 
algemene vergadering - vaststelling van het mandaat 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op zijn besluit van 29 januari 2004 waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan 
de dienstverlenende vereniging IGO Leuven; 
 
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als rechtsopvolger 
optreedt van de vzw IGO Leuven; 
 
Gelet op artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat bepaalt dat 
wijzigingen in de statuten artikelsgewijs worden aangebracht met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel 
van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, 
en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt; 
 
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat de algemene vergadering 
is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers, die rechtstreeks worden aangeduid door de 
gemeenteraden en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of 
statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te beslissen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Bevestigt de aanduiding bij gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013 van de heer Sebastiaan Coudré, 
voorzitter, wonende te 3080 Duisburg, Huldenbergstraat 27, als afgevaardigde voor de algemene vergadering van 22 
juni 2018 (rekening houdende met de onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering en dat van lid van een van de andere organen en onverenigbaarheid tussen mandaat van 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van de raad van bestuur). 
Artikel 2: Gaat akkoord met het door de raad van bestuur voorgestelde jaarverslag 2017. 
Artikel 3: Gaat akkoord met de door de raad van bestuur voorgestelde jaarrekening 2017. 
Artikel 4: Gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging. 
Artikel 5: Het mandaat van de afgevaardigde wordt bepaald als volgt: 
- voor de algemene vergadering van 22 juni 2018: 
1. Goedkeuring verslag vergadering 22-12-2017 
2. Goedkeuring jaarverslag 2017 
3. Goedkeuring jaarrekening 2017 + voorstel om positief saldo over te dragen naar een voorziening voor de verhuis 
naar De Vunt 12 
4. Aanvaarding nieuw lid raad van bestuur: Jo De Clercq vervangt Marc Florquin (afgevaardigde provincie Vlaams-
Brabant) 
5. Varia: prijs aandeel categorie “andere leden” 
- voor de statutaire algemene vergadering van 22 juni 2018: goedkeuring statutenwijziging 
 

4. I.W.V.B. (Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant) in vereffening: goedkeuring agenda - 
vaststelling mandaat 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging ‘Intercommunale voor 
Waterbedeling in Vlaams-Brabant in vereffening’, afgekort tot I.W.V.B. in vereffening; 



Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven wordt opgeroepen deel te nemen aan de Algemene 
Vergadering van I.W.V.B. in vereffening op 14 juni 2018; 
 
Gelet deze Algemene Vergadering bijeenkomt met als agenda: 
1. Verslag van het college van vereffenaars  
2. Verslag van de commissaris (lid IBR) 
3 a. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2017 
b. Kennisname van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2017 
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 
Varia en mededelingen 
 
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 voor een 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.; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering I.W.V.B. 
van 14 juni 2018 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:  
1. Verslag van het college van vereffenaars  
2. Verslag van de commissaris (lid IBR) 
3 a. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2017 
b. Kennisname van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2017 
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 
Varia en mededelingen 
Artikel 2. De afgevaardigde van de gemeente die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd, mevrouw Monica 
Van de Velde, raadslid, wonende te 3080 Duisburg, Begijnhofstraat 7B/21, te bevestigen en deze op te dragen haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1.   
(Plaatsvervanger, aangeduid in zitting van 23 februari 2016: de heer Werner Aerts, schepen, wonende te 3080 
Vossem, Hondsbergen 8.) 
Artikel 3. De raad beslist de afgevaardigde te gelasten met de uitvoering van dit besluit waaronder het onverwijld 
bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan I.W.V.B. p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent of per elektronische 
post op intercommunaalbeheer@farys.be 
 

5. Iverlek - algemene vergadering 15 juni 2018: * goedkeuring van agenda * verzoek tot verschuiven einddatum van 
Iverlek van 9 november 2019 naar 1 april 2019 * voorstel tot verlenging van 1 april tot en met 29 maart 2037 * 
statutenwijzigingen * en vaststelling van het mandaat 

 
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek. 
 
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 16 maart 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene 
vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek die op 15 juni 2018 plaats heeft in Salons Waerboom, Jozef 
Mertensstraat 140 te 1702 Dilbeek. 
 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 12 maart 2018 werd aan de 
gemeente overgemaakt. 
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VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019 
 
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Iverlek (met uitzondering van PBE) vermelden de 
datum van 9 november 2019 als einddatum.   
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de opdrachthoudende verenigingen 
die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 
2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de 
einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene 
vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse 
regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek. 
 
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen 
samengesteld te worden.  Vandaar wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk 
bij de inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet 
alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle 
distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd. 
 
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART 2037 
 
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel 603 van het 
Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging 
met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle 
opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op 
deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019. 
 
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel 423 van het 
Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone meerderheid van het totale 
aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het 
aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde 
meerderheid van het aantal stemmen.  
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene vergadering 
gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich 
verschillende beheersvormen reëel aandienen. 
Uiterlijk 90 dagen vóór de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de raad van 
bestuur aan alle deelnemers toegezonden. 
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van 
de opdrachthoudende vereniging.  Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van 
de algemene vergadering.  Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, 
worden geacht verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. 
 
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de gemeentelijke 
mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn 
huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een 
evaluatierapport opstelt over de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens 
een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in 
functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel. 
 
Gelet op navolgende tussenkomst van Bram Peters, schepen: 
 
Op de agenda van de gemeenteraad van 29 mei 2018 staat de verlenging van Iverlek voor 18 jaar. Gemeente 
Tervuren vraagt daarbij aan de distributienetbeheerder dat ze zich voluit inschakelt in de transitie naar een 
fossielvrije energievoorziening, hiervoor een langetermijnplanning met concrete targets uitwerkt en een 
tweejaarlijkse monitoring presenteert aan de gemeenteraad.  
 
In het ondernemingsplan/beleidsplan (2019 - 2024) kunnen alvast volgende zaken worden meegenomen: 
 
 
 



• De dnb zoekt actief naar mogelijkheden voor een financieringsmodel, waarbij de aangesloten gemeentebesturen 
worden gestimuleerd om minder energie te verbruiken. Tegelijkertijd zorgt het nieuwe financieringsmodel voor 
sterke investeringsmogelijkheden die de energietransitie ondersteunen. 
 
• De dnb zorgt voor een inventaris van oude gasleidingen. Op die manier kan het gemeentebestuur inschatten waar 
er in de nabije toekomst investeringen zullen moeten gedaan worden, en op welke manier daar kan worden ingezet 
op nieuwe energiesystemen. 
 
• Wetende dat hernieuwbaar gas beperkt is, onderzoekt de dnb, samen met de werkmaatschappij, welke rol 
hernieuwbaar gas (biogas, power to gas) kan spelen in Vlaanderen, waar deze kan worden ingezet (industrie, zwaar 
transport etc.) en op welke plaatsen de bestaande gasinfrastructuur hiervoor kan ingeschakeld worden. 
 
• De dnb stelt een plan van aanpak op over hoe de mogelijke overbelasting van het elektriciteitsnet moet worden 
aangepakt ten gevolge van meer aansluitingen van warmtepompen, elektrische wagens etc. Dit kan bijvoorbeeld 
door maatregelen rond vraagsturing, opslag of capaciteitsaanpassingen van het elektriciteitsnetwerk. 
 
• In Tervuren staat de omschakeling van laag- naar hoogcalorisch gas gepland. De dnb en de werkmaatschappij 
nemen een actieve voortrekkersrol op bij het in kaart brengen van hernieuwbare alternatieven voor deze 
investering. 
Overwegende dat (alvast) de meerderheidspartijen zich achter deze aanbevelingen kunnen scharen; 
 
STATUTENWIJZIGINGEN 
 
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:  
- aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax cvba en in het kader 
van de ‘multi-utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli 2018 : 
* naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator; 
* doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken; 
*  introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;   
* regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vóór en na 1 juli 2018 over de verschillende 
distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;  
* winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken; 
* vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit; 
* actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);  
- aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met principiële inwerkingtreding 
op 1 januari 2019 : 
* aantal leden van de raad van bestuur; 
* genderbepaling; 
*  mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;  
* inlassing opstelling code goed bestuur; 
*  mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang toe te vertrouwen 
aan één opdrachthoudende vereniging. 
 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de 
gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en onder meer op expliciete 
wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende 
vereniging en aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast 
te stellen. 
 
Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 
januari 2013, bepaalt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van 
een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad 
en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering.  
Ingevolge voornoemde decreetswijziging en artikel 24 van de statuten is het niet meer noodzakelijk om de 
vertegenwoordigers aan te duiden per algemene vergadering, maar is het ook mogelijk om ze aan te duiden voor 
meerdere algemene vergaderingen, zelfs voor de resterende duur van de huidige legislatuur (einde 2018).  
Een lid van het regionaal bestuurscomité (RBC) of van de raad van bestuur van Iverlek kan geen vertegenwoordiger of 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering zijn. 



Raadslid Geoffroy de Schaetzen, namens zijn fractie,  kan zich vinden in een aantal aanbevelingen, maar hij vraagt zich 
of het moment, thans veertien dagen vóór deze vergadering, tactisch wel goed bekeken is, kwestie van er voldoende 
draagvlak voor te verkrijgen ?  Hoe is deze paragraaf er nog door te krijgen ?   
Schepen Bram Peters erkent dat de termijn inderdaad kort is, maar hij heeft er weet van dat er in andere gemeenten 
gelijkaardige initiatieven worden genomen.  Hij beseft dat het niet evident is om twee molochen (Iverlek/Infrax) te 
laten bewegen.  Daarom is het uitgangspunt ook dat de agenda wordt goedgekeurd, maar dat een aantal bedenkingen 
ter overweging worden meegegeven.  Het gaat dus niet om een voorwaardelijke goedkeuring.  
Raadslid de Schaetzen, refererend naar de datum van inkomen (16 maart) wil toch opmerken dat kostbare tijd is 
verloren gegaan om wat voorligt een breder draagvlak te geven.  Hij mist overlegmomenten, het lobbyen in deze.   
Schepen Bram Peters erkent dat de tijdspanne kort is, maar er is heel wat studiewerk voorafgegaan, de voorliggende 
documenten zijn zeer lijvig om door te nemen.  En overigens er is wel overleg geweest met andere partners.   
Raadslid de Schaetzen blijft met vragen zitten bij het resultaat van dit alles, is dit er nog door te krijgen op zo'n korte 
tijdspanne ? 
Raadslid Eulaerts stelt zich wel de vraag in hoeverre deze tekst wordt gedragen in andere raden van andere 
gemeenten ?  Hij kan zich niet inbeelden dat wij hier vanavond thans in een stand alone positie deze tekst ter 
goedkeuring aanbieden.  Hij stelt vast dat er geen terugkoppeling is geweest vanuit dit bestuur naar andere 
gemeenten toe.  Hij heeft stellig de indruk dat dit alleen bedoeld is om rond het geheel een groen strikje aan te 
brengen.  Hij vindt dit alles een betreurenswaardige aanpak.   
 
Stemming: met 16 'ja' stemmen tegen 5 'neen' stemmen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers L., Roeykens, De 
Reymaeker) bij 3 onthoudingen (Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
ARTIKEL 1 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 15 juni 2018 :  
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Iverlek, zijnde 9 november 
2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur 
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iverlek van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. 
goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de 
vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024 met inachtname van volgende aanbeveling: 
• De dnb zoekt actief naar mogelijkheden voor een financieringsmodel, waarbij de aangesloten gemeentebesturen 
worden gestimuleerd om minder energie te verbruiken. Tegelijkertijd zorgt het nieuwe financieringsmodel voor 
sterke investeringsmogelijkheden die de energietransitie ondersteunen. 
• De dnb zorgt voor een inventaris van oude gasleidingen. Op die manier kan het gemeentebestuur inschatten waar 
er in de nabije toekomst investeringen zullen moeten gedaan worden, en op welke manier daar kan worden ingezet 
op nieuwe energiesystemen. 
• Wetende dat hernieuwbaar gas beperkt is, onderzoekt de dnb, samen met de werkmaatschappij, welke rol 
hernieuwbaar gas (biogas, power to gas) kan spelen in Vlaanderen, waar deze kan worden ingezet (industrie, zwaar 
transport etc.) en op welke plaatsen de bestaande gasinfrastructuur hiervoor kan ingeschakeld worden. 
• De dnb stelt een plan van aanpak op over hoe de mogelijke overbelasting van het elektriciteitsnet moet worden 
aangepakt ten gevolge van meer aansluitingen van warmtepompen, elektrische wagens etc. Dit kan bijvoorbeeld 
door maatregelen rond vraagsturing, opslag of capaciteitsaanpassingen van het elektriciteitsnetwerk. 
• In Tervuren staat de omschakeling van laag- naar hoogcalorisch gas gepland. De dnb en de werkmaatschappij 
nemen een actieve voortrekkersrol op bij het in kaart brengen van hernieuwbare alternatieven voor deze 
investering. 
3. Statutenwijzigingen: 
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en 
passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van 
de wijziging van het doel 
3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
4. Inkanteling van deel Finilek – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden 
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij authentieke akte vast 
te stellen 
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba met 
naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Iverlek in de nieuwe werkmaatschappij 
Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking 



7. Kennisneming verslagen Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017 
8. Goedkeuring van de jaarrekening Iverlek afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
9. Kennisneming verslagen Finilek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017 
10. Goedkeuring van de jaarrekening Finilek afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 
commissaris Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2017 
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finilek met betrekking tot het boekjaar 
2017 
13. Statutaire benoemingen 
14. Benoeming van een commissaris 
15. Statutaire mededelingen. 
 
ARTIKEL 2 
• een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire einddatum van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek van 9 november 2019 naar 1 april 2019 (*); 
• een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 1 april 
2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging Iverlek te verlengen voor 
deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd 
(*); 
• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
   (*)  onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het lokaal 
bestuur 
 
ARTIKEL 3 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek op 15 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te 
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde 
artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing. 
Bij raadsbesluit van 31 januari 2013 werden: 
- Jan Trappeniers, schepen, wonende te 3080 Tervuren, Heidestraat 39, als vertegenwoordiger,  
- Sebastiaan Coudré, voorzitter, wonende te 3080 Duisburg, Huldenbergstraat 27, als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger,  
van de gemeente Tervuren aangeduid om deel te nemen aan de algemene vergaderingen tot en met 31 december 
2018. 
 
ARTIKEL 4 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer 
kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vere-niging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, (in 
pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres  intercommunales@eandis.be. 
 

6. Kennisname aanstelling financieel directeur en aanstellingsbesluit adjunct-financieel directeur 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, 
TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589); 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde 
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op het organisatievoorstel zoals ontvangen op 12 maart 2018 vanwege de zittende functiehouders Michèle 
Roelandt en Patrick Crabbé en waarin op gemotiveerde wijze tot een gedragen voorstel wordt gekomen met 
betrekking tot de invulling van het ambt van financieel directeur enerzijds en de gewaarborgde functie voor de niet 
aangestelde functiehouder anderzijds; 
 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met behoud van 
afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de eerste plaats vorm zal 
krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur 
die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris en financieel beheerder van gemeente en 
OCMW; 
  
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en uiterlijk tegen 1 
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen; dat daarbij het belang van 
een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt; 
 
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om enerzijds de nieuwe 
financieel directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder aan te stellen in een adjunctfunctie; 
 
Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende financieel beheerders op te 
roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de nieuwe functie van financieel 
directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van aanwerving en/of bevordering; 
 
Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling diende te worden gekozen; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2018 besloot om overeenkomstig artikel 583, §1, eerste lid 
DLB de titularissen op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur; dat de 
functiebeschrijving en procedure hiertoe door de gemeenteraad werd vastgesteld; 
 
Overwegende dat het daarbij aangewezen werd geacht om voor de invulling van het ambt in eerste instantie voorrang 
te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich hiervoor kandidaat te stellen; dat 
het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol als leidinggevende ambtenaar te benutten; 
dat hierdoor ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening kan worden gegarandeerd; dat voorts ook vanuit 
het zuinigheidsbeginsel moeilijk kan worden verantwoord dat een nieuwe algemeen directeur zou worden aangesteld 
terwijl de huidige functiehouders vervolgens met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de 
organisatie dienen te worden aangesteld; 
 
Dat zodoende werd besloten om het ambt van financieel directeur in te vullen via de oproeping van de huidige 
titularissen; 
 
Overwegende dat kennis wordt genomen van het organisatievoorstel van de functiehouders, hetgeen een 
gemotiveerd en gedragen voorstel omvat voor de aanstellingen die het Decreet Lokaal Bestuur in eerste instantie 
noodzaakt; 
 
Overwegende dat voor het ambt van financieel directeur vervolgens één kandidaatstelling werd ontvangen; dat blijkt 
dat dit kadert in de afspraken die tussen de functiehouders werden gemaakt; 
 
Overwegende dat dit overeenkomstig artikel 583, §1 voor gevolg heeft dat de financieel beheerder van het  OCMW 
van rechtswege wordt aangesteld als financieel directeur bij de gemeente; 
 
Overwegende dat het anderzijds aan de gemeenteraad toekomt om de niet aangestelde functiehouder aan te stellen 
overeenkomstig artikel 589 DLB; dat hierin in een aanstelling wordt voorzien hetzij als adjunct-algemeen directeur, 
hetzij in een passende functie van niveau A; dit met de waarborging van bepaalde rechten, gezien de functie van 
secretaris en financieel beheerder niet meer bestaat; 
 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur primordiaal uitgaat van een consensusmodel tussen de decretale 
functiehouders resp. de gemeente en het OCMW teneinde de ambtelijke integratie efficiënt en tijdig te 
bewerkstelligen; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om deze overgang zo vlot en transparant mogelijk te laten verlopen; 



Overwegende dat moet worden vastgesteld dat in het voorstel van de zittende functiehouders op gemotiveerde en 
gedragen wijze wordt aangetoond op welke wijze het best en in het belang van de organisatie kan overgegaan worden 
tot invulling van de nieuwe functie als financieel directeur, met aandacht voor de gewaarborgde functie voor de niet 
aangestelde financieel beheerder; 
 
Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om anders te besluiten; dat het voorstel bij consensus tot stand is 
gekomen na veelvuldig overleg en in het belang van de openbare dienst; dat het tevens noodzakelijk is om 
gemotiveerde leidinggevende functiehouders te behouden teneinde de vooropgestelde integratie-oefening tot een 
succes te brengen; 
 
Overwegende dat dit voorstel bijkomend leidt tot een vlotte overgang naar de nieuwe functies, hetgeen des te 
belangrijker voorkomt in het huidige verkiezingsjaar; dat betwistingen en procedures op deze wijze ook worden 
vermeden; 
 
Zodat bijgevolg enerzijds moet worden vastgesteld dat het voorstel van de zittende functiehouders ertoe geleid heeft 
dat enkel de financieel beheerder van het OCMW zich kandidaat heeft gesteld na oproeping, hetgeen overeenkomstig 
artikel 583 DLB de aanstelling van rechtswege als financieel directeur voor gevolg heeft; 
 
Gelet op het collegebesluit van 14 mei 2018 betreffende het onderzoek van de tijdigheid en ontvankelijkheid van de 
kandidaturen voor de functie van financieel directeur; 
 
Zodat anderzijds de financieel beheerder van de gemeente kan worden aangesteld als adjunct-financieel directeur; 
dat dit verantwoord voorkomt gelet op het verruimde takenpakket van de financieel directeur, die nu zowel voor de 
diensten en het personeel van de gemeente als het OCMW verantwoordelijk is, evenals voor de diensten van het AGB 
Bexit verantwoordelijk is; dat de adjunct de financieel directeur hierin zodoende kan ondersteunen en bijstaan, mede 
gelet op zijn specifieke expertise inzake het (financieel) beheer van AGB's; 
 
Burgemeester Jan Spooren licht kort de te volgen procedure toe.  Op de oproep tot kandidaatstelling is één persoon 
ingegaan, met name de financieel beheerder van het OCMW.  Dat mondt dan uit in de kennisname (artikel 1) van de 
van rechtswege aanstelling van de financieel beheerder van het OCMW als financieel directeur van de beide 
instanties.  Vervolgens licht hij het traject van de 'passende functie' toe.  Voorgesteld wordt om deze de titel van 
adjunct financieel directeur te laten dragen.  Dit alles gebeurt zonder bijkomende loontoeslag.   
Raadslid Eulaerts zit met een technische vraag: ware het dan niet beter om dit besluit op te splitsen in enerzijds een 
kennisname en anderzijds een goedkeuringsbesluit ?  Moet dit dan niet bij geheime stemming ?   
Algemeen directeur Roeland Dekerk wenst tussen te komen.  Hij geeft aan dat voor dit soort procedures, die 
overigens in geheel Vlaanderen lopen, VVSG en ECG (de koepelorganisatie van secretarissen) het gereputeerde 
advocatenkantoor GD&A onder de arm hebben genomen om deze procedures te begeleiden.  Concreet is dit gebeurd 
door voor alle scenario's ontwerpbesluiten ter beschikking te stellen van de lokale besturen.  Het besluit dat hier thans 
voorligt is met andere woorden niet door de eigen administratie geconcipieerd.  Het ontwerpbesluit van GD&A bevat 
in één besluit zowel de kennisname als de betrokken goedkeuring.  De reden hiertoe is terug te vinden in het feit dat 
wat deze gemeenteraad goedkeurt het consensusvoorstel is dat op 12 maart tussen de beide financieel beheerders is 
afgesproken, waarbij is overeengekomen dat één van hen zich kandidaat stelt en de andere instapt in de passende 
functie, met een aantal specifieke modaliteiten (drager titel AFD, loonbehoud, opnemen bijkomende 
verantwoordelijkheden in het AGB, …).   
Deze gemeenteraad bekrachtigt dus na het college, de overeenkomst die tussen de beide titularissen is 
overeengekomen.  Deze adviezen van het advocatenkantoor hoeven niet in bijlage te zitten.  Overigens zijn ze 
eenvoudig en open te downloaden bij ECG en de VVSG.  Het gaat om een tiental scenario's die in alle lokale besturen 
van Vlaanderen in de maanden april tot en met eind juni te verifiëren zijn.   
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de financieel beheerder van het 
OCMW, mevrouw Michèle Roelandt, die daarmee instemt, als financieel directeur. 
Artikel 2: De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van haar geldelijke anciënniteit, 
ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur en dit vanaf de aanstelling van rechtswege op 5 mei 2018. Deze 
salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%. 
De vigerende rechtspositieregeling van de financieel beheerder is van toepassing op de financieel directeur.  



De financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht evenals de eed te hebben afgelegd. 
Artikel 3: De gemeenteraad stelt overeenkomstig artikel 589, §2 DLB de financieel beheerder van de gemeente, de 
heer Patrick Crabbé, die daarmee instemt, aan als adjunct-financieel directeur. 
De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 DLB onder volgende waarborgen: 
- Met behoud van de aard van het dienstverband; 
- Met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit; 
- Met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de datum van de overdracht recht heeft; 
- Met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling; 
- Met behoud van de huidige evaluatieregeling. 
Artikel 4: De financieel beheerder van de gemeente, de heer Patrick Crabbé wordt overeenkomstig artikel 589 DLB 
aangesteld met behoud van de salarisschaal die hij kreeg als financieel beheerder. 
Tot en met 31 december 2023 wordt de financieel beheerder van de gemeente of de financieel beheerder van het 
OCMW geacht te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden 
vastgesteld voor de functie van financieel directeur. 
Artikel 5: Er wordt een wervingsreserve aangelegd tot 31 december 2023 met opname van de financieel beheerder 
van de gemeente, de heer Patrick Crabbé. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Beleidsondersteuning & Organisatiebeheer 
 

7. Kosteloze grondafstand Donkerstraat 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de aanvraag tot verkavelingsvergunning ingediend door de consoorten Robeet, voor het creëren van zes 
kavels en het aanleggen van een straat gelegen te Vossem, Donkerstraat; 
 
Overwegende dat de verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen in 
zitting van 09.05.2011; 
 
Gelet op het opmetingsplan van studieburo Quadrant de dato 06.03.2018 in bijlage gevoegd; 
 
Gelet op de bodemattesten en het ontwerp van akte kosteloze overdracht tevens in bijlage; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. De gemeenteraad keurt de kosteloze grondafstand aan de gemeente Tervuren goed, om reden van 
openbaar nut, van drie perceeltjes grond gelegen te Tervuren-Vossem, Donkerstraat, afdeling 3, sectie C, deel van de 
nummers 158, 160/Y en 162/E, met een respectievelijke oppervlakte van 06a22ca, 01a01ca, 65ca, zijnde de delen 1, 2 
en 3 van het opmetingsplan. 
Artikel 2. De gemeenteraad mandateert de burgemeester (ingevolge delegatie van zijn ondertekeningsbevoegdheid 
door de voorzitter van de gemeenteraad) en de algemeen directeur om deze akte kosteloze overdracht namens de 
gemeente te ondertekenen. 
  
 

8. Algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties: rechtzetting 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet 
en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
 



Gelet op de artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2018 betreffende goedkeuring van de algemene 
politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Overwegende dat de algemene politieverordening van 27 maart 2018 moet verbeterd worden onder het derde punt 
van artikel 8.2 betreffende de boetes voor inbreuken op het stilstaan en parkeren en de verkeersborden C3 en F103 
en in de bijlage 2 om deze in overeenstemming te brengen met het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende 
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad keurt de volgende wijzigingen aan de algemene politieverordening van 27 maart 2018 
goed: 
- onder het derde punt van artikel 8.2 betreffende de boetes voor inbreuken op het stilstaan en parkeren en de 
verkeersborden C3 en F103 wordt de zin '330 euro voor de overtredingen van de derde categorie, zoals bepaald in art. 
24 lid 1' vervangen door de zin '330 euro voor de overtredingen van de vierde categorie, zoals bepaald in artikel 24, lid 
1, 3e' 
- in de bijlage 2 betreffende inbreuken op het stilstaan en parkeren en de verkeersborden C3 en F103 wordt de 'derde 
categorie' vervangen door de 'vierde categorie'. 
 

9. Overeenkomst tot overname van het Centrum voor Volwassenenonderwijs Tervuren-Hoeilaart door het Centrum 
voor Volwassenenonderwijs Crescendo 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 42 en 43, §2, 5°; 
 
Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid artikel 97, zoals gewijzigd 
door artikel V.8 van het decreet van 16 juni 2017 betreffende het onderwijs XXVII; 
 
Gelet op de omzendbrief VWO/2011/01 van 15 juni 2011 betreffende de erkenning en financiering of subsidiëring van 
de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie, zoals laatst gewijzigd op 21 juni 2017; 
 
Gelet op de omzendbrief PERS/2009/03 van 30 juni 2009 betreffende de rechten en plichten van personeelsleden bij 
het overnemen van onderwijsinstellingen, bij de overheveling van een vestigingsplaats of een filiaal naar een instelling 
van een andere inrichtende macht en bij een samensmelting van filialen tot een nieuwe instelling, zoals laatst 
gewijzigd op 8 juni 2015; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 februari 2018 waarbij principieel werd beslist om het CVO 
Tervuren-Hoeilaart te laten fuseren met het CVO Crescendo; 
 
Gelet op de intentieovereenkomst fusie CVO Tervuren-Hoeilaart met CVO Crescendo van 19 februari 2018; 
 
Overwegende dat in het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2018 de opdracht werd gegeven aan de gemeentelijke 
administratie om een ontwerp van overeenkomst betreffende de overdracht en de fusie uit te werken en aan de 
gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen; 



Overwegende dat inmiddels een ontwerp van overeenkomst werd uitgewerkt in overleg met het CVO Crescendo, 
waarin een regeling is uitgewerkt in verband met de onderwijsorganisatie, het personeel, de infrastructuur, de 
financiën en enkele andere aspecten; 
 
Overwegende dat de goedkeuring van het ontwerp van overeenkomst een verdere stap is in het proces van de 
overdracht en fusie van CVO Tervuren-Hoeilaart door CVO Crescendo, overeenkomstig de intentieverklaring; 
 
Gelet op de ruimte toelichting door Lut Kint, schepen bevoegd voor onderwijs. 
Op de vraag van raadslid de Schaetzen met betrekking tot de visie op dit alles van Scholen van Morgen antwoordt zij 
dat de nodige meldingen werden gedaan. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad beslist om goedkeuring te hechten aan het ontwerp van overeenkomst tot overname 
van CVO Tervuren-Hoeilaart door CVO Crescendo en de bijlagen met de volgende inhoud: 
 
De hierna vermelde partijen: 
 
De gemeente Tervuren, in toepassing van artikel 182, §1 van het Gemeentedecreet vertegenwoordigd door de heer 
Sebastiaan Coudré, voorzitter van de gemeenteraad, en de heer Roeland Dekerk, algemeen directeur van de 
gemeente, optredend als inrichtende macht van CVO Tervuren-Hoeilaart (CVO TH) met administratieve zetel te 3080 
Tervuren, Markt 7A en handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 29 mei 2018; 
 
Het Gemeenschapsonderwijs, hierna GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap genoemd, openbare instelling met 
rechtspersoonlijkheid opgericht bij het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, 
met zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 36, vertegenwoordigd door Scholengroep 5 van het GO! onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap met zetel te 2580 Putte, Mechelbaan, 561, vertegenwoordigd door de heer Geert Van Hoof, 
algemeen directeur en door de heer Pierre Vermaelen, voorzitter van de Raad van Bestuur optredend als inrichtende 
macht van Scholengroep 5; 
 
komen in navolging van de tussen partijen gesloten ‘intentieverklaring fusie CVO TH – CVO Crescendo’ ondertekend 
op 19 februari 2018 overeen wat volgt: 
 
HOOFDSTUK 1 – ONDERWIJSORGANISATIE 
1.1 Met ingang van 1 september 2018 en overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst wordt CVO TH 
overgenomen door Scholengroep 5 van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap die er op dat ogenblik de 
inrichtende macht van wordt overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende 
het gemeenschapsonderwijs. CVO TH  zal  met ingang van dezelfde datum niet langer het in bijlage 1 opgesomde 
aanbod volwassenenonderwijs inrichten. 
1.2 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bevestigt dat opleidingen die complementair zijn, bijvoorbeeld doch 
niet uitsluitend Vorming+, nog aangeboden kunnen worden. 
1.3 CVO TH bestaat op het ogenblik van de overname uit 6 vestigingsplaatsen met een onderwijsstructuur 
overeenkomstig bijlage 1. 
1.4 Op dezelfde datum van 1 september 2018 zal het CVO TH via een eenvoudige fusie gefusioneerd worden met CVO 
Crescendo, conform de bepalingen van artikel 66, 1, 3° b van het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, 
waarbij CVO TH ophoudt te bestaan als autonome instelling. 
1.5 De administratieve zetel/hoofdvestigingsplaats van de gefuseerde instelling CVO Crescendo is Vaartdijk 86, 2800 
Mechelen. De gefuseerde instelling heeft op 1 september 2018 volgende vestigingsplaatsen: gevangenis Mechelen, 
Boom, Heist-op-den-Berg, Hoeilaart, Keerbergen, Kortenberg, Kraainem, Lier, Lint, Mechelen, Overijse, Tervuren, 
Wezembeek-Oppem en Zaventem. 
1.6 De Raad van Bestuur van Scholengroep 5 van de Vlaamse Gemeenschap en het gemeentebestuur van Tervuren 
zullen wederzijds de nodige beslissingen nemen ter voorbereiding van de overname. 
 
 



1.7 Scholengroep 5 van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente Tervuren verbinden er zich 
toe tijdig en voor 31 mei 2018 de nodige documenten met betrekking tot bovenvermelde overname en fusie in te 
dienen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en 
Studietoelagen (AHOVOKS). 
1.8 Scholengroep 5 verbindt er zich toe het huidige onderwijsaanbod zoals het op datum van ondertekening van de 
overeenkomst bestaat in CVO TH in het algemeen en het NT2-opleidingsaanbod in het bijzonder vanaf  1 september 
2018 in stand te houden en zo mogelijk uit te breiden tenzij de Vlaamse regelgeving inzake de rationalisatie en 
programmatie dit niet meer toelaat. 
1.9 De bestaande overeenkomsten inzake onderwijsorganisatie met externe partners afgesloten en opgenomen in 
bijlage 2 zullen worden nageleefd en voortgezet. 
1.10 De huidige schoolraad van CVO Crescendo wordt aangevuld met maximaal 2 vertegenwoordigers van CVO TH als 
technici.  
De volgende schoolraad wordt samengesteld overeenkomstig de vigerende procedure binnen het GO!. 
1.11 De pedagogische begeleiding zal vanaf schooljaar 2018-2019 verricht worden door de Pedagogische 
Begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 
HOOFDSTUK 2 - PERSONEEL 
2.1 Algemene bepalingen 
Voor het personeel van CVO TH geldt tot 31 augustus 2018 het Decreet betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingbegeleiding van 27 maart 
1991 en de eraan verbonden geprotocolleerde toepassingsmodaliteiten. 
Voor de personeelsleden die de hoedanigheid van personeelslid van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
willen aannemen geldt vanaf 1 september 2018 het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van 
bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, hierna genoemd Decreet Rechtspositie personeelsleden 
GO! (DRP). 
2.2 Overgang van het gesubsidieerd personeel van CVO TH naar het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
2.2.1 De gemeente Tervuren stelt aan Scholengroep 5 de noodzakelijke administratieve gegevens ter beschikking van 
de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde personeelsleden geaffecteerd aan of met opdracht in CVO TH en 
bezorgt een kopie van de verklaringen van de personeelsleden van CVO TH die de hoedanigheid willen aannemen van 
personeelslid van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 
Het originele document wordt bewaard in het personeelsdossier van elk individueel personeelslid. 
Het modelformulier  is terug te vinden in bijlage 3. 
2.2.2 Voor de door het departement Onderwijs gesubsidieerde personeelsleden die de hoedanigheid willen 
aannemen van personeelslid van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap geldt artikel 56 van het Decreet 
van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (DRP). 
2.3 Vergoedingen 
2.3.1 Met ingang van 1 september 2018 gelden uitsluitend de regels betreffende de vergoedingen van het GO! en 
Scholengroep 5. 
2.3.2 Personeelsleden van het GO! kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de ‘VZW Sociale Dienst 
voor de personeelsleden van het GO!. Alle informatie over de actuele tegemoetkomingen, voordelen en 
inkomensgrenzen zijn terug te vinden op de website van het GO! (http://pro.g-o.be/personeel/sociale-dienst). 
2.3.3 Personeelsleden die dit wensen kunnen zich op eigen initiatief en op eigen kosten aansluiten bij de ‘collectieve 
verzekering gezondheidszorg Onderwijs’ of een andere verzekering naar keuze. 
2.4 Mutatie 
De mutatie van personeelsleden, die bij de overname niet overgaan naar het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap en door de gemeente Tervuren na overname ter beschikking gesteld worden wegens ontstentenis van 
betrekking, is nadien enkel mogelijk in toepassing van de bepalingen van afdeling IV Mutatie van hoofdstuk III van het 
DRP van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 
2.5 Reaffectatie (REA) of wedertewerkstelling (WTW) 
De REA of WTW van de personeelsleden, die bij de overname niet overgaan naar het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap en na de overname bijgevolg door de gemeente Tervuren ter beschikking gesteld zullen worden 
wegens ontstentenis van betrekking, is enkel mogelijk in toepassing van de bepalingen van het DRP, het BVR 
betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, meer bepaald deel 5, titel 3 
Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 29 
april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de 
wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachttoelage. 
2.6 Verlofstelsels 
De personeelsleden die reeds op 31 augustus 2018 een verlof, terbeschikkingstelling of afwezigheid genieten die 
doorloopt over de datum van de overname en fusie heen en hiervoor de goedkeuring van hun inrichtende macht 
kregen, behouden dit stelsel zoals wettelijk voorzien. 

http://pro.g-o.be/personeel/sociale-dienst


De personeelsleden die een nieuwe verlofaanvraag indienen met startdatum 1 september 2018 dienen hun aanvraag 
in bij CVO TH voor 31 mei 2018 (artikel 14 arbeidsreglement), zoals voorzien in hun huidige personeelsbepalingen. Het 
CVO TH behandelt de verlofaanvragen in overleg met de directie van CVO Crescendo. De beslissing wordt zo snel 
mogelijk gecommuniceerd aan de betrokken personeelsleden. 
2.7 Voorbereidende werkzaamheden 
De gemeente Tervuren en Scholengroep 5 van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap verbinden zich ertoe, 
met het oog op de vlotte en geordende aanvang van het schooljaar 2018-2019, alle daartoe voorbereidende 
werkzaamheden te verrichten en alle relevante informatie uit te wisselen, onder meer met betrekking tot de 
loopbaan van de personeelsleden. Ze overleggen op regelmatige basis. 
2.8 Preventiebeleid 
Vanaf 1 september 2018 vallen de overgenomen personeelsleden van het vroegere CVO TH die tewerkgesteld worden 
bij het CVO Crescendo onder het preventiebeleid, zoals van toepassing bij CVO Crescendo en in het GO! Onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap. CVO Crescendo en Scholengroep 5 doen hiertoe alle wettelijke en noodzakelijke 
inspanningen in functie van de bepalingen van de Welzijnswet, in samenspraak met de Gemeenschappelijke 
preventiedienst van het GO!. De publicaties van de gemeenschappelijke preventiedienst van het GO! (“Naar een 
veilige school”, basisboek, praktijkboek en website) vormen hierbij de basis. 
2.9 Vakbondsonderhandelingen 
Bijlagen 4a, 4b en 4c bevatten de protocollen van onderhandelingen met de vakbonden. 
HOOFDSTUK 3 - INFRASTRUCTUUR EN FINANCIEN 
3.1 Eigendom en gebruik van de gebouwen 
3.1.1 CVO Crescendo is op de hoogte van de bepalingen van het individueel DBFM-contract afgesloten op 2 april 2015 
tussen het gemeentebestuur van Tervuren en NV Scholen van Morgen voor de bouw van de site aan de Pater 
Dupierreuxlaan 1B. CVO Crescendo bevestigt een kopie van dit contract te hebben ontvangen. Noch de gemeente 
Tervuren noch CVO TH kan aansprakelijk gesteld worden voor beperkingen die voortvloeien uit dit contract 
(bijvoorbeeld geen toestemming van Scholen van Morgen voor de uitbreiding van het onderwijsaanbod). Indien 
wijzigingen of beslissingen van CVO Crescendo tot gevolg hebben dat de door de gemeente Tervuren verschuldigde 
bruto beschikbaarheidsvergoeding aan de NV Scholen van Morgen wordt verhoogd, komt de meerkost integraal ten 
laste van CVO Crescendo. 
CVO Crescendo verbindt zich ertoe zich te gedragen als een goede huisvader bij het dagelijks gebruik van het gebouw 
en de uitrusting en de gemeente Tervuren volgens het back-to-back principe als gebruiker toestemming te vragen 
voor elke wijziging aan het gebouw conform de bepalingen van het DBFM-contract. 
3.1.2 Er wordt een lijst met lokalen, momenteel uitsluitend gebruikt door CVO TH, en een lokalenlijst, gedeeld in 
gebruik met GITO en anderen, toegevoegd voor de Pater Dupierreuxlaan 1, bus B, 3080 Tervuren evenals een 
lokalenlijst, gedeeld in gebruik in Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, 3080 Tervuren (bijlage 5). 
CVO Crescendo kan minimaal een beroep blijven doen op deze capaciteit zolang het er onderwijs inricht. Een 
eventuele uitbreiding van deze capaciteit kan slechts in onderling overleg en na goedkeuring van de eigenaar van de 
gebouwen. Zolang de gemeente Tervuren geen eigenaar is van de gebouwen moet elke wijziging in gebruik of 
bezetting worden gemeld aan de DBFM-vennootschap volgens de procedure voorzien in de gebruiksovereenkomst 
met de DBFM-vennootschap Scholen van Morgen en opgenomen als bijlage 6. Vooraleer het gebruik of de bezetting 
van de lokalen wordt uitgebreid dienen de financiële gevolgen ervan overeenkomstig de gebruiksovereenkomst met 
de DBFM-vennootschap Scholen van Morgen te zijn geregeld tussen alle betrokken partijen. 
3.1.3 De overname van het onderwijsaanbod houdt het gedeeld gebruik in van een gedeelte van de gebouwen en 
infrastructuur gelegen in de Pater Dupierreuxlaan 1 bus B en het gedeeld gebruik in Pachthof Stroykens, Merenstraat 
19, 3080 Tervuren, vastgelegd in bijlage 5 bij deze overeenkomst en zoals bepaald in artikel 3.1.2. 
Het gebouw in de Pater Dupierreuxlaan is een DBFM-project i.s.m. NV Scholen van Morgen.  
De DBFM-vennootschap Scholen van Morgen blijft gedurende 30 jaar eigenaar van het gebouw samen met de 
aanhorige omgevingsaanleg. Het eigenaarsonderhoud is ten laste van de DBFM-vennootschap en het 
gebruiksonderhoud is ten laste van de gemeente Tervuren. 
De gemeente Tervuren maakt tijdig melding van deze gebruiksovereenkomst aan Scholen van Morgen. De eventuele 
kosten daaraan verbonden vallen ten laste van de gemeente Tervuren. 
De gemeente Tervuren blijft de contactpersoon voor de NV Scholen van Morgen. 
De gemeente Tervuren blijft instaan voor de volledige vergoeding voor intresten en aflossing van deze leasing. 
3.1.4 Het gebruik van de gebouwen omvat de bemeubelde lokalen, de gemeenschappelijke delen (gangen, trappen, 
lift, parking, tuin, …) en het onderhoud ervan (bijlage 7). Occasioneel gebruik van andere lokalen is mogelijk mits 
instemming van het GITO en de gemeente Tervuren. 
3.2 Gebruiksvergoeding 
3.2.1 De jaarlijkse gebruiksvergoeding die verschuldigd is door Scholengroep 5 van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap aan de gemeente Tervuren bedraagt 85.000 euro.  
 



In dit bedrag zijn het gebruik van de lokalen, nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit), kosten voor het poetsen, 
erfpacht, beveiliging van het gebouw en ophalen van het huishoudelijk afval inbegrepen. De gebruiksvergoeding is 
voor het eerst verschuldigd op het moment van de ondertekening van de overeenkomst en de volgende jaren telkens 
op 1 juni. De gebruiksvergoeding wordt uitbetaald op de gemeentelijke rekening BE33 0910 0018 6046. 
Bij laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan 
de gemeente Tervuren berekend volgens de wettelijke rentevoet. 
3.2.2 De kosten voor nutsvoorzieningen en erfpacht worden elk afzonderlijk jaarlijks geëvalueerd op basis van de 
respektievelijke afrekeningen en op basis van de verdeelsleutel van 31% volgens de bezetting van de lokalen door het 
Centrum voor Volwassenenonderwijs bij de ondertekening van de gebruiksovereenkomst. Indien het bedrag van de 
kosten voor hetzij nutsvoorzieningen, hetzij erfpacht meer dan 10% afwijkt van het bedrag van deze kosten 
gedurende het vorige jaar zal de gebruiksvergoeding met hetzelfde percentage aangepast worden. Het uitgangspunt 
voor de eerste evaluatie is de afrekening van 2018. 
Deze gebruiksvergoeding wordt, onverminderd de toepassing van lid 1 van dit artikel, jaarlijks geïndexeerd op basis 
van de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van de verjaardag van de gebruiksovereenkomst. 
3.2.3 De kosten voor IT-infrastructuur en ondersteuning zijn niet inbegrepen in de gebruiksvergoeding. Voor de IT-
infrastructuur en ondersteuning worden een jaarlijkse vaste kost of verbruikskosten aangerekend die jaarlijks worden 
geëvalueerd en aangepast (zie bijlage 8). 
3.2.4 Elke drie jaar wordt er door beide partijen een evaluatie gemaakt van de financiële gevolgen van de bepalingen 
van deze titel van de overeenkomst en worden er in onderling overleg eventuele aanpassingen gedaan. 
3.3 Uitrusting en onderhoud 
3.3.1 De DBFM-vennootschap Scholen van Morgen blijft gedurende 30 jaar eigenaar van de ‘eerste uitrusting’ in de zin 
van de DBFM-overeenkomst. Dit is het vast meubilair en de vaste uitrusting deel uitmakend van het DBFM-project. 
Het eigenaarsonderhoud is ten laste van de DBFM-vennootschap en het gebruikersonderhoud is ten laste van de 
gemeente Tervuren. Na de eigendomsoverdracht van het vast meubilair en de vaste uitrusting aan de gemeente 
Tervuren blijft dit eigendom van de gemeente Tervuren die ervoor zorgt dat het materiaal in gebruiksklare staat ter 
beschikking wordt gesteld.  
Alle uitrusting andere dan de ‘eerste uitrusting’ die eigen is aan het schoolgebouw blijft eigendom van de gemeente 
Tervuren die ervoor zorgt dat het materiaal in gebruiksklare staat ter beschikking wordt gesteld (bijlage 9). 
Vast materiaal in de leskeukens mag integraal en onbeperkt in de tijd gebruikt worden evenals los materiaal dat 
eigendom is van de gemeente Tervuren (inventaris bijlage 10).  
Van het los materiaal dat gemeenschappelijk gebruikt wordt in gedeelde lokalen wordt de inventaris jaarlijks 
nagekeken en het los materiaal wordt aangevuld in zijn oorspronkelijke staat. De kosten van de aanvulling van het los 
materiaal dat gemeenschappelijk wordt gebruikt, worden evenredig verdeeld tussen beide partijen (50%). 
Indien er nieuw, bijkomend los materiaal moet worden aangekocht, dat uitsluitend door CVO Crescendo wordt 
gebruikt, gebeurt dit door en voor rekening van CVO Crescendo.  
Indien er nieuw, bijkomend los materiaal moet worden aangekocht, dat uitsluitend door GITO Tervuren wordt 
gebruikt, gebeurt dit door en voor rekening van de gemeente Tervuren. 
Andere investeringen gebeuren na overleg en de kosten hiervan worden besproken. 
3.3.2 Materiaal dat nodig is voor nieuwe opleidingen valt ten laste van CVO Crescendo. 
3.3.3 De overige uitrusting (secretariaat, directiebureel, leraarskamer, modeklas, PC’s...) wordt overgedragen aan CVO 
Crescendo in de staat waarin het zich bevindt. Vervanging of herstelling van dit materiaal valt ten laste van CVO 
Crescendo (inventaris bijlage 11). 
3.3.4 Onderhouds- en renovatiewerken aan het gebouw en de omgeving vallen volledig ten laste van de gemeente 
Tervuren. Wie schade veroorzaakt aan het gebouw of de omgeving, hetzij persoonlijk, hetzij via zijn aangestelden, 
gebruikers of leerlingen, is verplicht deze te vergoeden. Scholengroep 5 van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap verbindt er zich toe de nodige verzekeringen als gebruiker af te sluiten om voormelde aansprakelijkheid 
te dekken en een kopie van deze verzekeringscontracten voor te leggen aan de gemeente Tervuren binnen de maand 
na de ondertekening van de overeenkomst. 
HOOFDSTUK 4 - VERDERE AFSPRAKEN 
4.1. De gemeente Tervuren bezorgt de contracten aan CVO Crescendo die door CVO Crescendo voor 1 september 
2018 moeten worden opgezegd of omgezet naar Scholengroep 5. 
4.2 Alle operationele werkingskosten zoals gebruiksmateriaal specifiek voor kantoor en voor de lessen, 
abonnementen en documentatie zijn vanaf 1 september 2018 ten laste van CVO Crescendo. 
4.3 Het saldo van de middelen ICT en nascholing en de afrekening van het Fonds inschrijvingsgelden (gebeurt in 
principe in november, enkel voor het gefusioneerde centrum), specifiek voor CVO TH, zal in voorkomend geval 
gedurende schooljaar 2018-2019 worden overgemaakt aan scholengroep 5 die ervoor zorgt dat CVO Crescendo 
hiervan ten volle gebruik zal maken. 
4.4 Woon- en werkverkeer 
 



De terugvorderingen worden afgerekend per kalenderjaar. CVO TH bezorgt in februari 2019 de gegevens betreffende 
woon- en werkverkeer voor kalenderjaar 2018 aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten en dit voor alle 
personeelsleden. 
4.5 Coördinatie-uren 
De controle op de 3%-norm coördinatie-uren andere opdrachten dan onderwijsopdrachten voor het voorbije 
schooljaar gebeurt pas in oktober van het nieuwe schooljaar. CVO TH moet bij overschrijding van de 3% door de 
fusionerende centra in het schooljaar voor de fusie het protocol van akkoord van het lokale comité nog kunnen 
voorleggen (conform decreet VWO, artikel 102). 
4.6 Lestijdenpakket 
CVO TH verbindt zich ertoe de resterende lestijden, de ICT-punten en overige punten voor schooljaar 2018-2019 tijdig 
over te hevelen naar volgend schooljaar. AHOVOKS zal deze dan manueel samenvoegen bij  CVO Crescendo voor 
schooljaar 2019-2020. 
4.7 Duur en opzeg van de overeenkomst 
Deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Elke partij kan deze overeenkomst opzeggen mits 
aangetekende brief te richten aan de andere partij. De overeenkomst kan enkel worden opgezegd met ingang van 1 
september. De opzeggingstermijn bedraagt één jaar. Tijdens de opzeggingstermijn blijven beide partijen deze 
overeenkomst te goeder trouw uitvoeren. 
Deze overeenkomst vangt aan op 1 september 2018. 
Aldus opgemaakt in drievoud te Tervuren waarvan iedere partij een origineel exemplaar ontvangen heeft. 
Namens de gemeente  
Sebastiaan Coudré                                                             Roeland Dekerk 
Voorzitter Gemeenteraad                                                    Algemeen Directeur 
Namens het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
Geert Van Hoof                                                                  Pierre Vermaelen 
Algemeen Directeur Scholengroep 5                                    Voorzitter Raad van Bestuur Scholengroep 5 
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Onderwerp : Interne zaken - Financieel beleid & Ontvangerij 
 

10. Leidraad voor de erfpacht met betrekking tot het Hof van Melijn: goedkeuring 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de wet van 10 januari 1824; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 



Overwegende dat het gebouw Hof van Melijn de afgelopen jaren gebruikt werd voor een gemeentelijke 
museumfunctie; dat de onteigening van de site Panquin de mogelijkheid biedt om deze functies te huisvesten in het 
Hoefijzergebouw van de site Panquin; dat deze locatie op vlak van structuur van het gebouw en oppervlakte betere 
potenties biedt dan het Hof van Melijn; 
 
Overwegende dat ingevolge de herlokalisatie van de gemeentelijke museumfunctie het gebouw Hof van Melijn 
vrijkomt voor andere doeleinden; dat er geen gemeentelijke functies als geschikte huisvesting in aanmerking komen; 
dat het gebouw gezien het historisch karakter en de erfgoedwaarde ervan niettemin in de toekomst een 
publieksgerichte invulling verdient die de erfgoedwaarde in de verf zet en bij voorkeur ook een cultureel - toeristische 
insteek bevat; 
 
Overwegende dat de restauratie van het gebouw en de herinrichting ervan met het oog op de huisvesting van een 
nieuwe functie hoge investeringskosten zal vergen; dat de toekomstige exploitant bijgevolg best over een langdurig 
zakelijk recht zal beschikken, hetgeen hem de zekerheid kan verschaffen om de investeringskosten over een langere 
termijn te spreiden; dat een erfpachtrecht hiertoe een geschikt instrument vormt en dat de gemeente een dergelijke 
formule al met succes heeft toegepast voor een horeca-ontwikkeling in het gebouw Markt 6; 
 
Overwegende dat de toekenning van een erfpachtrecht een voorafgaandelijke transparante marktbevraging vereist; 
dat alle principes met betrekking tot deze marktbevraging zijn opgenomen in het ontwerp van erfpachtleidraad in 
bijlage; 
 
Gelet op de omstandige toelichting door burgemeester Jan Spooren. 
Raadslid de Schaetzen vraagt of een puur commerciële functie aanvaardbaar is ? 
Burgemeester Jan Spooren antwoordt dat een stuk commerciële functie mogelijk is, mits het publiek toegankelijk is.  
En dat de erfgoedwaarde tot zijn recht komt.  Het moet een toeristische meerwaarde of een culturele insteek 
bevatten.  Hij denkt aan zaken als een cultuurcafé, een kunstgalerij, verhuur aan artiesten, …  Vanaf de herfst is het 
gebouw instapklaar. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 19 'ja' stemmen bij 5 onthoudingen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers L., Roeykens, De Reymaeker) 
  
BESLUIT: 
 
Artikel 1. De gemeenteraad keurt de leidraad voor de erfpacht met betrekking tot het Hof van Melijn, met het oog op 
de realisatie van een publieksgerichte bestemming, in bijlage van dit besluit goed. 
Artikel 2. De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de bekendmaking van deze 
erfpachtleidraad en de verdere uitvoering van de procedure van de marktbevraging. 
 

 
Onderwerp : Gemeentelijk patrimonium - Projectontwikkeling 
 

11. Aanleg fietspad langs de Moorselstraat 2e fase: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
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 36; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 november 2003 betreffende de gunning 
van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Aanleg fietspad langs de Moorselstraat 2e fase” aan ARCADIS BELGIUM 
nv, Koningsstraat 80, 1000 Brussel; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 mei 2012 betreffende de goedkeuring van 
het voorontwerp voor deze opdracht; 
 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 04/003955 werd opgesteld door de ontwerper, 
ARCADIS BELGIUM nv, Koningsstraat 80, 1000 Brussel; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 472.898,36 excl. btw of € 572.207,02 incl. 21% 
btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 
3010 Kessel-Lo (Leuven); 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 0200-
00/2240007/IE-8 (ACT-210); 
 
Gelet op de technische toelichting door Werner Aerts, schepen bevoegd voor openbare werken; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 04/003955 en de raming voor de opdracht “Aanleg 
fietspad langs de Moorselstraat 2e fase”, opgesteld door de ontwerper, ARCADIS BELGIUM nv, Koningsstraat 80, 1000 
Brussel. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 472.898,36 excl. btw of € 572.207,02 incl. 21% 
btw. 
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 3: Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 
1, 3010 Kessel-Lo (Leuven). 
Artikel 4: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Artikel 5: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 0200-
00/2240007/IE-8 (ACT-210). 
 

 
Onderwerp : Omgeving en wonen 
 

12. Tweede beraadslaging (herneming) over het gedeeltelijk afschaffen, verleggen en wijzigen van buurtweg nr. 33 
(Stationsstraat) en de voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijnplan 

 
De gemeenteraad, 
 



Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wetten van 28 mei 1863 en 19 maart 1966, en 
artikel 6 van de wet van 9 augustus 1948 tot wijziging van de wetgeving op de buurtwegen en via het decreet van 4 
april 2014 tot wijziging van wetgeving op buurtwegen en rooilijnen en gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 
van 20 juni 2014 betreffende de regeling van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 
 
Gelet op de aanvraag van de heer Phil Cunningham, Stationsstraat 36, 3080 Tervuren en de heer en mevrouw Werner 
en Erna Kumps - Vanden Wyngaert, Meerbeekstraat 12 b, 3360 Bierbeek voor het afschaffen, verleggen en wijzigen 
van een deel van buurtweg nr. 33; 
 
Overwegende dat een deel van de buurtweg nummer 33 momenteel dwars door de percelen van de aanvragers loopt 
en dat de gedeeltelijke afschaffing, verlegging en wijziging van de buurtweg tot doel heeft deze langsheen de 
perceelgrenzen te laten lopen; 
 
Overwegende dat dit niet in conflict is met het trage wegenisplan van de gemeente Tervuren; 
 
Overwegende dat het project reeds werd voorgelegd aan de heer Herman Buyens van de Provincie Vlaams-Brabant en 
hij geen opmerkingen had over het project; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 7 augustus 2017 betreffende de kennisname van het dossier voor het gedeeltelijk 
afschaffen, verleggen en wijzigen van buurtweg nr. 33; 
 
Overwegende dat de voorlopige beraadslaging van het ontwerp van het gedeeltelijk afschaffen, verleggen en wijzigen 
van buurtweg nr. 33 (Stationsstraat) en de voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijnplan door de gemeenteraad, 
plaatsvond in zitting van 29 augustus 2017; 
 
Gelet dat het openbaar onderzoek definitief plaatsvond van donderdag 21 december tot vrijdag 19 januari 2018; 
 
Overwegende dat alle betrokken eigenaars afzonderlijk en per aangetekend schrijven werden verwittigd van het 
openbaar onderzoek, en hen gedurende deze periode de mogelijkheid werd geboden om de documenten te komen 
inkijken en bezwaarschriften in te dienen; 
 
Overwegende dat er noch reacties, noch bezwaren werd ingediend; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad definitief over het dossier beraadslaagd heeft op 27 februari 2018, na afsluiting 
van het openbaar onderzoek; 
 
Gelet op het verzoek van de provincie om het dossier te vervolledigen met een schattingsverslag; 
 
Gelet op de verklaring van de aanvragers met betrekking tot het opstellen van de plannen en het betalen van de 
erelonen en kosten, alsmede de te betalen meerwaarde; 
 
Gelet op de schattingsverslagen van de heer Johan Artois, landmeter-expert, te Herent, ontvangen op 7 mei 2018, dat 
de te betalen meerwaarde voor beide percelen vaststelt zoals hieronder weergegeven: 
* de meerwaarde van het perceel met als adres Stationsstraat 36 en kadastraal gekend Tervuren, afdeling 3, sectie B, 
nummer 123 s 2 wordt vastgesteld op 7.275 Euro; 
* de meerwaarde van het perceel met als adres Stationsstraat zonder nummer (gelegen naast nummer 36) en 
kadastraal gekend Tervuren, afdeling 3, sectie B, nummer 93 t 3 wordt vastgesteld op 5.800 Euro; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT:  
 
 
 



Artikel 1: Over het gedeeltelijk afschaffen, verleggen en wijzigen van buurtweg nr. 33 (Stationsstraat) en de voorlopige 
vaststelling van het rooilijnplan wordt definitief en gunstig beraadslaagd. Het rooilijnplan wordt definitief vastgesteld. 
Deze definitieve beraadslaging en het definitief vastgesteld rooilijnplan wordt overgemaakt aan de Deputatie - 
provinciale dienst mobiliteit. 
Artikel 2: Na de goedkeuring van het dossier zal de te betalen meerwaarde conform het schattingsverslag aan de 
gemeente worden overgemaakt. 
 

13. Goedkeuring verkoops- en toewijzingsvoorwaarden naar aanleiding van verkavelingsaanvraag langsheen de 
Kisteveldlaan - aanpassing voorwaarden hypotheekname 

 
Schepen Bram Peters neemt plaats in het publiek tijdens de bespreking en de stemming 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
 
Overwegende dat de gemeente Tervuren binnen haar gemeentelijk woonbeleid niet alleen wil inzetten op het 
ondersteunen van het sociale segment van de woningmarkt, maar ook, omwille van de hoge woonprijzen in Tervuren 
door o.a. haar ligging in de rand rond Brussel, wil werken aan betaalbaar wonen in de eigen gemeente voor de groep 
mensen die net teveel verdient voor het sociale segment, maar toch net te weinig om een kavel of woning aan te 
kopen op de private markt; 
 
Gelet op de collegebeslissingen van 28/12/2009 waarbij werd beslist om het stedenbouwkundig en technisch 
dossier van de verkaveling toe we wijzen aan InterLeuven; van 17/05/2010 waarbij het college één voorstel van 
verkavelingsplan weerhield uit de opgemaakte schetsen; van 20/10/2014 waarbij het college besliste over het 
scenario om kavels te koop aan te bieden en geen woningen; van 09/11/2015 waarbij het college via brief de 
geformuleerde opmerkingen vanuit de GECORO gedeeltelijk weerhield; van 09/11/2015 waarbij kennis werd genomen 
van de verkoops- en toewijzingsvoorwaarden; van 11/04/2016 waarbij de laatste - voornamelijk technische - 
opmerkingen op het ontwerpplan werden weerhouden; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 27/11/2014 waarbij akkoord werd gegaan om via een exclusiviteitscontract te werken 
met InterLeuven; 
 
Overwegende dat het de bedoeling is om met de ontwikkeling van het projectgebied Kisteveld een woonproject 
te realiseren waarbij de gemeente volledig uitgeruste en bouwrijpe kavels aan gecorrigeerde prijzen op de markt 
brengt voor deze doelgroep. Als randvoorwaarde werd gesteld dat het bedrag, dat werd ingeschreven in de financiële 
planning, zal worden gehaald uit de verkoop na de stedenbouwkundige ontwikkeling, onder de vorm van de realisatie 
van een betaalbaar woonproject; 
 
Overwegende dat de 18 kavels die binnen het woonproject Kisteveld worden gerealiseerd, zijn aangeduid op het 
bijgevoegd stedenbouwkundig inrichtingsplan van het woonproject; 
 
Overwegende dat om speculatie tegen te gaan bij de verkoop van deze kavels enerzijds aan de kandidaat-kopers 
koopvoorwaarden worden opgelegd en toewijzingscriteria worden gehanteerd en anderzijds de kavels worden 
verkocht aan een vastgestelde gecorrigeerde prijs; 
 
Gelet op het voorstel van InterLeuven betreffende de prijszetting, koopvoorwaarden, toewijzingscriteria, oproep 
kandidaten, verkoop, met de vraag aan de gemeenteraad om overgegaan tot de vaststelling van een werkwijze tot 
bepaling van de verkoopprijzen van de kavels, evenals van de opgelegde koopvoorwaarden en gehanteerde 
toewijzingscriteria die zullen worden gebruikt; 
 
Gelet op de gemeenteraadscommissie van 16 november 2015, waarop het project werd toegelicht en besproken; 
 
Overwegende dat de voorwaarden inzake hypotheekname mogelijks voor problemen zorgt bij sommige kandidaat-
kopers tot het verkrijgen van hun lening; 
 
Gelet op de technische toelichting door Mark Van Roy, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening. 
 



Hij maakt tevens van de gelegenheid gebruik om de reeds doorlopen procedure (eerste verkoop) uitgebreid toe te 
lichten. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 20 'ja' stemmen bij 3 onthoudingen (Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1. Werkwijze bepaling verkoopprijzen. 
§1. Voor de bepaling van de verkoopprijs van de kavels wordt vertrokken van de lokale venale waarde van bouwgrond 
in vrije verkoop, zoals deze wordt bepaald door een onafhankelijk beëdigd landmeter, meetkundig schatter 
onroerende goederen (MSOG).  
§2. Gezien het doel van dit woonproject wordt op deze waarde van bouwgrond in vrije verkoop een correctie 
toegepast en worden de bouwkavels verkocht aan een percentage daarvan. Bij de opmaak van het 
haalbaarheidsonderzoek en raming voor het woonproject Kisteveld werd voor de bescheiden kavels en de 
middelgrote kavels respectievelijk 72,50% en 90% als correctie gehanteerd. 
§3. De verkoopprijzen worden bepaald na aanbesteding en opmaak van het aanbestedingsverslag, wanneer de 
effectieve kostprijs van de infrastructuurwerken is gekend. 
Art. 2. Bepaling koopvoorwaarden. 
§1. De voorwaarden waaraan de kandidaat-kopers moeten voldoen zijn de volgende. 
1. Enkel natuurlijke personen kunnen zich kandidaat stellen. De vennootschappen worden uitgesloten van de 
mogelijkheid tot aankoop. 
2. Twee natuurlijke personen kunnen gezamenlijk hun kandidatuur stellen voor de aankoop van één bouwkavel. 
3. Elke kandidaat-koper  of de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont, is op het moment van de 
oproep (startdatum inschrijvingsperiode) minimum 21 jaar en maximum 45 jaar (te bewijzen a.d.h.v. het 
identiteitsbewijs).  
4. De kandidaat-koper of de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont, mag slechts  eigenaar  zijn  van 
maximum  één bebouwd of bebouwbaar onroerend goed, in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik, of enig 
ander zakelijk recht heeft op een bouwterrein dat hem/haar de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen. 
Hij/zij dient dit te verkopen binnen een termijn van 3 maanden vanaf de datum van de domiciliëring in de nieuwe 
woning  
5. Elke kandidaat-koper kan, samen met de partner waarmee hij/zij aankoopt, hoogstens één bouwkavel aankopen. 
6. Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van de kandidaat-koper voor een bescheiden kavel verhoogd met het 
inkomen van de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont, mag voor het voorlaatste jaar dat datgene 
van de aankoopverbintenis voorafgaat, niet lager zijn 10.113 euro (bedrag 2016) en niet hoger zijn dan (bedragen 
2016): 
• 74.725 euro voor een gezin of samenwonenden met min. 2 personen; 
• 49.498 euro voor een alleenstaande; 
• 74.725 euro voor een alleenstaande met één persoon ten laste. 
Deze maximumbedragen mogen worden verhoogd met € 4. 045 per persoon ten laste. 
Bedraagt het inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet minder dan 10.113 euro, dan wordt het inkomen van het 
jaar nadien of eventueel van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle middelen 
worden aangetoond (bedragen 2016). 
Voor het bewijs van samenwonend/alleenstaand wordt een uittreksel toegevoegd uit het bevolkingsregister met de 
samenstelling van het gezin. 
§2. De plichten waaraan de kopers en/of hun rechtsopvolgers moeten voldoen zijn de volgende: 
1. Bouwverplichting en aanvang van bewoning: de koper verbindt zich ertoe te bouwen binnen een termijn van 3 jaar 
te rekenen vanaf de datum van de notariële akte van verwerving van een kavel. De woning zal door hem betrokken 
worden, tevens door inschrijving in de registers, binnen een periode van 5 jaar te rekenen vanaf dezelfde datum. 
2. Bewoningsplicht en vervreemdingsverbod: tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de gemeente en 
bovendien enkel indien de omstandigheden die een verkoop zouden kunnen verantwoorden te wijten zijn aan 
overmacht, mag de koper of zijn rechthebbenden of rechtverkrijgenden, zijn perceel of het zich daarop bevindende 
gebouw niet verder verkopen noch verhuren, noch op gelijk welke wijze zakelijke rechten overdragen aan een derde, 
binnen een periode van 30 jaar. 
Hij/zij verbindt er zich toe de woning zelf te bewonen. 
De periode van bewoningsplicht en vervreemdingsverbod neemt aanvang op het ogenblik dat de koper in zijn/haar 
nieuwe woning is gedomicilieerd. 
 



3. Verbod handelsverrichtingen, diensten of complementaire bedrijvigheid: het is de koper niet toegestaan in de 
(opgerichte) woning enige handel, diensten of complementaire bedrijvigheid uit te baten. 
4. Bouwvoorschriften: wat de wijze van bouwen betreft, dient de koper zich te schikken naar de voorschriften 
opgelegd door de geldende verkavelingsvergunning. 
5. Nutsvoorzieningen: de aansluitingen op alle mogelijke nutsvoorzieningen zullen worden gedragen en betaald door 
de koper zonder de minste tussenkomst van de gemeente. 
§3. De regeling voor wederinkoop, doorverkoop en/of verhuur en de sancties bij niet-naleven van de plichten zijn de 
volgende: 
1. Bij toegestane verkoop of toegestane verhuur zal het onroerend goed slechts mogen worden verkocht of verhuurd 
aan een koper of een huurder die voldoet aan de huidige geïndexeerde en equivalente voorwaarden. 
Bij toegestane verkoop binnen de eerste 30 jaar na aankoop van het onroerend goed, heeft de gemeente het recht 
om een vergoeding te vragen om de meerwaarde van het onroerend goed (kavel) terug naar de gemeente te laten 
vloeien. De hoegrootheid van deze vergoeding is het verschil in waarde op het ogenblik van de verkoop, te bepalen 
door een onafhankelijke beëdigde landmeter, meetkundige-schatter van onroerende goederen (MSOG), en de 
aanvankelijke aankoopwaarde. Dit bedrag dient verminderd met 3,33% per jaar dat de bewoningsplicht effectief werd 
vervuld. 
Bij toegestane verhuur binnen de eerste 30 jaar na aankoop van het onroerend goed is de koper verplicht de 
geregistreerde huurovereenkomst over te maken aan de gemeente. 
2. Indien de koper niet voldoet aan 1 of meer van de voorgaande bepalingen, zoals bepaald in artikel 2 §2, heeft de 
gemeente gedurende de eerste 5 jaar na datum van verkoop van het verkochte goed (kavel) het recht op 
wederinkoop aan de oorspronkelijke verkoopprijs, tenzij een lagere venale waarde wordt bepaald door de door een 
onafhankelijk expert meetkundig schatter en te verhogen met de prijs van de constructies die op het perceel werden 
gebouwd, die geschat zullen worden door een onafhankelijke beëdigde landmeter (MSOG). Van de aldus vastgestelde 
prijs van wederinkoop worden in mindering gebracht: 
• vijf procent (5%) van de oorspronkelijke aankoopprijs als vergoeding voor de gemaakte administratieve kosten; 
• de aktekosten die dienen te worden betaald omwille van de terugname van het onroerend goed. 
3. Indien de gemeente haar recht op wederinkoop niet laat gelden of in geval van niet-naleving om welke reden ook 
door de koper van 1 of meer van de voorgaande bepalingen, zoals bepaald in artikel 2 §2, na de eerste 5 jaar na 
datum van verkoop, is de koper aan de gemeente een schadevergoeding verschuldigd. 
Deze schadevergoeding bedraagt: 
• ofwel, zoals bepaald in ‘ artikel 2 §3 punt 1. Regeling bij toegestane verkoop’, de meerwaarde, verminderd met 
3,33% per jaar dat de bewoningsplicht effectief werd vervuld; 
• ofwel vijfentwintig procent (25%) van de actuele verkoopwaarde, zoals geschat door de onafhankelijke beëdigd 
landmeter, van de verkochte grond. Dit bedrag wordt verminderd met 3,33% per jaar dat de bewoningsplicht effectief 
werd vervuld. 
Het hoogste bedrag van beide bovenstaande bedragen wordt als schadevergoeding aangerekend. 
De gemeente kan hiervoor een schatting aan een onafhankelijke beëdigde landmeter, MSOG, vragen. Indien de door 
de onafhankelijke beëdigde landmeter, MSOG, vastgestelde venale waarde hoger ligt dan de tussen de partijen 
overeengekomen verkoopwaarde, zal de schadevergoeding verschuldigd zijn op de door de onafhankelijke beëdigde 
landmeter, MSOG, bepaalde waarde. De kosten van voormeld schattingsverslag opgesteld door de onafhankelijke 
beëdigde landmeter, MSOG, vallen ten laste van de ingebreke blijvende koper. 
Bij om welke reden ook niet-naleving van de bewoningsplicht en verhuur, is de koper aan de gemeente een 
schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding per maand is gelijk aan vijftig procent (50%) van de actueel 
geraamde huurwaarde op basis van het verslag opgemaakt door een onafhankelijke beëdigde landmeter, MSOG, en is 
verschuldigd vanaf de aanvang van het huurcontract. 
Alle hieraan verbonden kosten vallen tevens ten laste van de koper. 
Redenen van overmacht welke door de koper worden aangevoerd, worden geval per geval beoordeeld door het 
college van burgemeester en schepenen van de gemeente. 
§4. Hypotheekname en uitwinning. 
1. Hypotheekname: de kopers verbinden zich, voor zichzelf evenals voor hun erfgenamen en rechtverkrijgenden ten 
welken titel ook, het onroerend goed dat zij aankopen onbezwaard en in volle eigendom te behouden, behoudens wat 
volgt. 
De kopers erkennen dat zij het door hen aangekochte eigendom, binnen de 30 jaar na de aankoop, enkel kunnen 
hypothekeren tot zekerheid van de betaling van de lening tot aankoop van de grond zelf en de bouw van een woning 
op deze grond. Bijgevolg is het de kopers verboden het goed te verpanden, te belenen, tot waarborg te geven, te 
hypothekeren of hoe dan ook tot zekerheid te geven, behoudens tot afbetaling van het goed zelf en de woning erop. 
Niet-naleving hiervan is in geen geval tegenstelbaar aan de gemeente en geeft de gemeente het recht de verbreking 
van de koop te vorderen. 
 



Indien de koper een hypothecaire lening aangaat, dient in het leningscontract het beding te worden ingelast dat bij 
uitwinning geen openbare verkoop plaatsvindt, doch dat de verkoop uit de hand plaatsvindt, met toepassing van wat 
volgt onder ‘Uitwinning’. 
2. Uitwinning: in elk geval kan de gemeente eisen dat het onroerend goed haar, ingeval van uitwinning door de 
schuldeisers, bij vervreemding, bij een faillissement of om welke reden ook, wordt teruggegeven of overgedragen aan 
een door haar aangeduide kandidaat-koper, mits betaling van een bedrag overeenkomstig de regeling inzake recht op 
wederinkoop (zie art. 2. §3.). 
In afwijking van artikel 2, §4 , punt 1 (hypotheekname) en punt 2 (uitwinning) van de bijzondere 
verkoopsvoorwaarden kan het gemeentebestuur van Tervuren eveneens de toelating geven om ingeval van 
uitwinning het onroerend goed openbaar te laten verkopen. 
§5. Tweede, derde en latere kopers en recht van voorkoop. 
1. De tweede, derde en latere koper die aldus, met goedkeuring van de gemeente eigenaar wordt van het goed treedt 
in de plichten van de oorspronkelijke koper, met dien verstande dat het vervreemdingsverbod en de bewoningsplicht 
blijven doorlopen te rekenen vanaf de datum van de eerste oorspronkelijke aankoopakte tussen de gemeente en de 
eerste kandidaat-koper en de eerste domiciliëring, zij het eerste of volgende totdat de opgelegde termijn van 30 jaar 
is verstreken. 
2. De gemeente beschikt over een voorkooprecht gedurende 30 jaar vanaf het verlijden van de eerste notariële akte. 
Daartoe zal de instrumenterende notaris, gelast met de verkoop van het onroerend goed het voorkooprecht 
aanbieden aan de gemeente, en dit bij aangetekend schrijven. 
De gemeente zal binnen een termijn van twee maanden na datum van aangetekend schrijven dienen mee te delen, 
eveneens door het verzenden van een aangetekend schrijven aan de instrumenterende notaris, dat zij haar 
voorkooprecht uitoefent. In voorkomend geval is zij gerechtigd het onroerend goed aan te kopen tegen de prijs en 
voorwaarden bepaald in de verkoopovereenkomst, welke gesloten werd tussen de oorspronkelijke koper en de 
eventuele nieuwe koper van het onroerend goed. 
Art. 3. Voorrangscriteria en toewijzingscriteria. 
§1. Voor de bepaling van de volgorde van toewijzing van de kavels worden de volgende Voorrangscriteria gehanteerd, 
in afnemend belang: 
1. band met de gemeente: de kandidaat-koper of de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont: 
a. woonde in de laatste 15 jaar minstens 10 jaar in de gemeente (te bewijzen door een uittreksel van de dienst 
bevolking). 
b. Woonde op het ogenblik van de kandidaatstelling onafgebroken de laatste 5 jaar in de gemeente 
c. Kan voor minimum de 5 laatste jaren, voorafgaand aan het ogenblik van de kandidaatstelling, aantonen dat hij/zij 
een voldoende sterke band met de gemeente heeft,  door een actief lidmaatschap van een door een gemeentelijk 
adviesraad erkende verenging van welke aard ook. 
2. eigendom: de kandidaat-koper of de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont:  
a. geen eigendom: de eigenaar of de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk 
samenwoont is geen eigenaar van een bebouwd of bebouwbaar onroerend goed, in volle eigendom of volledig in 
vruchtgebruik, of heeft enig ander zakelijk recht heeft op een bouwterrein dat hem/haar de mogelijkheid biedt erop 
te bouwen of erin te wonen  
b. eigendom: de eigenaar of de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont is eigenaar van één bebouwd 
of bebouwbaar onroerend goed, in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik, of heeft enig ander zakelijk recht 
heeft op één bouwterrein dat hem/haar de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen 
§2. Deze toewijzingscriteria worden gehanteerd als voorrangscriteria en op basis daarvan worden de kandidaat-kopers 
in groepen ingedeeld. Er wordt voorrang gegeven aan kandidaat-kopers die voldoen aan: 
1. band met de gemeente a. + geen eigendom. 
2. band met de gemeente b. + geen eigendom. 
3. band met de gemeente  c + geen eigendom 
4. band met de gemeente a + 1 eigendom 
5. band met de gemeente b + 1 eigendom 
6. band met de gemeente c + 1 eigendom 
§3. Binnen elke groep wordt de volgorde waarin de kandidaat-kopers zullen worden uitgenodigd en de kavels worden 
toegewezen, bepaald volgens loting, waarbij de kandidaat of zijn gevolmachtigde bij de loting aanwezig moet zijn. 
Art. 4. Organisatie oproep en behandeling van de kandidaturen. 
§1. Voor de bekendmaking van het woonproject en het vinden van kandidaat-kopers maakt de gemeente gebruik van 
het systeem van de ‘open oproep’. De personen die hun interesse in het woonproject bij de gemeente al hebben 
kenbaar gemaakt, worden hiervan via een persoonlijk schrijven ongeveer een maand voorafgaand aan de effectieve 
lancering van de ‘open oproep’ op de hoogte gebracht. In dit schrijven wordt hen gemeld dat, indien zij nog 
geïnteresseerd zijn, zij zich binnen de periode vermeld in de oproep dienen in te schrijven overeenkomstig de 
procedure aangegeven in de oproep. 



§2. De openbare bekendmaking van de ‘open oproep’ gebeurt via diverse kanalen, waaronder de website van de 
gemeente en de website van Interleuven, een publieke bekendmaking aan het administratief centrum in het centrum 
van Tervuren, in het gemeentelijk infoblad, in de streekkranten en/of streekuitgaven van kranten, in de zondagskrant, 
… Daarbij wordt de periode en wijze van inschrijving aangegeven, evenals verwezen naar verkoopprijzen, 
koopvoorwaarden, toewijzingscriteria en werkwijze van toewijzing. 
§3. Aanvragen voor de aankoop van een kavel worden per aangetekend schrijven gericht aan de gemeente of tegen 
ontvangstbewijs afgegeven op het adres Markt 7A te Tervuren. Dit kan vanaf de datum die wordt vermeld in de 
oproep tot de datum van sluiting die eveneens wordt vermeld in de oproep. Bij de aanvraag geven de kandidaat-
kopers aan voor welk soort kavel hij/zij zich kandidaat stelt. Tevens moeten alle vereiste bewijsstukken worden 
meegestuurd, die worden vermeld in de oproep. 
§4. De behandeling van de tijdens de periode van de oproep binnengekomen kandidaturen, wordt door Interleuven 
voor de gemeente voorbereid en dit op volgende wijze: 
• Interleuven gaat na of aan de aanvraag alle vereiste documenten zijn toegevoegd en/of afdoende gemotiveerd. Is 
dit niet het geval dan kan de gemeente of Interleuven bijkomende stukken opvragen (bijv. bijkomende motivering). De 
kandidaat-kopers hebben dan tot 14 dagen na verzendingsdatum de tijd om deze bijkomende stukken alsnog over te 
maken, per aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs. 
• Interleuven gaat na of de aanvragers voldoen aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarde indien zij zich kandidaat 
stellen voor een bescheiden kavel, aan de eigendomsvoorwaarde indien zij zich kandidaat stellen voor een 
middelgrote kavel. 
• voor de kandidaat-kopers die aldus worden weerhouden, wordt nagekeken in welke mate zij beantwoorden aan de 
toewijzingscriteria. Op basis daarvan brengt Interleuven per aangeboden type wooneenheid (bescheiden kavels en 
middelgrote kavels) de kandidaat-kopers onder in één van de 6 groepen van kandidaat-kopers. Deze kandidatenlijsten 
worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 
§5. Nadat het college van burgemeester en schepenen de kandidatenlijsten heeft bekrachtigd, worden de kandidaat-
kopers uitgenodigd voor de bepaling van de volgorde van toewijzing volgens loting. De datum en het aanvangsuur van 
deze vergadering wordt schriftelijk meegedeeld aan de kandidaat-kopers. Deze loting wordt georganiseerd in 
aanwezigheid van één of meerdere leden van het college van burgemeester en schepenen en van een 
gerechtsdeurwaarder (Na de vergadering worden de nu via loting gerangschikte kandidatenlijsten opnieuw ter 
goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 
Art. 5. Onderhandelingen kandidaat-kopers. 
§1. Interleuven maakt, in samenspraak met de door de gemeente aangewezen notaris, een voorstel van 
koopovereenkomst op en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeente. Deze goedgekeurde koopovereenkomst 
gebruikt Interleuven bij de onderhandelingen met de kandidaat-kopers. 
§2. De onderhandelingen met de kandidaat-kopers voor de toewijzing van de kavels gebeuren door Interleuven 
overeenkomstig de volgorde waarop zij op de door de gemeente goedgekeurde gerangschikte kandidatenlijsten zijn 
opgenomen. 
§3. Wanneer alle kandidaat-kopers van de gerangschikte kandidatenlijsten aan bod zijn gekomen en er nog kavels 
resten, wordt een tweede oproep gelanceerd, op dezelfde wijze als de eerste oproep. 
 
* Voor het nazicht van de inkomensvoorwaarde wordt vertrokken van het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 
de koper zoals voorkomend op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting + de meest recente 
loonfiche, aangevuld met het globaal loonoverzicht (afgeleverd door het sociaal secretariaat). 
 

14. Goedkeuring subsidiedossier betreffende de voortzetting van het intergemeentelijk woonproject "Woonwijzer 
Midden-Brabant" (1 april 2019-31 december 2019) 

 
Schepen Bram Peters neemt opnieuw deel aan de besprekingen 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 42, 43 en 57, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, en de artikelen 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
 



Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 september 2007 houdende de subsidiëring van projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid, waarmee de Vlaamse regering gemeenten wil aanzetten werk te maken 
van een volwaardig woonbeleid, bij voorkeur via intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van intergemeentelijke 
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal 
woonbeleid van 21 september 2007 waarmee de Vlaamse regering gemeenten wil aanzetten werk te maken van een 
volwaardig lokaal woonbeleid, bij voorkeur via intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 1 september 2015 houdende goedkeuring van de toetreding van de 
gemeente en het OCMW tot de interlokale vereniging Woonwijzer Midden-Brabant en de bijbehorende wijziging van 
de statuten van desbetreffende interlokale vereniging; 
 
Gelet op het ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie aan het project ‘Woonwijzer Midden-
Brabant’ d.d. 18 februari 2016; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 1 september 2015 houdende goedkeuring van de subsidieaanvraag en 
bijhorend subsidiedossier betreffende de verlenging van het intergemeentelijk woonproject ‘Woonwijzer Midden-
Brabant’ (2016-2019); 
 
Overwegende dat de subsidie van het huidige project op haar einde loopt op 31 maart 2019 en dat er volgens het 
besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid een nieuwe subsidieaanvraag ingediend moet worden ten laatste op 31 
september 2018; 
 
Overwegende dat een ontwerpsubsidiedossier voorgelegd en besproken werd met het Agentschap Wonen-
Vlaanderen op 28 februari 2018 in aanwezigheid van schepen Bert Vanoost (en dat er een stuurgroep volgde op 12 
maart 2018 om de bijsturingen te bespreken); 
 
Overwegende dat een personeelsinzet van 6,5 VTE wordt voorzien; 
 
Overwegende dat het subsidiebesluit van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid de stuurgroep aanduidt als begeleider en ondersteuner van het project. De 
stuurgroep dient twee keer per werkingsjaar samen te komen, waarbij elke gemeente vertegenwoordigd moet 
worden door minstens één lid van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het concrete subsidiedossier en onderstaande begroting: 
- Personeelsinzet voor de gemeente Tervuren, met het oog op de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen en 
activiteiten:  
Maart-december 
Globale coördinatie     0,033 VTE 
Lokale coördinator      0,166 VTE 
Woonconsulent           0,33 VTE  
Technisch adviseur     0,33 VTE 
Projectmedewerker     0,21 VTE 
TOTAAL                     1,07 VTE 
- Geraamde kosten en subsidies voor de beoogde subsidieperiode van 9 maanden (1 april 2019 tot 31 december 2019) 
voor Woonwijzer Midden-Brabant volgens de huidige samenstelling met 6 gemeenten Herent, Huldenberg, 
Kortenberg, Overijse, Tervuren en Zaventem:  
1. Subsidies ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid: 
a. Vlaanderen: 
i. Basissubsidie verplichte activiteiten (90.000 euro/12 maanden) voor 9 maanden: 67.500 euro. 
ii. Subsidie voor aanvullende activiteiten (variabel): op basis van de gemaakte keuzes in voorliggende subsidiedossier 
een bedrag tussen 60 en 80% van de basissubsidie. 
• Indien 60% aanvullende subsidie (scenario 1): 40.500 euro voor 9 maanden (9/12 van 54.000 euro).  
• Indien 80% aanvullende subsidie (scenario 2): 54.000 euro voor 9 maanden (9/12 van 72.000 euro). 
 



b. Provincie Vlaams-Brabant (65% van de door Vlaanderen toegekende basissubsidie): 43.875 euro voor 9 maanden 
(9/12 van 67.500 euro). 
2. Bijdrage(n) gemeente(n): 
Geschatte kost voor de uitvoering van de in het subsidiedossier vooropgestelde doelstellingen en activiteiten voor de 
periode van 1 april 2019 tot 31 december 2019 (9 maanden) op basis van een personeelsinzet van 6,5 VTE voor het 
totale project:  308.445 euro ( zijnde 9/12 van 411.260 euro).  
Raming voor scenario 1:  
Kosten project: 308.445 euro. 
Totaal subsidies Vlaanderen en Provincie: 108.000 euro. 
Bijdrage 6 gemeenten: 308.445 – 108.000 = 200.445 euro. 
Bijdrage per gemeente: 200.445 euro/6 = 33.407,5 euro. 
Raming voor scenario 2:  
Kosten project: 308.445 euro. 
Totaal subsidies Vlaanderen en Provincie: 121.500 euro. 
Bijdrage 6 gemeenten: 308.445 – 121.500 = 186.945 euro. 
Bijdrage per gemeente: 186.945 euro/6 = 31.157,5 euro. 
Opmerking: Alle vernoemde bedragen komen voort uit een kosten en subsidieraming (simulatie) op basis van 
gegevens die op dit moment gekend zijn. 
 
Gelet op de technische toelichting door Mark Van Roy, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening. 
 
Stemming: met 20 'ja' stemmen bij 4 onthoudingen (Eulaerts, Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het subsidiedossier betreffende de voortzetting van het 
intergemeentelijk woonproject ‘Woonwijzer Midden-Brabant’ (1 april 2019 – 31 december 2019) waarin de gemeente 
de verwezenlijking van de subsidiabele activiteiten nastreeft en wenst te concretiseren zoals bepaald in de aanvraag. 
Artikel 2: De gemeenteraad voorziet de nodige kredieten in het budget van 2019 voor de gemeentelijke bijdrage 
verbonden aan de werking van de interlokale vereniging ‘Woonwijzer Midden-Brabant’ ter verwezenlijking van de 
gestelde woonbeleidsdoelstellingen. 
Artikel 3: De gemeenteraad beslist om schepen Mark Van Roy af te vaardigen als lid van het college van burgemeester 
en schepenen in de stuurgroep van de interlokale vereniging “Woonwijzer Midden-Brabant”. Tevens wordt Bert 
Vanoost als vervanger aangeduid. 
 

 
Onderwerp : Mondelinge en schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en schepenen (art. 11 H.R.) 
 

Mobiliteit Hoogvorstwijk - Cijfermateriaal (raadslid Valentin) 

 
In het dossier  kruispunt Albertlaan (fase 5 van de Herinrichting N3) is duidelijk gebleken dat er een schrijnend tekort  
was aan recent cijfermateriaal (o.a. tellingen) om een aantal betwiste beslissingen te staven en te objectiveren.  
Wat werd er sindsdien  ondernomen om dit euvel te verhelpen en wat mogen wij verwachten om een aantal knopen 
door te hakken ? 
Wij denken dat de tijdelijke gewijzigde verkeerscirculatie van de opeenvolgende fasen,  unieke kansen oplevert om 
bijzonder nuttige gegevens te vergaren. 
(i)     Zo is er bij wijze van proefproject,  sinds 19/2 en tot half juli, enkelrichting  ingesteld in de Oppemstraat. Hoever 
is het gesteld met de opvolging van dit proefproject, en wat zijn de concrete interimresultaten na ruim de helft van de 
proefperiode ? 
(ii)    De nu afgesloten kruispunten met de Tervurenlaan (zowel dat met de Brusselsesteenweg als dat met de 
Albertlaan), de afgesloten Kleine Hoogvorstweg en de (tijdens de nu lopende fase 5) voorlopige 
enkelrichtingsverkeersstraten (portie Albertlaan vóór het HHC, Wezembeekstraat, Kleine Tervurenlaan) bieden een 
unieke kans om het echt lokaal verkeer (bestemmingsverkeer) in kaart (en cijfers) te brengen, mits het dringend 
opstellen van een aantal teldozen op strategische plekken. Wat is er tot nu toe ondernomen op dit vlak ? Straks is het 
te laat. 
En onder welke vorm mag er een terugkoppeling naar de bewoners verwacht worden ? 
 
 



Mark Van Roy, schepen bevoegd voor mobiliteit, herinnert aan zijn tussenkomst op de vorige gemeenteraad waarbij 
hij uitgebreid is ingegaan op de set van afspraken met AWV, belangrijkste partner in dit dossier.  AWV wenste pas 
metingen te doen nadat de inrichting van de werken is voltooid.  Dat geldt zeer expliciet voor de situatie ter hoogte 
van het kruispunt van de Albertlaan met de Tervurenlaan.  Door het afsluiten van de verkeersstromen in de Albertlaan 
en de kleine Hoogvorstweg is de situatie uiteraard niet relevant.  Vervolgens wijst hij op de opportuniteit, met name 
de werken van Eandis ter hoogte van het kruispunt Albertlaan-Astridlaan-Oppemstraat, om de proefopstelling in de 
Oppemstraat vervroegd in te voeren, lees het invoeren van eenrichtingsverkeer.  Ook daar was het de bedoeling om 
dat pas te laten ingaan na afwerking van de werken op de Tervurenlaan.  Een meettoestel werd geplaatst, maar door 
toedoen van één of andere onverlaat werd de werking ervan gesaboteerd en werden slechts een drietal dagen 
metingen uitgevoerd.  Vervolgens geeft hij de meetuitslagen welke op deze drie dagen werden geregistreerd.  Tevens 
werd aan De Lijn gevraagd om het rijgedrag van hun chauffeurs in de Oppemstraat in kaart te brengen en te 
monitoren.  Hij blijft er bij dat het niet het ideale moment is om metingen te doen, mede gelet op het feit dat feitelijk 
alleen lokaal verkeer toegelaten is.   
Raadslid Valentin volgt deze gedachtegang niet.  Het is juist wel het ideale moment om de lokale verkeersstromen in 
kaart te brengen, om in een latere fase dan te kunnen vergelijken met de situatie die zal ontstaan eenmaal de werken 
aan de Tervurenlaan zijn afgelopen.  Uit deze beide set data kunnen dan de gepaste maatregelen worden 
gedistilleerd.  Door aftrekking kan dan de impact van het doorgaand verkeer exact worden gemeten.   
Schepen Van Roy merkt op dat indicatief deze data voorhanden zijn want Buur heeft de situatie geëxtrapoleerd, onder 
meer op basis van het aantal woningen die zich in de wijk bevinden. 
 

Mobiliteit Hoogvorstwijk - Flankerende maatregelen (raadslid Valentin) 

 
De buurtbewoners mochten op 15 mei een schrijven ontvangen van de gemeente met informatie over de afspraken 
en maatregelen die genomen werden naar aanleiding van een overleg tussen het buurtcomité, AWV en de gemeente 
op 21 maart.  
Een aantal flankerende maatregelen, voortvloeiend  uit de beslissingen van het College (CBS) van 22/01/18, die de 
verkeersleefbaarheid en veiligheid hadden moeten bevorderen in de wijk, blijven gewoon uit (verbod op zwaar 
verkeer; enkel lokaal verkeer toegelaten voor de hele wijk; regelmatige –en niet enkel occasionele- 
snelheidscontroles). 
Waarom zijn deze maatregelen nog steeds niet geïmplementeerd ? Voor wanneer mogen die verwacht worden ? 
 
Schepen Van Roy begrijpt niet goed waar het raadslid deze informatie vandaan heeft.  Hij wijst er op dat de bewuste 
signalisatie wel voorhanden is (cf. indicatie aan de Jazzfontein).  Het is wel zo dat Wezembeek-Oppem niet zo opgezet 
is met deze uitgangspunten en er een andere interpretatie op nahoudt.  Om de Oppemstraat te ontzien is juist op al 
deze plaatsen de signalisatie aangebracht.  Overigens gelden deze beperkingen ook voor het zwaar verkeer.  De 
bijkomende signalisatie is door de gemeente Wezembeek-Oppem wel degelijk geplaatst ter hoogte van het kruispunt 
Astridlaan-Mechelsesteenweg.  Vervolgens gaat hij dieper in op de meest recente uitvoeringen van de lichtsignalisatie 
ter hoogte van het kruispunt Oppemstraat-Tervurenlaan.  De groenfase is verlengd van 15 naar 20 seconden.  De 
dubbele ontsluiting zag AWV evenwel niet zitten.  Volgens zijn informatie is de situatie thans stukken beter.  Hij krijgt 
ook feedback van mensen uit de Oppemstraat die aangeven dat de situatie thans een stuk rustiger is.  
 

Mobiliteitsplan - stand van zaken (raadslid Valentin) 

 
In de Gemeenteraad van januari 2018 werd de vraag gesteld door collega de Schaetzen over de status van het 
mobiliteitsplan. Mobiliteitsschepen Mark Van Rooy betreurde toen dat het zo lang geduurd had en hoopte dat hij op 
de Gemeenteraad van mei zou landen.  
Hoe ver staat het nu met dit plan ? Welk is het beslissingsproces ? Hoe worden de burgers geraadpleegd en ingelicht ? 
Is het normaal dat hier niets van zichtbaar is op het internet van de gemeente ?  
Bijkomend wil ik melden dat de mogelijkheid om voor leden van het buurtcomité, die duidelijk belangstelling hebben 
voor deze materie, de mobiliteitscommissie bij te wonen, door Schepen Van Rooy in vraag is gesteld.  Art. 12 van het 
Huishoudelijk reglement stelt wel degelijk dat de vergaderingen openbaar zijn. Erger, deze reactie staat in duidelijke 
tegenstelling met de principes van openbaarheid van bestuur et burgerparticipatie. 
 
Alvorens op de vraag van het raadslid dieper in te gaan geeft schepen Van Roy nog gedetailleerd tekst en toelichting 
bij de allerlaatste fases voor de totstandkoming van het nieuwe mobiliteitsplan.  Vervolgens gaat hij dieper in op de 
door het raadslid geschetste situatie op de mobiliteitsraad van 26 april 2018.  Vooreerst wil hij opmerken dat in de vijf 
jaar dat deze mobiliteitsraad bestaat nog nooit burgers tijdens de raad ten tonele zijn verschenen om te participeren 
aan de agenda van diezelfde raad.   



Op 26 april is dat dus wel gebeurd, twee burgers hebben zich aangeboden om te participeren aan de besluitvorming.  
De aanwezige leden van de mobiliteitsraad konden dit niet direct plaatsen, het was overigens ook niet aangekondigd 
dat dit zou gebeuren.  Na de raad heeft de voorzitter van de mobiliteitsraad dan besloten dat deze twee personen 
konden participeren aan de adviesvorming.  Vervolgens heeft de voorzitter de check gedaan en wat het raadslid 
aangeeft is correct.  Het is nu zaak om een correcte interpretatie van dit artikel 12 uit te werken.  Is het de bedoeling 
dat actief kan geparticipeerd worden of betekent openbaarheid alleen dat ze passief de beraadslagingen van de raad 
mogen volgen ?  Hij denkt dat dit laatste niet helemaal de bedoeling is maar ook niet dat ieder buurtcomité naar 
aanleiding van een mobiliteitsissue dit komt uitdiscussiëren op de raad.  In de volgende legislatuur zal men zich 
hierover toch moeten beraden.   
Raadslid Valentin blijft er bij dat de besluitvorming rond dit mobiliteitsplan allesbehalve transparant is.  De notulen 
van de raad zijn niet beschikbaar, zelfs de data van vergaderen worden niet aangegeven. 
Schepen Van Roy merkt op dat de goedgekeurde verslagen perfect opvraagbaar zijn.  Schepen Van Roy is er uiteraard 
wel mee akkoord dat de verslaggeving van de mobiliteitsraad, naar analogie met de MAR gepubliceerd wordt op de 
website. 
Raadslid Debeer wil toch opmerken dat de gebruikte terminologie, refererend naar 'het buurtcomité' in het breder 
perspectief van het mobiliteitsplan dient gelezen te worden als 'een buurtcomité'.  Want het is natuurlijk zo dat 
verschillende buurtcomités daar een mening kunnen over hebben.  Voorts is hij van oordeel dat het ogenblik is 
aangebroken om toch na te denken over de term buurtcomité: doelstelling, samenstelling, …  Zo'n buurtcomité moet 
een zekere vorm van legaliteit krijgen van de buurt zelf, want hij wijst er op dat bijvoorbeeld in het dossier van de 
Hoogvorstwijk de accenten van inwoners van de onderscheiden straten wel lichtelijk anders kunnen liggen.  
Nuancering is dus geboden.   
 

 
De voorzitter sluit de zitting. 
 

 

Door de raad: 
De algemeen directeur, 
 
 
Roeland Dekerk 

                                                                                            De raad: 
                                                      De voorzitter,  

 
 

                                                    Sebastiaan Coudré 

 

 


