
Zitting van de gemeenteraad   maandag 5 september 2016. 
 
Aanwezig :  
Aerts L. - Burgemeester 
De Veuster D., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen 
Van Hoeck R., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Vochten M., Slegers J., Van De Mierop B., Bresseleers 
M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts L., De bruyn D., Bellens J. - 
Raadsleden 
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
Marnef A. - Secretaris 
 
Verontschuldigd :  
Kenis K. - Schepen 
Van Assche P. - Raadslid 
 
Openbare zitting : 
 
 
 
01 Vervanging raadslid V. Meeusen - R. Van Hoeck  

 
 Juridisch kader  

Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement 
gemeenteraad 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 januari 2016 – Verhindering – Vervanging 
raadslid V. Meeusen door R. Van Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 10 maart 2016 - Verhindering - Vervanging 
raadslid V. Meeusen door  R. Van Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 april 2016 - Verhindering - Vervanging 
raadslid V. Meeusen door R. Van Hoeck 
 
Motivatie  
Bij aanvang van de zitting is schepen K. Kenis en raadslid P. Van Assche 
afwezig. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. Hij heet iedereen welkom bij de start van het nieuwe 
werkjaar. Hij stelt de raad ervan in kennis dat er op 13 oktober 2016 om 19 
uur een receptie georganiseerd zal worden voor de huldiging van de laureaten 
van de arbeid.  
 
Burgemeester L. Aerts vraagt iedereen om recht te staan naar aanleiding van 
het overlijden van gewezen raadslid Alfons Verheyen.  
De heer Alfons Verheyen werd te Deurne geboren op 12 november 1936 en 
overleed in AZ Klina te Brasschaat op 5 juli 2016 op 79-jarige leeftijd.  
Fons werd in oktober 2000 tot gemeenteraadslid verkozen en maakte deel uit 
van deze raad vanaf januari 2001 tot december 2006. Fons was een zacht en 
bedachtzaam man en nam de volbrenging van zijn mandaat van 
gemeenteraadslid zeer ernstig. Fons was een goed mens! Zijn weduwe, 
mevrouw Anna Paulusse, en de familie Verheyen werd namens het 
gemeentebestuur gecondoleerd. Mag ik aan de verzamelde raad voorstellen 
om enkele ogenblikken van stilte in acht te nemen. 
 
Burgemeest-voorzitter L. Aerts geeft toelating tot opname van de raad aan 
raadslid K. De hoog. 
 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts vraagt aan de raad om bij hoogdringendheid 
een punt toe te voegen aan de agenda.  



Het is een punt dat door het college van burgemeester en administratie over 
het hoofd werd gezien.  
Gaston Van Camp is met pensioen gegaan. Aan de uitoefenaars van de 
decretale graden kan een eretitel toegekend worden. Gaston Van Camp heeft 
40 jaar voor de gemeente gewerkt. Burgemeester-Voorzitter L. Aerts vraagt 
om dit punt toe te voegen. Er wordt een naamstemming georganiseerd 
waarbij iedereen unaniem akkoord is om dit toe te voegen aan de agenda. 
 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts stelt dat raadslid V. Meeussen voor 4 
maanden vervangen zou moeten worden en niet voor 1 maand. Er wordt 
voorgesteld om de beslissing aan te passen. 
 
Door de gemeenteraad d.d. 14 januari 2016 werd R. Van Hoeck aangesteld 
om raadslid V. Meeusen te vervangen tijdens zijn ziekteverlof (2 maanden).  
Dit werd vervolgens verlengd in de gemeenteraad van 10 maart (1 maand) en 
14 april (3 maanden).  
 
Op verzoek van raadslid V. Meeusen d.d.  2016 wordt de gemeenteraad 
verzocht om akte te willen nemen van de verlenging van zijn verhindering en 
zijn vervanging door Dhr. Roel Van Hoeck te verlengen met 4 maanden 
 
Raadslid S. Vandeneynde stelt dat de verklaring van raadslid V. Meeusen op 
27 september 2016 gedateerd is. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat dit  
27 augustus 2016 moet zijn.  
 
Besluit :  
 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van de verlenging van de verhindering van raadslid V. 
Meeusen wegens ziekte en de verlenging van zijn vervanging door de heer 
Roel Van Hoeck tijdens zijn ziekteverlof (verlenging met 4 maanden). 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Roel Van Hoeck en de 
personeelsdienst. 
 

 
02 Verslag voorgaande zitting d.d. 9 juni 2016 - Goedkeuring  

 
 Juridisch kader  

Gemeentedecreet 15.07.2005 – artikel 40 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) 
 
Historiek  
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2016 
dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden 
ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
 
Besluit:  Aerts L., De Veuster D., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., 
Matheeussen J., Nicolaï L., Vochten M., Slegers J., Bresseleers M., Van 
Looveren K., Michiels M., D De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 15  
stemmen voor 
Van Akeleyen C., de Hoog K.: 2 stemmen tegen 
Van Hoeck R., Van De Mierop B., Peeters E.,  Deckers S., Matthé R., Bellens 
B., Van Riel B., Vandeneijnde S., De bruyn D., Bellens J.: 10 onthoudingen 
 



Artikel 1   
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 9 juni 2016 dat acht dagen voor de 
huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt 
door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 
 

03 Ontslag raadslid N. Schoonbaert - Aktename  
 

 Juridisch kader  
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 2 januari 2013 – installatie gemeenteraad 
 
Historiek  
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 
werden door de raad voor verkiezingsbetwistingen goedgekeurd op datum 
van 27 november 2012. 
Door N. Schoonbaert werd d.d. 10 september 2015 de eed afgelegd als 
gemeenteraadslid. 
Mevr. N. Schoonbaert diende op datum van 5 augustus 2016 haar ontslag in 
als gemeenteraadslid.  
 
Motivatie  
Door burgemeester-voorzitter L. Aerts wordt een gepaste toelichting verstrekt 
tijdens de gemeenteraad. 
 
Besluit  
 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van het ontslag van Mevrouw N. Schoonbaert als 
gemeenteraadslid. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan mevrouw  
N. Schoonbaert. 
 

 
04 Eedaflegging Johan Bellens als gemeenteraadslid  

 
 Juridisch kader  

Gemeentedecreet 15.07.2005. 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 2 januari 2013 - Installatie 
gemeenteraadsleden en eedaflegging. 
 
Motivatie  
In huidige zitting werd akte genomen van het ontslag van N. Schoonbaert als 
gemeenteraadslid. 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 werd de volgende 
opvolger voor N-VA verkozen:  Johan Bellens 
De geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend door Johan Bellens 
en deze werden ter inzage gelegd met respect voor de decretale bepalingen 
ter zake. 
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat Johan Bellens die wordt 
uitgenodigd om heden de eed af te leggen, voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden. 
Johan Bellens heeft verklaard dat hij zich niet in een situatie van 
onverenigbaarheid bevindt. 
In openbare vergadering en in handen van de voorzitter legt hij de eed af, 
welke bepaald is bij art. 7 § 3 van het gemeentedecreet: 
,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw  na te komen’’. 
 



Besluit  
 
Artikel 1  
De  heer Johan Bellens wordt na beëdiging als raadslid aangesteld verklaard. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Johan Bellens en de 
dienst interne zaken. 
 
 

05 Agenda OCMW-raad d.d. 21.06.2016 - Kennisgeving  
 

 Juridisch kader  
Het decreet van 29.06.2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 
2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn – Artikel 9 
 
Historiek  
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21.06.2016: 
 
Agendapunten van de openbare zitting:  
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 17.5.2016 
2. Kennisname inkomende briefwisseling 
3. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 10.05.2016 en 
24.5.2016 
4. Vaststelling van de Jaarrekening 2015 
5. Aanpassingen arbeidsreglement en rechtspositieregeling 
.  
Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de 
gemeenteraad.  
 
Besluit  
 
Artikel 1  
Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van d.d. 21.06.2016. 
 
 

06 Jaarrekening OCMW 2015 
 

 Juridisch k ader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Het OCMW-decreet, artikel 174 § 2 
 
Historiek  
Door de gemeenteraad werd in zitting van 11.12.2014 akte genomen van het 
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 van het OCMW. 
 
Adviezen  
Door de ocmw-raad werd de rekening voor 2015 van het OCMW 
d.d.21.06.2016 vastgesteld. 
 
Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door de 
voorzitster van het OCMW,  A. Van Dyck. De jaarrekening 2015 werd op  
21 juni 2016 door de OCMW-raad bij eenparigheid van stemmen 
goedgekeurd. 
 
 



Het is niet de bedoeling om elk schema van de jaarrekening in detail te 
bespreken. ER zal relevantie informatie verstrekt worden om een correct 
beeld te vormen van de financiële toestand van het OCMW en de activiteiten 
die ontplooid werden.  
 
Naast de opmaak van een meerjarenplan, wordt door het OCMW ook ieder 
jaar een budget opgesteld. Dit budget bepaalt de doelstellingen die men heeft 
en worden vertaald in actieplannen en acties. De financiële gevolgen worden 
hieraan gekoppeld. De doelstellingenrealisatie is dus een overzicht van de 
realisatie van de doelstellingen van het OCMW voor het jaar 2015. Per 
beleidsdomein wordt een overzicht gegeven van het initiële budget, het 
eindbudget en de cijfers van de jaarrekening.  Deze doelstellingenrealisatie 
verschaft  met andere woorden een adequaat overzicht van de acties en 
actieplannen en of deze al dan niet konden gerealiseerd worden, of er in de 
loop van het jaar bijkomend budget diende voorzien te worden en of de 
ingeschatte raming bij de opmaak van het budget realistisch was. Hierbij 
wordt uiteraard een onderscheid gemaakt tussen exploitatie en 
investeringsbudget. 
 
Een OCMW, als dienstverlenend bedrijf, heeft haar mensen als belangrijkste 
kapitaal. Dit uit zich in de loonkost. In 2015 wordt voor de bezoldigingen een 
bedrag van 6.231.851 euro geboekt. Voor boekjaar 2014 was dit een bedrag 
van 6.005.434,45 euro. Dit is een dus bijkomende kost van 226.416,55 euro 
tegenover het vorige boekjaar. Zoals elk ander bedrijf, wordt het ocmw 
geconfronteerd met een groter wordende personeelskost door stijgende 
inflatie, anciënniteit, stijgende pensioenlast, vervangingen en premies. Ieder 
jaar streven streeft men naar een evenwicht tussen kwalitatieve 
dienstverlening en het onder controle houden van het personeelsbudget. 
Doordat het OCMW van Brecht Probis inschakelt, kan men garanderen dat 
alle mogelijke pistes tot optimalisatie van de ontvangsten en uitgaven in het 
WZC worden benut. In de andere afdelingen, zoals de sociale dienst en de 
administratie wordt de personeelsbezetting nauwgezet opgevolgd zodat dit 
budget onder controle gehouden kan worden. 
 
De uitgekeerde bedragen aan steun en leefloon nemen toe. Deze toename 
resulteert ook in een toename van werkingssubsidies en recuperaties. In 
boekjaar 2014 was er een negatief resultaat van 391.827 euro. In 2015 is er 
een negatief resultaat van 474.569,90 euro. Dit is een verschil van 82.742,90 
euro. Het is niet steeds in te schatten wat de evolutie van dit resultaat zal zijn.  
 
De vreemdelingenproblematiek is een actueel gegeven, zowel in 2015 als in 
2016. In 2015 is het lokaal opvanginitiatief uitgebreid. Dit wil zeggen dat op de 
kostenplaats van de sociale dienst meer kosten voor goederen en diensten 
dienen geboekt te worden. Toch moet zeker ook vermeld worden dat 
tegelijkertijd de subsidies stijgen waardoor we finaal kunnen stellen dat het 
resultaat nagenoeg gelijk blijft.  
Doordat gestreefd wordt naar een optimale bezetting van het beddenbestand 
van het WZC kan 2015 afgesloten worden met een overschot van 15.381,00 
euro.  
 
Het OCMW heeft in 2015 investeringen gedaan voor een bedrag van 
203.595,32 euro. Initieel werd in het budget een bedrag voorzien van 
227.215,70 euro. Als belangrijkste investeringen in 2015 kan gesproken 
worden over de verbouwingen in het WZC, de elektronische link met de 
apotheek en  ICT materiaal. Een aantal geplande investeringen, zoals het E-
notulenpakket, werden overgedragen naar 2016.  
 
De jaarrekening geeft aan dat er een positief resultaat voorgelegd kan worden 
voor een bedrag van 232.845 euro.  
 



Samengevat, wat is nu de financiële situatie van het OCMW van Brecht en 
bestaat er met andere woorden een financieel evenwicht? Zoals BBC dit 
voorziet, wordt dit uitgedrukt via de autofinancieringsmarge en het resultaat op 
kasbasis. 
 
Het resultaat op kasbasis bedraagt 1.521.974 euro. De autofinancierings-
marge bedraagt 364.350 euro. Dit zijn gunstige resultaten, te weten dat BBC 
voorschrijft dat dit minstens 0 moet bedragen. 
Het onder controle houden van het budget is een uitdaging zoals dit voor vele 
organisaties het geval is. De positieve resultaten die voorgelegd worden, zijn 
het resultaat van optimalisatie van de mogelijkheden, het benutten van 
subsidies en het nauwgezet opvolgen van de tendensen in de maatschappij.  
 
Besluit  
 
Artikel 1  
Door de gemeenteraad wordt kennis genomen van de vastgestelde rekening 
van het OCMW voor het dienstjaar 2015. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW en het 
agentschap binnenlands bestuur, Lange Kievitstraat 111-113 bus 10, 2018 
Antwerpen. 
 

 
07 Aanvullend reglement - blauwe zone Handelslei  

 
 Juridische context  

Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 - artikel 119 en 135  
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 42. 
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit 
van 16 maart 1968. 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en 
de bijkomende plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald. 
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van 
de verkeerstekens. 
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. 
 
Historiek  
Door de gemeenteraad van 9 september 1999 werd een aanvullend reglement 
goedgekeurd voor de invoering van een blauwe zone in de Handelslei.  
Aanvullend werd door de gemeenteraad 14 oktober 1999 het reglement 
aangepast met de invoering van bewonerskaarten. 
Het bestuur ervaart de invoering van bewonerskaarten eigenlijk niet als positief 
en heeft enkele jaren geleden beslist om geen nieuwe bewonerskaarten meer uit 
te reiken. 
Momenteel zijn er nog een 6-tal bewonerskaarten actief. 
 
Motivatie  
De parkeerplaatsen die gelegen zijn op het openbaar domein langsheen 
Handelslei moeten maximaal aangewend kunnen worden door de bezoekers 
van de handelszaken. 
 
 
 



Na heraanleg van de Brugstraat werd een blauwe zone ingevoerd zonder het 
uitreiken van bewonerskaarten.  Het bestuur wenst de situatie gelijk te trekken 
en in de Handelslei dezelfde regelgeving in te voeren. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen 
L. Torfs. Door de gemeenteraad van 9 september 1999 werd er in de 
Handelslei een zone met beperkte parkeertijd, een zogenaamde blauwe zone, 
ingevoerd.  Een gemeenteraad later werd er bijkomend de invoering van de 
bewonerskaart goedgekeurd. Momenteel zijn er nog een 6-tal 
bewonerskaarten actief.  Het bestuur ervaart het gebruik van 
bewonerskaarten niet als positief en er werden de laatste jaren dan ook geen 
bewonerskaarten meer uitgereikt. 
 
In de Handelslei hebben we te maken met verschillende soorten parkeerders: 
de bewoners, de handelaars, en de bezoekers of klanten van de 
handelszaken. 
De bewoners kunnen er onbeperkt parkeren tussen 18 uur en 9 uur.  Overdag 
worden de bewoners en de handelaars aanzien als langparkeerders en zij 
dienen dan ook ergens anders te parkeren.  De bezoekers of klanten hebben 
dan de gelegenheid om te kunnen kortparkeren in de blauwe zone tussen 9 
uur en 18 uur.  Het is dan van belang dat zij op korte afstand van hun 
bestemming kunnen parkeren. 
 
Het afvoeren van de bewonerskaart gebeurt omwille van de verschillende 
nadelen die een bewonerskaart met zich brengt: door het uitreiken van een 
bewonerskaart worden bewoners niet gestimuleerd om te investeren of actief 
te zoeken naar een garage of parkeerplaats, bezoekers of klanten vinden 
moeilijker een parkeerplaats én een stijgend aantal bewonerskaarten zou de 
maatregel van het inrichten van een blauwe zone ondermijnen.  Na verloop 
van tijd zou de straat vol geparkeerd staan met auto’s met een 
bewonerskaart. Het onderbord “uitgezonderd bewonerskaarten” zal dan ook 
verwijderd worden. 
 
Besluit : Aerts L., De Veuster D., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., 
Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Vochten M., Slegers J.,  
Van De Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., 
Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., De Groof E., 
Vandekeere T., Smouts L., De bruyn D., Bellens J.: 25 stemmen voor 
Van Akeleyen C., de Hoog K.: 2 stemmen tegen 
 
Artikel 1   
De aanvullende reglementen voor de invoering van een zone met beperkte 
parkeertijd in de Handelslei, getroffen door de gemeenteraad van 9 september 
1999 en 14 oktober 1999, worden ingetrokken en vervangen door dit besluit. 
 
Artikel 2  
Er wordt een zone met beperkte parkeertijd ingesteld in de Handelslei.  Het 
gebruik van de parkeerschijf wordt er verplicht van maandag tot en met zaterdag 
tussen 09.00 uur en 18.00 uur.  De maximum parkeerduur bedraagt twee uur. 
 
Artikel 3   
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de 
weggebruikers door het plaatsen van de zonale verkeerstekens E9a (zoals 
bedoeld in art. 65.5 van KB 01/12/1975) aangevuld met de parkeerschijf. 
 
Artikel 4   
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling 
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Vlaamse Overheid,  Koning Albert II-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel, de 
dienst integrale veiligheid en mobiliteit en burgerzaken. 



08 Aanvullend reglement - parkeer - en stilstandverbod - toegangsweg naar 
garages Canadalaan en verbindingsweg Canadalaan -  
Frans De Meyerstraat 
 

 Burgemeester L. Aerts stelt voor om dit agendapunt niet te behandelen. Er is 
momenteel onduidelijkheid omtrent enkele stukken die aangereikt werden 
door een buurtbewoner die eerst onderzocht moet worden. Dit dossier zal met 
de notaris besproken worden. Mogelijks heeft dit dossier ook invloed op de 
grondafstand die in juni goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Er wordt 
een stemming georganiseerd om dit agendapunt te verdagen. 
 
Verdaging van het agendapunt: 27 stemmen voor 
 

 
09 Wijziging buurtweg tracé 113 - Definitieve vaststelling  

 
 Juridisch kader  

Gemeentedecreet 15.07.2005 
De wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en gewijzigd bij decreet van 4 
april 2014. 
Besluit Vlaamse Regering d.d. 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels 
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 
Atlas der buurtwegen voor de gemeente Brecht, dd. 10 april 1841 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 12 mei 2016 - Buurtweg 113 
 
Historiek  
De buurtweg nr. 113 is gelegen tussen de Molenstraat en de 
Vaartstraat/Gemeentepark in de gemeente Brecht.  
 
Motivatie  
De Voorkempen heeft een aanvraag ingediend tot de wijziging van het tracé 
en de vaststelling van het rooilijnplan van buurtweg nr. 113 te Brecht.  
 
Bij voormelde aanvraag tot wijziging van het tracé van buurtweg nr. 113 zijn 
gevoegd:  
- een motivatienota 
- Rooilijnplan wijziging buurtweg 113: grondplan en rooilijnplan van 12 april 
2016 opgemaakt door landmeter Francis Koyen 
- Rooilijnplan wijziging buurtweg 113: uittreksel atlas der buurtwegen van 12 
april 2016 opgemaakt door landmeter Francis Koyen 
- Rooilijnplan wijziging buurtweg 113: uittreksel kadasterplan van 12 april 2016 
opgemaakt door landmeter Francis Koyen 
- Rooilijnplan wijziging buurtweg 113: uittreksel topografische kaart van 12 
april 2016 opgemaakt door landmeter Francis Koyen 
- Rooilijnplan wijziging buurtweg 113: uittreksel gewestplan van 12 april 2016 
opgemaakt door landmeter Francis Koyen  
- Rooilijnplan wijziging buurtweg 113: fotoreportage van 12 april 2016 
opgemaakt door landmeter Francis Koyen 
 
In het ruimtelijke structuurplan van Brecht is opgenomen dat er een fijnmazig 
fietsroutenetwerk wordt uitgebouwd met als uitgangspunt de lokale 
autoverbindingen zo laag mogelijk te houden en het verkeer met de fiets te 
bevorderen.  Dit met als streefdoel de voornaamste plekken binnen de 
gemeente (vb. scholen, bedrijventerreinen, recreatiepolen, 
voorzieningencentra…) met elkaar te verbinden voor trage weggebruikers. 
 
Via de wijziging van het tracé van de buurtweg nr. 113 wenst men zowel een 
gemengd gebruik als het recreatieve en functionele aspect van de buurtweg te 
promoten.  
 



Voor de zwakke weggebruikers zal deze gewijzigde buurtweg immers zowel 
functioneel als recreatief een meerwaarde kunnen bieden als alternatief voor 
de verkeersdrukke routes op de Eyndovensteenweg en Molenstraat N115. 

• De buurtweg sluit aan op de recreatieve routes ten zuiden van de weg 
en buurtweg nr. 128bis. Hierdoor ontstaat een netwerk van 
recreatieve routes voor traag verkeer dewelke samen komen in 
buurtweg nr. 113. Gezien de verschillende buurtwegen samensmelten 
in één buurtweg, is een aangepaste tracébreedte noodzakelijk i.f.v. 
het intensiever gemengd gebruik. 

• Het stimuleren van het gebruik van deze buurtweg als fiets- of 
voetgangersverbinding richting het centrum van Brecht en zijn lokale 
dienstverlening (gemeentehuis, bibliotheek, …), kadert eveneens in 
het promoten van duurzame lokale mobiliteit.  

• Voor het mechanisch verkeer loopt deze buurtweg richting het 
centrum dood. Er is enkel verder een doorlopende verbinding voor de 
zwakke weggebruikers. Dit maakt dat ondanks het feit dat een 
verbreding noodzakelijk is, lokaal gebruik door mechanisch verkeer 
gegarandeerd blijft. Er wordt dus ook een keerpunt voorzien voor het 
mechanisch verkeer. 

 
In tweede orde maakt de wijziging van het tracé van deze  buurtweg de 
ontwikkeling mogelijk van het woonuitbreidingsgebied (in het bouwblok 
Molenstraat – Vaartstraat – Eyndovensteenweg) waardoor de buurtweg nr. 
113 loopt. De ontwikkeling van dit woonuitbreidingsgebied kan een variatie 
aanbieden van huurwoningen- en appartementen, koopwoningen en –
appartementen en kavels dewelke ontwikkeld kunnen worden door de lokale 
woonactoren en aangeboden aan de bewoners met een bescheiden inkomen. 
 
De aan te leggen rijbaan dient naar afmetingen te voldoen aan de haar 
toegekende functie om een veilig en comfortabel verkeer te kunnen 
garanderen. Het smalle wegprofiel dient te worden aangepast. 
 
Voor de afvoer van het regenwater dient er voldoende buffering voorzien te 
worden voordat het water mag geloosd worden op de waterloop. De 
bufferingsvoorwaarden worden opgelegd door de betrokken 
waterloopbeheerder (in dit geval de Provincie Antwerpen). Om aan deze 
bufferingsvoorwaarden te kunnen voldoen is er waar mogelijk te voorzien in 
een open gracht. Deze grachten vergen een bepaalde breedte te voorzien in 
het wegprofiel. 
 
Om zowel de aanleg van de rijbaan als de aanleg van de grachten te 
realiseren dient er over gegaan te worden tot een wijziging van het tracé van  
buurtweg nr.113. Hierbij dient het bestaande tracé volgens de atlas der 
buurtwegen te worden verbreed. In dit kader dient een ontwerp rooilijnplan 
voor buurtweg nr. 113 te worden vastgesteld door de gemeenteraad.  
 
Om deze gewijzigde tracébreedte te kunnen realiseren ten aanzien van de  
breedte van de buurtweg volgens de atlas der buurtwegen is het noodzakelijk 
hiervoor gronden in te nemen. De grondinname wordt bepaald door de nieuwe 
rooilijn. 
 
Er werd een openbaar onderzoek gevoerd van 8 juni 2016 tot en met 8 juli 
2016 voor dit dossier. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juli 2016 de sluiting 
van het openbaar onderzoek vastgesteld. Er werden geen bezwaren 
ingediend. Het dossier wordt ter definitieve vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
 



Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen D. De Veuster. 
 
In de zitting van de gemeenteraad van 12 mei jl. hebben we de wijziging van 
deze buurtweg voorlopig vastgesteld. Het doel is deze in overeenstemming te 
brengen met een deel van het wegentracé voor het sociaal woonproject 
Molenstraat, dat deze raad in de zitting van 8 oktober 2015 heeft 
goedgekeurd. Ik stip nog even aan dat het laatste gedeelte richting 
Venusstraat ongewijzigd blijft en enkel als trage verbinding toegankelijk blijft.  

De nodige plannen hebt u kunnen raadplegen. Rekening houdende met het 
besluit van de VL. regering van 20 juni 2014 werd het dossier na de 
voorlopige vaststelling in mei onderworpen aan een openbaar onderzoek 
(30d.). Daarbij werden er geen bezwaren ingediend. Er stelde zich evenwel 
een probleem - dat ook de rechtstreekse aanleiding is voor de vroegtijdige 
bijeenroeping van deze raad - nl. dat binnen de 60 dagen na het einde van het 
openbaar onderzoek het dossier terug aan de raad moet worden voorgelegd. 
Dat laatste element, werd tijdens de administratieve afhandeling uit het oog 
verloren en dan hebben we een andere oplossing moeten zoeken om dit 
dossier verder af te handelen. 

Raadslid S. Deckers stelt dat de aanleiding de weigering van deputatie van 
het project en de wegenis is. De vergunning werd onder andere geweigerd 
door de procedure over de buurtweg. Wat is nu de te volgen procedure? Als 
we het dossier samen bekijken, gaat het over een groot project. Is het niet 
aangewezen om ook een mobiliteitsstudie? 
Schepen D. De Veuster repliceert dat de dossiers opnieuw ingediend moeten 
worden wanneer de procedure rond de buurtweg achter de rug is. De 
mobiliteitsstudie is in weze niet nodig. Het aantal woningen zoals nu 
voorgelegd vergen nog geen mobiliteitsstudie. Pas bij volledige ontwikkeling 
moet een studie gemaakt worden. De gemeente neemt nu als initiatief om een 
studie te voeren.  
Burgemeester L. Aerts stelt dat ook de oude Molenstraat in de studie 
betrokken zal worden. 
 
Raadslid B. Van De Mierop vraagt of ook de ontsluiting van de 
Eyndovensteenweg in de studie opgenomen wordt. Burgemeester L. Aerts 
antwoordt dat mogelijks blijkt uit de studie dat dit ook nodig zal zijn. De vraag 
is terecht, maar we kunnen niet op de studie vooruitlopen. Schepen D. De 
Veuster repliceert dat de studie volgens de wetgeving nodig is vanaf 200 
woongelegenheden. 
 
Raadslid B. Van De Mierop vraagt wat de timing is. Burgemeester L. Aerts 
antwoordt dat er eerst bekeken zal worden hoe we de studie in de markt 
kunnen zetten. We onderzoeken of er een bijakte afgesloten kan worden met 
Infrabo, belast met het opmaken van het wegendossier. Ook moeten we de 
financiering van de studie bekijken. Eventueel kan dit samen met de 
bouwmaatschappij en de financiële partners gebeuren. 
 
Raadslid S. Deckers vraagt of de conclusie is dat er geen vergunningen 
worden afgeleverd vooraleer de studie klaar is. Burgemeester L. Aerts 
repliceert dat het logisch is dat de aanvraag pas wordt ingediend nadat de 
studie werd afgerond. 
 
Raadslid B. Van De Mierop vraagt wat het bedrag van de opmaak van de 
studie is. Schepen D. De Veuster antwoordt dat de raming voor het ganse 
gebied nog af te wachten valt. 
 
Besluit:  Aerts L., De Veuster D., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., 
Matheeussen J.,  
 



Van Hoeck R., Nicolaï L., Vochten M., Slegers J., Bresseleers M.,  
Van Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.:  
16 stemmen voor 
Van Akeleyen C., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., 
Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., de Hoog K., De bruyn D., Bellens J.: 
11 onthoudingen 
 
Artikel 1  
Het rooilijnplan van buurtweg nr. 113, zoals opgemaakt door landmeter 
Francis Koyen, 20.04.2016., ref. 14068A, definitief vast te stellen. 
 
Artikel 2  
Na definitieve beraadslaging in te stemmen met de wijziging van het tracé van 
buurtweg nr. 113, zoals weergegeven op voornoemd plan. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken en de Voorkempen, Nijverheidsstraat 3 te 2960 Brecht en 
de deputatie. 
 
 

10 Overdracht grond Van Pulstraat 15 - Gemeentemagazijn  
 

 Juridisch kader  
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 
 
Historiek  
Igean heeft in het verleden de gronden hiervoor verworven. 
 
Motivatie  
Igean Dienstverlening wenst het perceel, kadastraal gekend  Sectie N, 
nummer  634 G, gelegen Van Pulstraat over te dragen aan de gemeente 
Brecht. 
 
Het perceel heeft een kadastrale oppervlakte van 4.770 m². 
 
De akte zal ondertekend worden door de schepen en de secretaris voor de 
burgemeester die de akte zal verlijden op basis van de wet van 27 mei 1870. 
De eigendom zal voor vrij, zuiver en niet belast met enige schuld, voorrecht, 
hypotheek en in-of overschrijving  worden overgedragen. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts.  
 
Besluit : 27 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overdracht van het perceel, 
kadastraal gekend  Sectie N, nummer 634 G, gelegen Van Pulstraat 15 aan 
de gemeente Brecht. 
 
Artikel 2  
Schepen D. De Veuster en gemeentesecretaris A. Marnef worden gemachtigd 
de akte van overdracht te ondertekenen voor burgemeester L. Aerts die de 
akte zal verlijden 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Igean Dienstverlening. 
 
 



11 Overdracht grond Nollekensweg met bestemming openba ar domein 
door De Voorkempen aan de gemeente Brecht 
 

 Juridisch kader  
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 
 
Historiek  
Op het einde van de Nollekensweg werden door de Voorkempen sociale 
appartementen gebouwd.  Op deze site bevinden zich nog enkele percelen 
die moeten worden overgedragen aan de gemeente met als bestemming 
openbaar domein. 
 
Motivatie  
De Voorkempen H. E. wenst het perceel, kadastraal gekend  Sectie D met de 
kadastrale nummers 86/Y/3/deel, 86/S/2/deel, 86/C/deel, 43/D, 43/K, 43/L, 
43/M, 43/N, 43/C/deel, 43/E/deel, 43/F/deel, 43/V/deel, 43/P/deel, 43/R/deel, 
43/S/deel en 43/T/deel gelegen Nollekensweg over te dragen aan de 
gemeente Brecht. 
 
Het perceel heeft een kadastrale oppervlakte van 2 897 m². 
 
De akte zal ondertekend worden door de schepen D. De Veuster en de 
secretaris A. Marnef voor de burgemeester die de akte zal verlijden op basis 
van de wet van 27 mei 1870. De eigendom zal voor vrij, zuiver en niet belast 
met enige schuld, voorrecht, hypotheek en in-of overschrijving  worden 
overgedragen. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts.  
 
Besluit : 27 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overdracht van het perceel, 
kadastraal gekend Sectie D met de kadastrale nummers 86/Y/3/deel, 
86/S/2/deel, 86/C/deel, 43/D, 43/K, 43/L, 43/M, 43/N, 43/C/deel, 43/E/deel, 
43/F/deel, 43/V/deel, 43/P/deel, 43/R/deel, 43/S/deel en 43/T/deel gelegen 
Nollekensweg over te dragen aan de gemeente Brecht. 
 
Artikel 2  
Schepen D. De Veuster en gemeentesecretaris A. Marnef worden gemachtigd 
de akte van overdracht te ondertekenen voor burgemeester L. Aerts die de 
akte zal verlijden. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Voorkempen H. E en 
de dienst grondgebiedszaken. 

 
 
12 Aanleg wegenis -, riolerings -en omgevingswerken 'De Leeuwerik'  

 
 Juridisch kader  

Het gemeentedecreet is van toepassing. 
Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de 
overdracht van gronden aan de gemeente echter een exclusieve bevoegdheid 
van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook voorgelegd te 
worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de 
grondafstanden; 

 

 



Historiek  
Voor de ontwikkeling van het binnengebied binnen het bouwblok dat wordt 
omringd door de Zandstraat – Moeshofstraat – Hogebaan – Gabrielle 
Petitlaan - Henri Dunantlei werd op 28/01/2007 een RUP Leeuwerik en 
Kapelakker goedgekeurd voor de ontwikkeling ervan. De wegenis-, riolerings- 
en omgevingswerken zijn een uitvoering van dit  goedgekeurde RUP. 
 

Motivering  
De aanvraag omvat het ontwerp van de wegenis-, riolerings- en 
omgevingswerken van de wijk ‘Leeuwerik’. De aanleg van de wegenis situeert 
zich in het zuiden in het verlengde van de Klaverheide ter ontsluiting en in het 
noorden van Zandblok ter ontsluiting van de toekomstig te bouwen sociale 
woningen. De aanleg van een centraal wijkpark met speelvoorzieningen en de 
optimalisatie van de waterbuffering maken mee deel uit van het project. Ook 
de geplande boscompensatie ifv de ontwikkeling van het binnengebied wordt 
in dit binnengebied gerealiseerd. Voorliggend ontwerp verzoent waterbuffering 
en boscompensatie met een volwaardige parkfunctie met plaats voor spelen, 
natuurbeleving en ontspanning. 

 

Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen P. Schrijvers. 

De aanvraag omvat het ontwerp van wegenis, riolerings- en 
omgevingswerken binnen de wijk ‘Leeuwerik’ in de deelgemeente Sint-Job in’t 
Goor. De aanleg van de wegenis situeert in het zuiden in het verlengde van 
Klaverheide ter ontsluiting en in het noorden van Zandblok ter ontsluiting van 
de toekomstig te bouwen sociale woningen. De aanleg van een centraal 
wijkpark met speelvoorzieningen en de optimalisatie van de waterbuffering 
behoren eveneens tot deze werken. 
 
De projectzone betreft een groene zone onderdeel van de verkaveling voor 
woningbouw ‘De Leeuwerik’ en is begrensd in het noorden door de bebouwing 
langs de Korte Nieuwstraat, in het oosten door de Henri Dunantlei en 
Zandblok, in het zuiden door bebouwing langs de Zandstraat en in het westen 
door de Moeshofstraat. De straat Klaverheide vormt het aantakkingspunt voor 
de nieuwe wegenis in de zuidelijke zone van de ontwerpzone. De noordelijk 
ontwikkeling zal aantakken op Zandblok. De centrale parkzone is eveneens 
bereikbaar door een aantal buurt- en voetwegen.  De huidige toestand van de 
projectzone bestaat uit een ruig grasland met zones met opschot van 
hoofdzakelijk berk. Een oude houtkant en de Zandblokbeek vormen daar de 
belangrijkste natuurlijke dragers van de projectsite. 
 
In het dossier wordt beschreven op welke manier men zal omgaan met de 
inrichting van de zones en dit wat betreft, boscompensatie, parklandschap, 
speelzones, padennetwerk, natuurbeleving, ontspanning en wegenis. 
 
Ook werd wat mobiliteit betreft de nodige aandacht gegeven aan de 
verbinding tussen de verschillende wijkdelen voor de zwakke weggebruiker 
alsook werd de nodige aandacht gegeven voor de bereikbaarheid van 
gemotoriseerd verkeer.  Ook voldoet deze aanvraag aan de benodigde 
parkeerplaatsen voor bezoekers en voor mindervaliden. 
 
Voor wat betreft de rioleringswerken wordt er binnen het project een 
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarbij voor de vuilwaterriolering 
gedimensioneerd is aan de hand van het aantal inwonersequivalenten en 
gravitair zal aansluiten op de bestaande riolering in de Klaverheide 
(Moeshofstraat) waar reeds wachtbuizen klaarsteken. 



Voor de afvoer en infiltratie van het regenwater werden de nodige 
infiltratieproeven uitgevoerd en werden aan de hand van deze proeven voor 
de volledige omgeving de nodige voorstellen gedaan betreffende buffering en 
afvoer van het regenwater. 
 
Voor Sint-Job is dit een heel mooi project en vervolg op het RUP De Leewerik 
en bijgevolg wordt deze aanleg van wegenis, riolerings- en omgevingswerken 
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad..  
 

BESLUIT : 27 stemmen voor 
 
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het tracé van de nieuwe wegenis-, 
riolerings-  en omgevingswerken van het binnengebied Leeuwerik en de 
parkzone zoals aangegeven op de 4 plannen die werden opgemaakt door 
landschapsarchitecten  op 20/05/2016.  
 
Artikel 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken. 

 
 
13 Grondafstand Tilburgbaan  

 
 Juridisch kader  

Het gemeentedecreet; 
 
Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 
1996 en gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 
2000 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 
 
Het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunningen- en handhavingsbeleid goedgekeurd op 27 maart 2009 en de 
codex ruimtelijke ordening (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

 

Motivering  
Dhr. Filip Couvreur wonende te Zwaluwenlaan 57, 2610 Wilrijk doet een 
aanvraag voor een nieuwe verkaveling gelegen te Tilburgbaan ZN, 2960 
Brecht, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie D 369 L. 
Het betreft een aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor 4 loten voor 
halfopen bebouwing. 
 
Langsheen de Tilburgbaan wordt er een oppervlakte van 45m² kosteloos en 
zonder kosten afgestaan aan de gemeente Brecht.  De huidige wegenis van 
de Tilburgbaan heeft een breedte van 8m. In het verleden werden er grachten 
aangelegd op privaat domein langsheen deze wegenis. De aanvragers van de 
verkavelingsvergunning vonden het dan ook aangewezen om de zone 
langsheen het perceel over een breedte van 1m waarin de gracht gelegen is, 
kosteloos en zonder kosten af te staan aan de gemeente. 

 

Volgens art 4.2.17§2 van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te 
nemen over de zaak van de wegen alvorens een beslissing genomen kan 
worden over de verkavelingsaanvraag. 

 

Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de 
overdracht van gronden aan de gemeente echter een exclusieve bevoegdheid 
van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook voorgelegd te 
worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de 
grondafstanden. 



 

Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen D. De Veuster. Hij stelt dat er een grondafstand wordt voorgelegd 
van 45 m² langsheen de Tilburgbaan. 

 

BESLUIT : 27 stemmen voor  

 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone 
gelegen langsheen de Tilburgbaan van 45m² -kosteloos en zonder kosten - 
van de zones gelegen in de  zone voor openbare wegenis, zoals aangeduid 
op het inplantingsplan gevoegd bij de aanvraag van 2016/15 
dhr. Filip Couvreur wonende te Zwaluwenlaan 57, 2610 Wilrijk doet een 
aanvraag voor een nieuwe verkaveling gelegen te Tilburgbaan ZN, 2960 
Brecht, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie D 369 L. 
Het betreft een aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor 4 loten voor 
halfopen bebouwing. 
 
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken. 

 
 
14 Grondafstand Tilburgbaan - Van Pulstraat  

 
 Juridisch kader  

Het gemeentedecreet; 
 
Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 
1996 en gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 
2000 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 
 
Het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunningen- en handhavingsbeleid goedgekeurd op 27 maart 2009 en de 
codex ruimtelijke ordening (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

 

Motivering  
Dhr. Stijn Bedert wonende te Renaat de Rudderlaan 24, 2650 Edegem doet 
een aanvraag voor een nieuwe verkaveling gelegen te Tilburgbaan-Van 
Pulstraat zn, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie D 369 F. Het 
betreft een aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor 1 lot voor open 
bebouwing. 
 

Op de hoek van de Tilburgbaan en de Van Pulstraat wordt er een oppervlakte 
van 70m² kosteloos en zonder kosten afgestaan aan de gemeente Brecht. De 
huidige wegenis van de Tilburgbaan heeft een breedte van 8m. In het 
verleden werden er grachten aangelegd op privaat domein langsheen deze 
wegenis. De aanvragers van de verkavelingsvergunning vonden het dan ook 
aangewezen om de zone langsheen het perceel over een breedte van 1m 
waarin de gracht gelegen is, kosteloos en zonder kosten af te staan aan de 
gemeente. 

 

Volgens art 4.2.17§2 van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te 
nemen over de zaak van de wegen alvorens een beslissing genomen kan 
worden over de verkavelingsaanvraag. 

Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de 



overdracht van gronden aan de gemeente echter een exclusieve bevoegdheid 
van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook voorgelegd te 
worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de 
grondafstanden. 

 

Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen D. De Veuster. Hij stelt dat er een grondafstand wordt voorgelegd 
van 70 m² langsheen de Tilburgbaan en de Van Pulstraat. 

 

BESLUIT : 27 stemmen voor  

 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone 
gelegen langsheen de Tilburgbaan en Van Pulstraat van 70m² -kosteloos en 
zonder kosten - van de zones gelegen in de  zone voor openbare wegenis, 
zoals aangeduid op het inplantingsplan gevoegd bij de aanvraag van Stijn 
Bedert wonende te Renaat de Rudderlaan 24, 2650 Edegem voor een nieuwe 
verkaveling gelegen te Tilburgbaan-Van Pulstraat zn, 2960 Brecht, kadastraal 
gekend als (afd. 3) sectie D 369 F.  
 
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken. 

 
 
15 Eandis Assets - Iveka - Buitengewone algemene vergadering - 3 oktober 

2016 - Goedkeuring agenda 
 

 Juridisch kader  
Gemeentedecreet, 15.07.2005 
Decreet intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 november 2013 – Aanstelling raadslid E. De 
Groof als afgevaardigde voor de algemene vergadering van Iveka. 
 
Historiek  
De gemeente is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas als 
deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Iveka betrokken bij de 
fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van 
Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 
2015 hebben beslist. 
 
Motivatie  
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergaderingen in buitengewone zitting van 
Iveka en Eandis Assets die op 3 oktober 2016 plaatshebben in Ghelamco 
Arena (GreenDistrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent. 
 
Op korte termijn dienen zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en 
omvangrijke investeringen aan, zoals de ombouw van laag- naar 
hoogcalorisch gas, Slimme Meters, e.d. … Omdat de pogingen om via de 
gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken ver onder de 
verwachtingen bleven, werd Eandis genoodzaakt om te zoeken naar een 
nieuwe private partner die bereid is om voor lange termijn te participeren 
binnen Eandis Assets. 
 
Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke  valabele kandidaat-
private partners en een selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële 



interesse betoonden en vijf ervan op 5 februari 2016 een concreet niet-
bindend bod uitbrachten, werd de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ 
(SGEL) door de raad van bestuur als beste kandidaat weerhouden. Deze 
nieuwe aandeelhouder verwerft door zijn definitief bod van 830.000.000 een 
kapitaalparticipatie van 14% binnen Eandis Assets ten bedrage van 211,6 
miljoen euro. Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde van 
484.413.396,90 euro wordt aldus een meerwaarde geboden van 
345.586.603,09 euro of 71,3%. Van deze meerwaarde behoort 86% aan de 
gemeenten. Vanaf het 9de jaar neemt het aandeel van de private partner in de 
meerwaarde toe met 1% per jaar dat hij verder deelneemt. 
 
SGEL verwerft 211,6 miljoen euro in het kapitaal vertegenwoordigd door 
17.444.458 aandelen B1 en ontvangt een aandeel in de winst dat 
overeenstemt met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets. 
 
Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de 
toelichtende nota, die onder meer volgende thema’s omvatten: 

- Afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het 
mogelijk aandeelhoudersschap via een ‘groepsvennootschap’ en 
inzake ‘bijzondere governance rechten’; 

- Introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2; 
- Modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen; 
- Nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen; 
- Omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels 

‘kapitaal’ ten bedrage van 211,6 miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ 
ten bedrage van 618,4 miljoen euro, waarvan 345,6 miljoen euro als 
‘commerciële premie’); 

- Samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende 
bestuurders voor de private partner en bescherming van de 
minderheidsrechten inzake ‘bijzondere bestuursbeslissingen’); 

- Beperking van de stemrechten van de private partner en de 
financieringsverenigingen in de algemene vergadering (plafond 20% 
min één stem); 

- Verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering 
(voor ‘bijzondere beleidsbeslissingen’); 

- Geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) 
rekening houdend met de nieuwe deelnemerscategorieën; 

- Afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het 
aandeel in de ‘commerciële premie’. 

 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 
januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de 
agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze 
aan het voorstel van statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het 
mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. Via e-mail werd gevraagd om vragen op voorhand 
door te geven omdat de raad plaatsvindt voorafgaand aan de infosessies. 
Burgemeester L.Aerts heeft een vraag gesteld en iedereen heeft het antwoord 
kunnen lezen.  
 
Raadslid S. Deckers wil graag een aantal bedenkingen meegeven. Nu wordt 
in zee gegaan met een Chinese partner. Het is belangrijk dat we erover 
waken dat private en publieke partner gelijktijdig over dezelfde informatie 
beschikken. Ook wil hij benadrukken dat we voorzichtig moeten zijn.  
 
Onze vertegenwoordiger moet dit dossier zeker goed opvolgen en met kennis 
van zaken handelen. 



 
Burgemeester L. Aerts stelt dat het een terechte bekommernis is, maar wijst 
op de regels inzake corporate governance, anders rijden de bestuurders zich 
helemaal vast. 
 
Schepen L. Torfs stelt dat dat hij  er niet mee akkoord kan gaan dat 14% van 
de lokale energiedistributie in Chinese handen zal vallen. Waarom niet ? 
Een nieuwe privé-aandeelhouder zou toetreden tot Eandis Assets, nl. State 
Grid Corporation of China.  Dat is een Chinees staatsbedrijf en het tweede 
grootste bedrijf ter wereld, met 2 miljoen werknemers en 293 miljard euro 
omzet. 
 
Eandis, de beheerder van het stroom- en gasnet in 4 op de 5 Vlaamse 
gemeenten, heeft nood aan nieuw eigen kapitaal om de schuldenratio te 
verbeteren en nieuwe investeringen te doen. Het gaat concreet om een 
kapitaalinjectie van 800 miljoen euro, goed voor 14% van de aandelen van 
Eandis. Er zijn verschillende redenen waarom we dit beter niet zomaar 
goedkeuren. 
 
Ten eerste zien de gemeenten en steden niets van dat geld. Het wordt 
gebruikt om de vorige privé-partner Electrabel uit te kopen en om een 
opmerkelijke clausule te kunnen financieren: de Chinezen krijgen namelijk een 
deel van de betaalde meerwaarde terug, naarmate ze langer aan boord 
blijven. 
  
Ten tweede is er minder transparantie dan ooit.  Er zijn geheimhoudings- 
clausules, en conflicten kunnen beslecht worden door een soort privé-
arbitragehof.  Bovendien worden heel wat belangrijke beslissingen 
weggehaald van de Algemene Vergadering (een vergadering waar de 
gemeenten in de meerderheid zijn) en worden ze “Bijzondere 
BestuursBeslissingen” genoemd. Het gaat dan om het businessplan, de 
investeringen, de dividenden-politiek, enz…. 
 
Ten derde hebben de Chinezen een minderheidsparticipatie van 14%, maar 
hebben wel heel wat garanties gekregen. Als zij het niet eens zijn met 
welbepaalde beslissingen (11 Bijzondere Bestuurs Beslissingen en ook 
enkele beslissingen van de AV), treedt een deadlock-clausule in werking.  Dat 
betekent dat zij hun aandelen kunnen verkopen aan een derde partij, of dat 
Eandis verplicht kan worden om de participatie zelf opnieuw over te nemen.  
Zij krijgen dus een sterke positie. 
 
Vervolgens komt er een sterke Chinese poot in de strategische sector van 
energiedistributie.  Is het goed voor ons land en voor Vlaanderen dat een 
machtige Chinese wereldspeler zo’n strategische plek verovert in ons 
energielandschap?  Is dat in ons nationaal belang?  Te vrezen valt dat de 
andere lokale aandeelhouders niet zullen kunnen optornen tegen de 
Chinezen, als het hard tegen hard zou gaan.  Meer lokale spelers en lokale 
verankering ware veel beter geweest. 
 
Tot slot geeft het geen enkele maatschappelijke meerwaarde. In de nieuwe 
statuten van Eandis valt niets  te bespeuren over investeringen in sociale 
noden of beperking van het energieverbruik en dus de strijd tegen de 
klimaatopwarming.  Het ontbreekt aan duidelijke afspraken met de nieuwe 
aandeelhouder rond klimaatdoelstellingen.  Het betreft enkel financieel 
technische afspraken: de constructie belooft aan de aandeelhouders om 90% 
van de toegelaten winst uit te keren als dividenden en belooft een 
gegarandeerde winst van ongeveer 5% op de inbreng.   
 
Dergelijke winstconstructies helpen niet om naar een omslag te gaan in ons 
denken over energie en energieverbruik. 



M.a.w. onze publieke basisinfrastructuur moet in lokale handen blijven. Omdat 
olie steeds schaarser wordt, is elektriciteit de energiedrager van de toekomst. 
Het is dan ook van strategisch belang om de eigendom van de lokale 
energiedistributie in lokale handen te houden. De participatie door een 
Chinees wereldconcern druist hiertegen in. 
 
Probleem is ook dat we nu reeds moeten beslissen zonder ons echt degelijk 
te kunnen informeren.  De informatiesessies die door Eandis voor 
gemeenteraadsleden, secretarissen en financieel beheerders worden 
georganiseerd, worden gehouden nadat we in de gemeenteraad hierover 
beslist hebben. 
 
Uiteraard kan ik wel akkoord gaan met artikel 4 omtrent de 
vertegenwoordiging en deelname van raadslid De Groof aan de algemene 
vergaderingen. 
M.a.w. komt het er op neer dat ik niet akkoord ga met de agendapunten 1, 2, 
3, 4 en 5 uit artikel 2 én artikel 3. 

Burgemeester L. Aerts antwoordt dat Groen verwijst naar de deadlock-
clausule. Men moet beseffen dat deze clausule de mogelijkheid geeft om bij 
grote onenigheid eruit te stappen, maar indien hij dit doet voor 2024 zijn er wel 
gevolgen. Het is niet zo dat de private partner onevenredige voordelen zou 
krijgen tegenover de gemeenten, of hij de gemeenten de facto buiten spel 
zouden kunnen zetten door een eventueel financieel dreigement van SGEL. 
De partner zal beschikken over 14% van de aandelen, en een 
vertegenwoordiging die daarmee in verhouding staat. Er zijn clausules die 
neerkomen op een normale bescherming van een 
minderheidsaandeelhouder. De "deadlock" en "putopties" geven de private 
partner de mogelijkheid om uit te kunnen stappen bij grote onenigheid of 
fundamentele veranderingen. Maar wanneer hij dit doet vóór 2024, krijgt hij 
enkel de ingeschatte waarde van zijn 14% aandeel terug (momenteel ong. 
484 miljoen euro), en verliest hij 345 miljoen euro (de "commerciële premie"). 
Die blijft in het vermogen van Eandis, en wordt dus volledig eigendom van de 
gemeentelijke aandeelhouders. Bij uitstap staan dus niet de gemeenten buiten 
spel, maar de private partner. In de raad van bestuur zal de private partner 3 
effectieve mandaten kunnen opnemen, tegenover 48 voor de gemeenten. De 
steden en gemeentes behouden dus een stevige grip op de besluitvorming bij 
Eandis Assets. 

Met andere woorden de gemeenten blijven de grootste grip hebben op 
Eandis. Burgemeester L. Aerts verwijst naar het antwoord van Nick Vande 
Velde. De zoektocht werd ruim opgezet. Ook met de mogelijkheid voor een 
Vlaamse verankering via het toelaten van mogelijke joint ventures tussen 
Vlaamse maatschappijen onderling dan wel in combinatie met een andere 
vennootschap. Omwille van de omvang het benodigde bedrag was het 
immers door de Belgische wettelijke beperkingen niet mogelijk voor één 
Vlaamse maatschappij om ‘solo’ in te tekenen. De facto heeft één Vlaamse 
verankeraar in combinatie met een andere buitenlandse vennootschap zich 
kandidaat gesteld, maar zich tijdens het proces teruggetrokken. 
 
Er wordt artikelsgewijs gestemd. 
 
Besluit:  
 
Artikel 1: 27 stemmen voor 
 
 
Artikel 2: 1 tot en met 5: Aerts L., De Veuster D., Schrijvers P., Van 
Puymbroeck W., Matheeussen J.,Van Hoeck R., Nicolaï L., Van Akeleyen C., 
Vochten M., Slegers J., Van De Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., 



Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., 
De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts L., De bruyn D., Bellens J.: 
25 stemmen voor 
 
Torfs L.: 1 stem tegen 
 
Michiels M.: 1 onthouding 
 
Artikel 2: 6-7-8: 27 stemmen voor 
 
Artikel 3: Aerts L., De Veuster D., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Vochten M., Slegers J., Van De 
Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Deckers S., Matthé 
R., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., De Groof E., Vandekeere T., 
Smouts L., De bruyn D., Bellens J.: 23 stemmen voor 
 
Torfs L.: 1 stem tegen 
 
Van Akeleyen C., Michiels M., de Hoog K.: 3 onthoudingen 
 
Artikel 4 – 5: 27 stemmen voor 
 
Artikel 1  
Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 3 oktober 2016: 

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook 
van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 

2. Statutaire benoemingen 
3. Statutaire mededelingen 

 
Artikel 2  
Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 3 
oktober 2016: 

1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder 
voorbehoud van effectieve intrede) 

2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen 
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging 
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing 

van het register van de deelnemers 
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer 

José Verbiese en/of mevrouw Arickx om de beslissing genomen in 
voorgaande agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en 
de statuten dienovereenkomstig aan te passen 

6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook 
van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 

7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen 

onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van 
de splitsings-en fusieoperaties waarover beslist werd door de 
algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015; 
 

Artikel 3  
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de 
vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ als ‘B1 deelnemer’ tot de 



opdrachthoudende vereniging Eandis Assets, aan de toetredings-en 
deelnemersovereenkomst, en aan de overeenkomstige statutenwijzigingen 
binnen Eandis Assets, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve 
realisatie van de splitsings-en fusieoperaties waarover beslist werd door de 
algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, 
Iverlek en Sibelgas van december 2015; 
 
Artikel 4  
De vertegenwoordiger van de gemeente, raadslid E. De Groof, die zal 
deelnemen aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende 
verenigingen Iveka en Eandis Assets op 3 oktober 2016 op te dragen haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 
van heden inzake voormelde artikelen 1,2 en 3 van onderhavige 
raadsbeslissing. 
 
Artikel 5  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Eandis Assets, ter 
attentie van het secretariaat, uitsluitend op het mailadres (pdf) 
intercommunales@eandis.be. 
 
 

16 Toetreding Pleckske VZW  
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 5 Ondernemen en werken 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur bouwt haar initiatieven op vlak van 
lokale economie en toerisme verder uit. 
Actieplan: Brecht ondersteunt de aanwezige landbouwbedrijven.  
Actie: Ondersteuning landelijke initiatieven 
Budget van 1 359,75 euro te voorzien vanaf 2017. 
   
Juridisch kader  
Het gemeentedecreet 
De statuten van Pleckske vzw opgericht op 27 februari 2009 door de volgende 
stichtende partners: gemeente Wuustwezel, Centrale Landelijke Gilden, 
RURANTvzw en Plattelandsklassen vzw. 
 
Historiek  
In het verleden heeft de gemeente Brecht reeds samengewerkt met Pleckske 
vzw in het kader van Kleuterboeren. 
Recent is geopperd om het partnerschap van de vzw uit te breiden met 7 
gemeenten: Arendonk, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Ravels en 
Merksplas. 
 
Het doel van de vzw is omschreven als volgt: Samen-werken aan land- en 
tuinbouw in en vanuit een breed maatschappelijk veld.  We denken hierbij aan 
thema's als: ondernemerschap, maatschappelijke innovatie binnen land - en 
tuinbouw (korte keten, zorg, recreatie, publieke diensten), het behoud van een 
vitale open ruimte.  De vzw kan hiertoe initiatieven nemen zoals: 
sensibilisatieacties, studiedagen waarmee er kennis naar de regio wordt 
gebracht, vormingsinitiatieven, aanmaak ondersteunend materiaal omtrent 
landbouw en platteland, enz. ... 
 
In het verleden werden er al verschillende intiatieven en projecten opgezet: 
vorming van landbouwgidsen, nabijheidseducatie ( netwerk van land- en 
tuinbouwbedrijven voor schoolbezoeken), studiedag leegstaande agrarische 
gebouwen en kleuterboeren. 
Om de werking van de vzw te ondersteunen wordt een bijdrage gevraagd van 
1 359,75 euro per jaar met ingang van 1 januari 2017. 
 



Motivatie  
De samenwerking met de vzw biedt de kans om meer projecten op te zetten 
en de eigen expertise te verhogen. 
 
Een passende toelichting wordt verstrekt door Annemie Van Dyck. Vzw Het 
pleckske werd opgericht op 2009 door de gemeente Wuustwezel, centrale 
landelijke gilde, Rurant v.z.w en v.z.w.plattelandsklassen. In het verleden 
heeft de gemeente Brecht al samen gewerkt met v.z.w. het Pleckske rond het 
project kleuterboeren. 
 
In navolging van het project ‘Educatief netwerk MarkAante Kempen’, 
waarbinnen onder andere een netwerk van een 25-tal nabijheidsboerderijen is 
uitgebouwd, nam vzw ’t Pleckske het initiatief om een vervolgproject uit te 
werken, nl. het project ‘Kleuterboeren, met kleuters naar de boerderij!’. Dit in 
samenwerking met 8 gemeenten (Brecht,  Wuustwezel, Kalmthout, Ravels, 
Hoogstraten, Arendonk, Essen, Merksplas) uit het Leadergebied MarkAante 
Kempen en Plattelandsklassen vzw.  
Binnen dit project Kleuterboeren is het de bedoeling om alle 
nabijheidsboerderijen te ondersteunen in het ontvangen en rondleiden van 
kleuters op de boerderij.  
 
In functie van die ondersteuning besliste de stuurgroep van het project 
Kleuterboeren om een spelpakket te ontwikkelen op maat van kleuters. Een 
pakket met korte, laagdrempelige spelletjes, met een duidelijke landbouw 
educatieve inslag, maar die slechts een minimale begeleiding of 
ondersteuning vragen. Om de scholen voor te bereiden op een bezoek aan 
een nabijheidsboerderij heeft v.z.w t’plekske, in samenwerking met 
Plattelandsklassen , 2 educatieve werkboeken en een handpop ontwikkeld 
voor kleuterleidsters en leerkrachten van de eerste graad, genaamd 'Vlekje op 
vier poten' en 'Vlekje in de kleutertuin'.  
 
Met ' Vlekje op vier poten' kan een bezoek aan een landbouwbedrijf worden 
voorbereid. Hierin worden alle dieren op een speelse manier toegelicht. Om 
de werking van v.z.w. pleckske te ondersteunen en de kosten te verdelen 
wordt gevraagd toe te treden tot de v.z.w. t’pleckske en wordt een jaarlijkse 
bijdrage gevraagd van 1359 euro. Op deze manier is het mogelijk om samen 
met de andere gemeenten te blijven werken aan projecten rond land en 
tuinbouw en dit vanuit een breed maatschappelijk vlak. 
 
De gemeente Brecht dient een mandataris af  te vaardigen voor de algemene 
vergadering van VZW Pleckske.  Kandidaturen voor dit mandaat dienen 
overgemaakt te worden aan de secretaris, Annemie Marnef voor donderdag 1 
september om 24 uur. Er werd enkel een kandidatuur ingediend door A. Van 
Dyck. 
  
Besluit:   Bij geheime stemming:  
kandidatuur A. Van Dyck: 26 stemmen voor 
         1 Blanco 
 
Artikel 1:  
De gemeenteraad keurt de statuten en de toetreding tot Pleckske vzw van de 
gemeente Brecht goed.  
 
Artikel 2:  
Als afgevaardigde van de gemeente Brecht wordt mevrouw Annemie Van 
Dyck aangesteld voor de algemene vergadering van Pleckske vzw. 
 
Artikel 3:  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Pleckske vzw, aan  
aangestelde mandataris en aan de consulent lokale economie en landbouw. 



17 Aanpassing rechtspositieregeling gemeentepersoneel  
 

 Juridisch kader  
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23.11.2012 tot wijziging van diverse 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007  
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de 
rechtspositieregeling van het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositieregeling van de secretaris en ontvanger van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en bijhorend verslag (art. 51-53). 
Het decreet van 29.06.2012 (BS 08.08.2012) tot wijziging van het 
gemeentedecreet. 
 
Motivatie  
Het decreet van 18 november 2011 (en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse 
Regering van 3 mei 2013) tot regeling van het bewijs van taalkennis, vereist 
door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd 
op 18 juli 1966, heeft de manier waarop de personeelsleden van de lokale en 
regionale besturen de noodzakelijke kennis van het Nederlands kunnen 
bewijzen ingrijpend heeft gewijzigd. 
Het decreet had tot gevolg dat in artikel 15, §1, derde lid, van de wetten op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de 
woorden “vooraf door een examen bewezen worden”  worden vervangen door 
de woorden “voor de benoeming of bevordering bewezen worden”. 
In dit opzicht kunnen de kandidaten (houder van een diploma behaald in een 
andere taal dan het Nederlands) die slagen voor de selectieproeven worden 
opgenomen in de werfreserve onder voorbehoud dat zij vóór hun 
aanstelling/benoeming alleszins het bewijs leveren dat zij voldoen aan de 
vereiste inzake kennis van de Nederlandse taal. 
Volgens de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel vastgesteld 
door de gemeenteraad is enkel SELOR bevoegd om de taalkennis vast te 
stellen.  Hogervermeld besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2013 biedt 
de kandidaten echter beduidend meer mogelijkheden om hun taalkennis te 
bewijzen.  Ingevolge aanpassingen aan de regelgeving dienen betreffende 
artikels te worden aangepast. 
 
Om het mogelijk te maken om valabele ervaren kandidaten voor bepaalde 
functies te kunnen aantrekken die anders bij gebrek aan waardering van hun 
ervaring in de privésector of als zelfstandige en vanwege het loonniveau 
eerder geneigd zouden zijn om af te haken of niet deel te nemen aan 
selectieprocedures wenst het gemeentebestuur de toekenning van 
schaalanciënniteit in artikel 114 uit te breiden. Relevante beroepservaring 
opgedaan in de privésector of als zelfstandige kan  ook recht geven op 
schaalanciënniteit wanneer de functie vacant is verklaard als knelpuntberoep 
met een beperking tot 8 jaar. Deze bepaling maakt het mogelijk dat een 
kandidaat met relevante beroepservaring bij zijn aanstelling eventueel meteen 
de tweede salarisschaal van de functionele loopbaan krijgt. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen W. Van Puymbroeck. Hij stelt dat de manier waarop de 
personeelsleden van de lokale en regionale besturen de noodzakelijke kennis 
van het Nederlands moeten bewijzen, gewijzigd is. Ingevolge aanpassingen 
aan de regelgeving dienen betreffende artikels te worden aangepast. Ten 
tweede wenst het gemeentebestuur de toekenning van schaalanciënniteit in 
artikel 114 uit te breiden. Dit is om het mogelijk te maken om valabele ervaren 
kandidaten voor bepaalde functies te kunnen aantrekken die  anders bij 
gebrek aan waardering van hun ervaring in de privésector als zelfstandige en 
vanwege het loonniveau eerder geneigd zouden zijn om af te haken of niet 
deel te nemen aan selectieprocedures. Het gaat over 8 jaar. 
 



Advies  
De wijzigingen rechtpositieregeling mbt het toekennen van de 
schaalanciënniteit vanuit de privé/als zelfstandige aan kandidaten voor een 
knelpuntberoep wordt schriftelijk voorgelegd aan het onderhandelingscomité 
van vakbonden. 
De regeling mbt het bewijs van taalkennis  ingevolge het uitvoeringsbesluit 
van de Vlaamse Regering van 3 mei 2013 werd voorgelegd aan het 
onderhandelingscomite van  27 mei 2016 waarbij protocols van akkoord werd 
ondertekend door ACV-OD, ACOD en VSOA. 
 
BESLUIT:  27 stemmen voor 
 
Art.1  : De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van Brecht wordt 
aangepast op de volgende wijze: 
Hoofdstuk II. De aanwerving 
Afdeling 1. De algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene 
aanwervingsvoorwaarden 
Art.10 §1. Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de 
kandidaten: 
1° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het 
gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 en het 
uitvoeringsbesluit van 3 mei 2013.. De taalvereisten dienen strikt nageleefd te 
worden.   
 
Als een kandidaat zijn diploma niet in het Nederlandstalige onderwijs behaald 
heeft, moet hij voor de indiensttreding een bewijs van taalkennis voorleggen 
volgens de niveaus vastgelegd in het Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Talen: 

• voor het aanwervingsniveau A (masterdiploma of gelijkgesteld) is de 
kennis van het Nederlands op niveau C1 van het Gemeenschappelijk 
Europees Referentiekader voor Talen vereist; 

• voor het aanwervingsniveau B (bachelordiploma of gelijkgesteld) is de 
kennis van het Nederlands voor de vaardigheden lezen en luisteren op 
niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor 
Talen vereist en de kennis op minstens niveau B2 van het 
Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de 
vaardigheden spreken en schrijven; 

• voor het aanwervingsniveau C (secundair onderwijs of gelijkgesteld) is de 
kennis van het Nederlands op minstens B2 van het Gemeenschappelijk 
Europees Referentiekader voor Talen vereist;  
In afwijking hiervan is voor de technische functies in het 
aanwervingsniveau C de kennis van het Nederlands op minstens niveau 
B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen 
vereist; 

• voor de aanwervingsniveaus D en E (geen diplomavereiste) is de kennis 
van het Nederlands op minstens niveau A2 van het Gemeenschappelijk 
Europees Referentiekader voor Talen  vereist; 
In afwijking hiervan is voor de administratieve functies in het 
aanwervingsniveau D de kennis van het Nederlands op minstens niveau 
B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen 
vereist. 

Het bewijs van kennis van het Nederlands wordt vereist bij benoeming of 
bevordering, zowel in statutair als in contractueel verband, als de kennis niet 
bewezen wordt aan de hand van de vereiste diploma’s en studiegetuigschriften, 
vermeld in artikel 15, §1, derde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 
Het slagen voor de selectie bij bevordering wordt beschouwd als afdoende bewijs 
van de beheersing van het Nederlands op het nieuwe niveau. 
 
 



Volgende bewijzen zijn geldig:  
• bewijzen uitgereikt door instellingen waarin het Nederlands de 

onderwijstaal is; 
• het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse 

Taalunie; 
• bewijzen uitgereikt door de Huizen van het Nederlands van Brussel, 

Antwerpen en Gent (enkel op de niveaus A2 en B1) 
• bewijzen uitgereikt door SELOR 
• Voor de functies in niveau D en E waarvoor geen diplomavereiste vereist 

is, worden kandidaten geacht te voldoen aan de vereiste van de kennis 
van het Nederlands als ze het bewijs kunnen leveren dat ze acht jaar als 
regelmatige leerling onderwijs hebben gevolgd in het Nederlandstalige 
lager en secundair onderwijs. Dat bewijs wordt geleverd aan de hand van 
attesten die de schoolbesturen in kwestie hebben uitgereikt. 

 
Kandidaten die hun kennis van het Nederlands in het vereiste niveau van het 
Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen niet kunnen bewijzen, 
hebben de mogelijkheid de vereiste kennis te bewijzen in een test. Deze test wordt 
afgenomen door een instantie die wordt aangeduid door de bevoegde Vlaamse 
minister voor binnenlandse aangelegenheden. 
 
2° slagen voor de selectieprocedure. 
 
In afwijking van §1,2°, kan een kandidaat die eerder heeft deelgenomen aan 
een gelijkwaardige selectieprocedure, die niet ouder is dan drie jaar voor een 
functie in dezelfde graad als de vacante  functie, gedeeltelijk of volledig 
vrijgesteld worden van de deelname aan de nieuwe selectie, als hij daarvoor 
al slaagde. Voor de nieuwe selectie gelden in dat geval de resultaten die de 
kandidaat behaalde voor de eerder afgelegde overeenstemmende proeven. 
De kandidaat vraagt de vrijstelling aan. De aanstellende overheid beslist over 
de vrijstelling en deelt ze  schriftelijk mee aan de kandidaat en aan de 
selectiecommissie.  
 
§2. Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het 
geslaagd is voor selectieproeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven 
wanneer de wekelijkse prestaties binnen die functie uitgebreid worden of 
wanneer de functie voltijds wordt. 
 
Hoofdstuk X. De administratieve anciënniteiten 
 
Art. 114  In afwijking van artikel 111, eerste lid, en artikel 112, §2, wordt aan het 
personeelslid met beroepservaring bij een andere overheid ook schaalanciënniteit 
toegekend als die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het 
personeelslid wordt aangesteld. 
 
Die schaalanciënniteit wordt toegekend op basis van een vergelijking van die 
diensten met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het 
personeelslid aangesteld wordt.  
 
Eveneens kan ook voornoemde relevante beroepservaring in de privésector of als 
zelfstandige in aanmerking genomen worden voor de toekenning van 
schaalanciënniteit wanneer de functie is vacant verklaard als knelpuntberoep en dit 
met een beperking tot 8 jaar. Deze regeling is van toepassing vanaf 05.09.2016 
(datum goedkeuring door de gemeenteraad). 
 
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een andere 
overheid/werkgever gepresteerd werden. Als bewijsstukken worden aanvaard: 
1° attesten van de vroegere werkgever die bevestigen dat en hoelang een 
werknemer een bepaalde functie heeft uitgeoefend en die weergeven wat dat 
inhield. 



2° de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie; 
3° zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming. 

 
 
18 Eretitel Financieel beheerder G. Van Camp  

 
 Juridisch kader  

Het gemeentedecreet 15.07.2005 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 oktober 2015 over de aanpassing 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 
 
Motivatie  
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen wordt een 
eretitel aan financieel beheerder G. Van Camp verleend. 
 
De gemeenteraad heeft op 8.10.2015 eervol ontslag verleend aan financieel 
beheerder G. Van Camp. 
 
G. Van Camp werkte bij het gemeentebestuur vanaf 16 februari 1976 en heeft 
vanaf 1.07.1998 de functie van gemeenteontvanger opgenomen. 
 
Om een eretitel te bekomen moet voldaan zijn aan volgende cumulatieve 
voorwaarden: 
 

• Gedurende 10 jaar het ambt te hebben uitgeoefend; 
• Gedurende de laatste 10 jaar geen tuchtstraf te hebben opgelopen; 
• Gedurende de laatste 10 jaar niet ongunstig geëvalueerd zijn. 

 
Gaston Van Camp, financieel beheerder, voldoet aan de voormelde 
voorwaarden voor de toekenning van de eretitel. 
 
Gelet op de brief d.d. 1 september 2016 waarmee Gaston Van Camp instemt 
met de voordracht om de titel van ere - financieel beheerder te bekomen. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts en een applaus gegeven door de gemeenteraad. 
 
BESLUIT : Bij geheime stemming: 27 stemmen voor 
 
Artikel 1  
Aan Gaston Van Camp, geboren te Brecht op 22 augustus 1955 en wonende 
te Brecht, Karel Engelslaan 28 wordt de titel van ere-financieel beheerder 
verleend. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Gaston Van Camp en de 
personeelsdienst. 
 

 
 
 
 
Marnef A.  Aerts L. 
Secretaris  Burgemeester 
 


