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Aanwezigen:  
Luc Aerts, Burgemeester - Voorzitter 
Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Schepenen 
Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena Slegers, 
Bart Van De Mierop, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven 
Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Karina de Hoog, 
Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Gemeenteraadsleden 
Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 
Annemie Marnef, Secretaris 
Verontschuldigd:  
Jos Matheeussen, Zesde schepen 
 

OPENBAAR 

Verslag - Dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 12 oktober 2017 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 40 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 12 oktober 2017 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. 
Schepen J. Matheeussen is verontschuldigd voor de zitting van de gemeenteraad. 
Raadslid K. De hoog zal later toekomen op de zitting. 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts geeft toelating aan raadslid P. Van Assche om te filmen. 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts stelt dat er een bijkomende agenda werd overgemaakt namelijk : 
1) Motie Catalonië - P. Van Assche 
2) Interpellatie E-commerce en pakjesdiensten - P. Van Assche 
3) Vraag De Merel - P. Van Assche 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts stelt dat het verslag van de voorgaande zitting ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat voor al wie interesse heeft in het volledige en ongecensureerde verslag 
van de zitting verwezen wordt naar de gebruikelijke kanalen. 

Stemming:  
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van 
Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 2 stemmen tegen (Christel 
Van Akeleyen, Patrick Van Assche), 9 onthoudingen (Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, 
Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 

 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 12 oktober 2017 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

2. Dagorde OCMW-raad 17 oktober 2017 - 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 

 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 9 november 2017  
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Historiek 
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 oktober 2017: 
Agendapunten van de openbare zitting: 
Verslag - Briefwisseling 
1. Kennisname inkomende briefwisseling 
2. Kennisname van het verslag van het vast bureau d.d. 12.09.2017, 26.09.2017 
3. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 19.9.2017 
Secretariaat 
4. Kennisname eindrapport Audit Vlaanderen 
5. Stand van zaken ontwikkeling Welzijnscampus 
Financiën 
6. Belfius - Herziening lening 
Intergemeentelijke samenwerking 
7. Statutenwijziging van de dienstverlenende vereniging Cipal 
8. Statutenwijziging Selab 

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. 17 oktober 2017. 
 

Grondgebiedszaken 

3. Grondafstand Kromvenlaan 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling 6  Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een 
groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter 
van de gemeente te verstoren 

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; 

Motivatie 
De vier nieuwe loten zijn gelegen langsheen de Kromvenlaan. Vooraan deze percelen ligt er nog een stuk 
grond met een diepte van 5m tot in het midden van de aanwezige wegenis in het wegentracé van het BPA 
recreatief woongebied met een oppervlakte van 372m². Het is voorzien dat deze oppervlakte kosteloos en 
zonder kosten overgedragen wordt 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 in de Kromvenlaan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor een oppervlakte van 
372 m². 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen langsheen de Sorbenlaan van 
372m² -kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de  zone voor openbare wegenis, zoals 
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aangeduid op het plan ‘bestaande toestand’ gevoegd bij de aanvraag van landmeter Luc De Rop, Sint-
Antoniusbaan 85 in 2980 Zoersel betreffende een nieuwe verkaveling gelegen te Kromvenlaan ZN, 2960 
Brecht kadastraal gekend als (afd. 1) sectie M 31 X6. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer een verkavelingsvergunning wordt verleend. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 
 

Interne Zaken 

4. Aanpassing RPR voor het gemeentepersoneel 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet; 
Besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel, zoals gewijzigd bij besluiten van 09.01.2009 en 23.11.2012. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20.05.2011 houdende de regeling van de externe personeelsmobiliteit 
tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en houdende maatregelen er ondersteuning van 
de personeelsmobiliteit tussen lokale en provinciale overheden binnen hetzelfde werkingsgebied; 
Het gemeenteraadbesluit van 11.12.2008 en latere wijzigingen houdende de vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 
Het KB van 28.09.1984 tot uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van het personeel; 

Historiek 
Het gemeentebestuur ontving van Agentschap Binnenlands Bestuur (afdeling Toezicht Personeel)  een brief 
van 26.04.2016 met opmerkingen op het GR-besluit van 11.02.2016 aangaande de aanpassing RPR m.b.t. 
de evaluatie decretale graden; 
Het gemeentebestuur ontving van Agentschap Binnenlands Bestuur (Afdeling Toezicht Personeel) een mail 
op 04.08.2017 met opmerkingen op het GR-besluit van 08.06.2017 aangaande de aanpassing RPR met de 
inschrijving van het onbetaald verlof als recht en als gunst + Vlaams Zorgkrediet; 
Daarnaast werden materiële fouten rechtgezet en bedragen geactualiseerd  (verhoging zichtwaarde MC, 
verhoging fietsvergoeding, aanpassing kilometervergoeding) 
In het kader van de integratie van gemeente en OCMW zullen de administratieve diensten van gemeente en 
OCMW hoe langer hoe vaker samenwerken waardoor een afstemming en éénzelfde interpretatie van de 
rechtspositieregeling en arbeidsreglement tussen deze diensten belangrijk is. Gedurende het voorbije jaar is 
door een werkgroep een oplijsting gemaakt van de verschillen en een voorstel uitgewerkt om tot één 
regeling te komen.  Het voorontwerp van wijziging van rechtspositieregeling werd voorgelegd aan het 
managementteam. 

Advies 
De onderstaande wijzigingen aan de rechtspositieregeling werden besproken op het onderhandelingscomité 
met vakbonden op 13 oktober 2017 waarvan protocol van akkoord werk verkregen (zie bijlage). 

Motivatie 
Raadslid K. De Hoog neemt deel aan de zitting. 
Schepen W. Van Puymbroeck geeft een gepaste toelichting. In het kader van de integratie van gemeente en 
ocmw zullen de administratieve diensten van gemeente en ocmw hoe langer hoe vaker samenwerken. 
Waardoor een afstemming van éénzelfde interpretatie van de rechtspositieregeling tussen deze diensten 
belangrijk is. 
Gedurende het voorbije jaar is door een werkgroep een oplijsting gemaakt van de verschillen en een 
voorstel uitgewerkt om tot één regeling te komen. 
U vindt het document als bijlage. 
De onderstaande wijzigingen aan de rechtspositieregeling werden besproken op het onderhandelingscomité 
met vakbonden op 13 oktober 2017 waarvan protocol van akkoord werd verkregen. 
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt gewijzigd als volgt en heeft uitwerking vanaf 
1.01.2018. 
Tijdens de gemeenteraad vraagt raadslid E. Peeters wat er wordt verstaan onder een dienstreis naar 
aanleiding van artikel 227 over de vergoeding voor dienstverplaatsingen. Schepen W. Van Puymbroeck 
antwoordt dat dit gaat over verplaatsingen zoals opleiding, vergaderingen, maar geen verplaatsingen in het 
kader van woon-en werkverkeer. Burgemeester L. Aerts verwijst naar de definitie in artikel 226. 
Raadslid P. Van Assche gaat dieper in op artikel 227 dat verwijst het STOP-principe en de fractie is niet 
akkoord met dit principe. Vlaams Belang heeft wel een probleem met artikel 248. De vakantie wordt alleen 
opgeschort als er een hospitalisatie is. Dat is contradictorisch. Hier kan misbruik van gemaakt worden. We 
lezen dat de vakbond akkoord is. We gaan niet akkoord, maar ook niet tegen houden. Een personeelslid kan 
naar spoed gaan en op die wijze misbruik maken van het systeem. 
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Raadslid J. Slegers antwoordt dat er verwezen wordt naar een opname op spoed. Daar kies je niet voor. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat dit wel aanleiding kan geven tot misbruik. 

Stemming:  
Met 25 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Bart Van De Mierop, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno 
Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De 
bruyn, Johan Bellens), 3 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog) 

Besluit 

 
Artikel 1  
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt gewijzigd als volgt en heeft uitwerking vanaf 
01.01.2018 : 
Titel II. De Loopbaan  
Hoofdstuk I: De indeling in graden en de procedures  voor de vervulling van betrekkingen  
Art. 4 . §1. Met behoud van de toepassing van de specifieke regels per procedure, wordt een vacante 
betrekking, ongeacht haar rangindeling, vervuld op een van de volgende manieren: 
1° door een aanwervingsprocedure; 
2° door een bevorderingsprocedure; 
3° door de procedure van interne personeelsmobiliteit; 
4° door een procedure van externe personeelsmobiliteit, conform hoofdstuk IVbis², afdeling II (BVR 
20.05.2011) 
5° door een combinatie van de voormelde procedures, 
Bij de aanwervingsprocedure worden tegelijk personen extern aan het gemeentebestuur en personeelsleden 
van het gemeentebestuur uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de betrekking. 
Bij de bevorderingsprocedure en bij de procedure van interne personeelsmobiliteit worden alleen leden van 
het gemeentepersoneel uitgenodigd om zich voor de vacante betrekking kandidaat te stellen. 
Bij toepassing van de externe personeelsmobiliteit voor personeelsleden van het OCMW worden niet alleen 
personeelsleden in dienst bij de gemeente uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de betrekking maar 
ook de personeelsleden van het OCMW. 
Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor de betrekkingen van 
gemeentesecretaris en financieel beheerder en voor de betrekkingen bestemd voor leden van het 
managementteam, bepaalt bij de vacantverklaring van de betrekking volgens welke procedure of procedures 
ze vervuld wordt. 
Hoofdstuk II. De aanwerving  
Afdeling I. De algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden 
Art. 10.  §1. Aan elke aanwerving gaat een externe bekendmaking van de vacature met een oproep tot 
kandidaten vooraf. De vacatures worden ten minste via één persorgaan of tijdschrift bekendgemaakt 
en  daarnaast ook intern bekendgemaakt. 
§2. Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor de betrekkingen van 
gemeentesecretaris, en financieel beheerder en voor de betrekkingen bestemd voor leden van het 
managementteam kiest de wijze van externe bekendmaking uit de volgende mogelijkheden, rekening 
houdend met de minimale regel van 
§1, tweede lid, en met de aard van de vacature: 
1° nationaal verschijnende kranten of weekbladen; 
2° regionaal verschijnende kranten of weekbladen; 
3° gespecialiseerde tijdschriften van beroepsgroepen of beroepsorganisaties; 
4° de VDAB; 
5° de gemeentelijke website; 
6° zelf geproduceerde media (affiches, folders, bericht voor lichtkrant); 
  
Het vacaturebericht voor het persorgaan of tijdschrift bevat ten minste: 
1° de naam van de betrekking en het brutojaarsalaris; 
2° de vermelding of de betrekking in statutair dan wel in contractueel dienstverband vervuld wordt; 
3° de vermelding of de betrekking voltijds dan wel deeltijds vervuld wordt; 
4° een beknopte weergave van de functievereisten op een wijze dat de kandidaten kunnen oordelen of ze in 
aanmerking komen; 
5° de wijze waarop de kandidaturen worden ingediend en de uiterste datum voor de indiening ervan : 
De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren: 
a) door een per post verzonden sollicitatiebrief; 
b)door een per fax bezorgde sollicitatiebrief; 
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c) door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier; 
d)door e-mail. 
6° de vermelding of al dan niet een wervingsreserve wordt vastgesteld en de duur daarvan; 
7° de vermelding van het contactpunt voor meer informatie over de functie. 
Elke kandidaat krijgt een ontvangstmelding van zijn kandidatuur. 
  
Bij het gebruik van een vluchtig medium, als vermeld in §2, eerste lid, 6° bevat het vacaturebericht ten 
minste: 
1° de naam van de betrekking en het brutojaarsalaris; 
2° de vermelding of de betrekking in statutair dan wel in contractueel dienstverband vervuld wordt; 
3° de vermelding van het contactpunt voor nadere informatie over de functie 
  
§3. De bepalingen van §1 en §2, zijn niet van toepassing als het college van burgemeester en schepenen en 
voor betrekkingen bestemd voor leden van het managementteam, de gemeenteraad bij de vacantverklaring 
beslist een beroep te doen op een bestaande wervingsreserve die geldig is voor de vacature. 
 De bepalingen van §1 en §2, zijn evenmin van toepassing als de wekelijkse prestaties van een deeltijdse 
betrekking in de personeelsformatie uitgebreid worden of als die betrekking omgezet wordt in een voltijdse 
betrekking. Als er meerdere personeelsleden deeltijds werken in een betrekking van dezelfde graad, richt het 
college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor leden van het managementteam een 
oproep tot die personeelsleden voor de vervulling van de extra uren en maakt het zijn keuze op basis van 
een vergelijking van de kandidaturen. 
§ 4. Indien gemeentebestuur en OCMW – ingevolge het BVR van 20.05.2011 inzake externe 
personeelsmobiliteit – besluiten tot een gezamenlijke organisatie van een selectieprocedure dan gaat deze 
gepaard met een gezamenlijke externe oproep aan de kandidaten. Bij de oproep aan de kandidaten wordt 
meegedeeld dat er een gezamenlijke selectieprocedure wordt georganiseerd, waarvan de resultaten gelden 
voor de betrokken besturen. De bekendmaking van de vacature vermeldt dat de ingediende kandidaturen 
geldig zijn voor overheden die de gezamenlijke selectieprocedure organiseren. 
 
Hoofdstuk III. De selectieprocedure  
Afdeling I.  Algemene regels voor de selecties 
Art 19(bis)  In toepassing van het BVR van 20.05.2011 inzake de externe personeelsmobiliteit kunnen de 
aanstellende overheden van gemeente en OCMW samen selectieprocedures organiseren voor vacatures in 
betrekkingen die zowel bestaan bij de gemeente als bij het OCMW. 
Alleen volgende betrekkingen komen in aanmerking voor de toepassing van de gezamenlijke 
selectieprocedure: 
1° statutaire betrekkingen 
2° bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie 
De betrekkingen van secretaris en financieel beheerder vallen niet onder dit toepassingsgebied. 
Voor de uitvoering van de gezamenlijke selectieprocedure wordt een gezamenlijke selectiecommissie 
geïnstalleerd en is hetzelfde selectieprogramma van toepassing. Het selectieprogramma is afgestemd op 
een functiebeschrijving voor de betrekking. 
  
Afdeling III. Wervingsreserves 
Art. 25.  §1. Na elke selectie kan er een wervingsreserve voor de betreffende functie of graad worden 
aangelegd   
De geldigheidsduur kan verlengd worden voor zover de maximale geldigheidsduur van de wervingsreserve 
de termijn van drie jaar niet overschrijdt. 
De duur van de wervingsreserve vangt aan vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van het 
eindrapport van de selectie. 
Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor betrekkingen bestemd voor leden 
van het managementteam beslist bij de vacantverklaring van een betrekking of voor toekomstige vacatures 
of een wervingsreserve wordt aangelegd en bepaalt de geldigheidsduur ervan. 
Indien gemeentebestuur en OCMW een gezamenlijke selectieprocedure hebben georganiseerd kunnen de 
aanstellende overheden ook een gemeenschappelijke wervingsreserve van de geslaagde kandidaten 
aanleggen. De bepalingen binnen deze afdeling m.b.t. de gewone wervingsreserves zijn ook op deze 
gezamenlijke wervingsreserves van toepassing. 
 §2. Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de 
wervingsreserve opgenomen. Bij een vergelijkende selectieprocedure worden de kandidaten in de 
wervingsreserve gerangschikt in volgorde van hun resultaat. 
Hoofdstuk VI. De indiensttreding  
Art. 38.  Het personeelslid legt bij zijn indiensttreding de volgende eed af in handen van de burgemeester:”Ik 
zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.” De weigering tot eedaflegging staat gelijk met 
verzaking van de aanstelling. 
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Hoofdstuk VII. De proeftijd met het oog op de vasts telling in statutair verband  
Afdeling II. De duur van de proeftijd en de evaluatie tijdens de proeftijd 
Art. 50.  Voor zover dat verenigbaar is met de Arbeidsovereenkomstenwet of met specifieke wettelijke 
voorschriften voor de aanstelling van personeelsleden in een tewerkstellingsmaatregel wordt het 
contractuele personeelslid tijdens de proeftijd ingewerkt en begeleid op dezelfde wijze als het statutaire 
personeelslid op proef en heeft het contractuele personeelslid aanspraak op dezelfde vorming. 
Afdeling IX. Specifieke bepalingen voor de evaluatie van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder 
van de gemeente 
Onderafdeling I. De evaluatie tijdens de proeftijd 
Art. 77 . De gemeentesecretaris en de financieel beheerder op proef worden geëvalueerd door een 
evaluatiecomité dat bestaat uit het college van burgemeester en schepenen en voorzitter van de 
gemeenteraad. . In geval de secretaris of financieel beheerder de bijkomende opdracht hebben van het 
OCMW wordt hierbij ook de voorzitter van het OCMW betrokken. Bij staking van stemmen in het comité is 
het evaluatieresultaat gunstig. 
De evaluatiecriteria worden vastgesteld voor: 
1° de gemeentesecretaris: na overleg van de functiehouder met de externe deskundige in personeelsbeleid 
en het evaluatiecomité; 
2° de financieel beheerder van de gemeente: na overleg van de functiehouder met de externe deskundige 
en gemeentesecretaris en het evaluatiecomité. 
Als basis voor dit gesprek worden de functiebeschrijving van de functiehouder en het 
competentiewoordenboek van de gemeente gehanteerd. De evaluatiecriteria worden toegevoegd als bijlage 
aan de rechtspositieregeling. 
Art. 79.  De gemeentesecretaris en de financieel beheerder krijgen tussentijds terugkoppeling over hun 
manier van functioneren. Tijdens de eerste helft van de proeftijd wordt een functioneringsgesprek gehouden 
tussen het personeelslid en de externe deskundige dat gebaseerd is op een voorafgaandelijke bevraging 
van het evaluatiecomité, de gemeentesecretaris of financieel beheerder, het managementteam van de 
gemeente en eventueel van het OCMW indien secretaris of financieel beheerder ook een bijkomende 
bevoegdheid hebben binnen het OCMW. 
Art. 81 . De evaluatie dient afgerond te zijn vóór het einde van de proeftijd.   Het evaluatiegesprek wordt 
gevoerd: 
1° tussen de gemeentesecretaris, de externe deskundige in het personeelsbeleid en het evaluatiecomité; 
2° tussen de financieel beheerder van de gemeente, de externe deskundige, het evaluatiecomité en de 
gemeentesecretaris; 
Voorafgaand aan de eindevaluatie maakt de externe deskundige in het personeelsbeleid het 
evaluatierapport over de proeftijd op zoals vermeld in artikel 77. 
Art. 82 . Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is gunstig of ongunstig. 
De gemeentesecretaris en de financieel beheerder op proef die na het verstrijken van de proeftijd op grond 
van het ongunstige eindresultaat van de eindevaluatie niet in aanmerking komt voor de vaste aanstelling in 
statutair verband wordt door de gemeenteraad ontslagen wegens beroepsongeschiktheid of wordt besloten 
tot een verlenging van de proefperiode. De betrokkene dient vooraf gehoord te worden door de aanstellende 
overheid. 
Onderafdeling II. De evaluatie tijdens de loopbaan 
Art. 84 . De gemeentesecretaris en de financieel beheerder worden geëvalueerd door een evaluatiecomité 
dat bestaat uit het college van burgemeester en schepenen en voorzitter van de gemeenteraad. Bij staking 
van stemmen in het comité is het evaluatieresultaat gunstig. 
De evaluatie is gebaseerd op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundige in 
het personeelsbeleid. Het extern rapport wordt opgemaakt op basis van: 
-           Een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de betrokken titularis; 
-           Een onderzoek over het functioneren van de titularis, met betrokkenheid van de leden van het 
managementteam, de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad. In geval de secretaris of 
financieel beheerder een bijkomende opdracht hebben van het OCMW worden ook de leden van dit 
managementteam betrokken samen met de OCMW-voorzitter. 
Het evaluatiegesprek wordt gevoerd: 
1° tussen de gemeentesecretaris, de externe deskundige in het personeelsbeleid en het evaluatiecomité; 
2° tussen de financieel beheerder van de gemeente, de externe deskundige, het evaluatiecomité en de 
gemeentesecretaris; 
  
Art. 88 . §1.  De gemeentesecretaris en de financieel beheerder krijgen tussentijds feedback over hun manier 
van functioneren. 
De feedback neemt de vorm aan van functioneringsgesprekken tussen de externe deskundige in het 
personeelsbeleid en de betrokken functiehouder tijdens de lopende evaluatieperiode dat gebaseerd is op 
een voorafgaandelijke bevraging van het evaluatiecomité, de gemeentesecretaris of financieel beheerder, 
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het managementteam van de gemeente en eventueel van het OCMW indien secretaris of financieel 
beheerder ook een bijkomende bevoegdheid hebben binnen het OCMW. 
Als daar aanleiding toe is, worden concrete afspraken gemaakt ter verbetering van het functioneren van de 
functiehouder. Die afspraken krijgen een schriftelijke neerslag en worden door beide partijen ondertekend. 
Het functioneringsgesprek vindt plaats op vraag van de functiehouder of van het evaluatiecomité, met dien 
verstande dat er een functioneringsgesprek wordt gevoerd als de evaluatieperiode voor de helft is 
verstreken. 
§2. Concrete feiten en gedragingen die een uitgesproken negatieve weerslag kunnen hebben op de 
evaluatie van een personeelslid geven aanleiding tot een nota die aan betrokkene ter ondertekening wordt 
voorgelegd en die toegevoegd wordt aan zijn evaluatiedossier. 
Hoofdstuk IX. Het vormingsreglement  
Afdeling I. Algemene bepalingen 
Art. 96.  Het personeelslid kan verplicht worden om vorming te volgen: 
1° om kennis te nemen van nieuwe wetgeving en nieuwe inzichten met betrekking tot zijn functie of dienst; 
2° om vertrouwd te worden met nieuwe informaticatoepassingen; 
3° na een procedure van interne/externe personeelsmobiliteit, herplaatsing of bevordering, om zich in te 
werken in de nieuwe functie; 
4° om vertrouwd te worden met het gebruik van nieuwe materialen; 
5° als de vorming een onderdeel is van een verbeterplan voor de werking van de dienst; 
6° om het individueel functioneren op het vlak van kennis of vaardigheden te verbeteren; 
7° om in aanmerking te komen voor een bevordering, in overeenstemming met de specifieke 
bevorderingsvoorwaarden vastgesteld in bijlage IV. 
Afdeling II. De functionele loopbanen per niveau 
  
Hoofdstuk XI. De functionele loopbaan  
 
Afdeling II. De functionele loopbaan per niveau 
 
Niveau A  
Art. 116. De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen 
zijn voor het niveau A: 
1° voor de graden van rang Av: 
A1a-A2a-A3a: 
1) van A1a naar A2a na 4 jaar schaalanciënniteit in A1a en een  minimaal  voldoende evaluatieresultaat 
gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
2) van A2a naar A3a na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A2a en een minimaal voldoende 
evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
  
Niveau B  
 Art. 117 De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen 
zijn voor het niveau B: 
1° voor de graden van rang Bv: 
B1-B2-B3: 
a) van B1 naar B2 na 4 jaar schaalanciënniteit in B1 en een  minimaal voldoende evaluatieresultaat 
gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
b) van B2 naar B3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in B1 en B2 en een  minimaal voldoende 
evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
2° voor de graad van rang Bx: 
a)  B4-B5: van B4 naar B5 na 9 jaar schaalanciënniteit in B4 en een  minimaal voldoende evaluatieresultaat 
gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
  
Niveau C  
Art. 118. De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen 
zijn voor het niveau C: 
1° voor een graad van rang Cv: 
a) C1-C2-C3: 
1) van C1 naar C2 na 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en een  minimaal voldoende evaluatieresultaat 
gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
2) van C2 naar C3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in C1 en C2 en een  minimaal voldoende 
evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
2° voor de graad van rang Cx: 
C4-C5: van C4 naar C5 na 9 jaar schaalanciënniteit in C4 en een  minimaal voldoende evaluatieresultaat 
gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
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Niveau D  
Art. 119.  De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen 
voor het niveau D zijn,voor de graad van rang Dv: 
D1-D2-D3: 
1° van D1 naar D2 na 4 jaar schaalanciënniteit in D1 en een  minimaal voldoende evaluatieresultaat 
gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
2° van D2 naar D3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in D1 en D2 en een  minimaal voldoende 
evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
  
Niveau E  
Art. 120. De functionele loopbaan en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen 
voor het niveau E zijn, voor de graad van rang Ev: 
E1-E2-E3: 
1° van E1 naar E2 na 4 jaar schaalanciënniteit in E1, en een  minimaal voldoende evaluatieresultaat 
gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
2° van E2 naar E3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in E1 en E2, en een  minimaal voldoende 
evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
  
Art. 124. Om voor bevordering in aanmerking te komen moeten de kandidaten: 
1° een minimale niveauanciënniteit hebben; 
-       niveau E naar niveau D ten minste 2 jaar ; 
-       niveau D naar niveau C ten minste 2 jaar; 
-       basisgraad C1-3 naar hogere graad C4-5 ten minste 4 jaar; 
-       niveau C naar niveau B ten minste 4 jaar; 
-       niveau C naar niveau A ten minste 4 jaar; 
-       niveau B naar niveau A ten minste 4 jaar in niveau C en/of B. 
2° minimaal een  voldoende evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
3° als de functie een beschermde titel behelst of een gespecialiseerde functie is, het diploma of een van de 
diploma’s hebben die gelden bij aanwerving; 
4° slagen voor een selectieprocedure. 
  
Afdeling III. De algemene bevorderingsvoorwaarden per niveau en per rang. 
 
Art. 128 . Niveau A :  
voor een graad van rang Av, schalen A1a-A3a (basisgraad) 
a)   titularis zijn van een graad van niveau B of niveau C; 
ten minste vier jaar niveauanciënniteit hebben in niveau B of ten minste vier jaar niveauanciënniteit hebben 
in niveau C of in beide niveaus samen; 
b)   als de functie een beschermde titel behelst of een specialisatie die een diploma vereist, voldoen aan de 
diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie; 
c)   minimaal  voldoende evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie 
d)   slagen voor de selectieprocedure. 
  
Art. 129.  Niveau B :  
De specifieke voorwaarden voor een bevordering zijn: 
1° voor een graad van rang Bx, schalen B4-B5 (hogere graad, lijnfunctie): 
a)   ten minste vier jaar niveauanciënniteit hebben in rang Bv, schalen B1-B3 of ten minste vier 
jaar  niveauanciënniteit hebben in rang Cx, schalen C4-C5; 
b)   als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die een diploma vereist, voldoen aan de 
diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie; 
c)   minimaal een voldoende evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie 
d)   slagen voor de selectieprocedure. 
  
2° voor een graad van rang Bv, schalen B1-B3 (basisgraad): 
a)   ten minste vier jaar niveauanciënniteit hebben in rang Cv, schalen C1-C3 ; 
b)   als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die een diploma vereist, voldoen aan de 
diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie; 
c)   minimaal een voldoende evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
d)   slagen voor de selectieprocedure. 
 
 
  



9 

Art . 130.  Niveau C :  
1° voor een graad van rang Cx, schalen C4-C5 (lijnfunctie)  
a)   ten minste vier jaar niveauanciënniteit hebben in rang Cv voor een lijnfunctie; 
b)   minimaal een voldoende evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
c)   slagen voor de selectieprocedure. 
  
2° voor een graad van rang Cv, schalen C1-C3 : 
a)   ten minste twee jaar niveauanciënniteit hebben in niveau D; 
b)   minimaal een voldoende evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
c)   slagen voor de selectieprocedure. 
  
Art .131. Niveau D :  
Voor een graad van rang Dv, schalen D1-D3 : 
a)     ten minste twee jaar niveauanciënniteit hebben in rang Ev ; 
b)    minimaal een voldoende evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
c)     slagen voor de selectieprocedure. 
   
Afdeling II. De voorwaarden en de procedures voor de interne personeelsmobiliteit 
Art. 137.  De kandidaten moeten ten minste: 
1° een minimale niveauanciënniteit  van vier jaar hebben; 
2° een minimaal  voldoende evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie; 
3° voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving; 
4° zo nodig, voldoen aan de diplomavereiste voor de functie. 
  
Hoofdstuk XIV Externe personeelsmobiliteit voor per soneelsleden van overheden met hetzelfde 
werkgebied  
Afdeling I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen 
Art. 142  Deze afdeling is van toepassing op personeelsleden van de gemeente en OCMW Brecht. 
Art. 143   De externe personeelsmobiliteit voor personeelsleden van gemeente en OCMW Brecht wordt, als 
de aanstellende overheid er gebruik wenst van te maken, verwezenlijkt op de volgende manieren: 
1° door deelname aan de procedure voor interne personeelsmobiliteit; 
2° door deelname aan de bevorderingsprocedure. 
Bij toepassing van de externe personeelsmobiliteit voor personeelsleden van gemeente en OCMW worden 
dus niet alleen personeelsleden in dienst bij de gemeente uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de 
betrekking maar ook de personeelsleden bedoeld van het OCMW van Brecht. 
  
Art. 144  De externe personeelsmobiliteit voor personeelsleden van gemeente en OCMW is enkel van 
toepassing op de volgende betrekkingen: 
1° de statutaire betrekkingen; 
2° bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie. 
Ze is niet van toepassing op de betrekkingen van secretaris en financieel beheerder. 
  
Art. 145  Voor de deelname aan een procedure van interne personeelsmobiliteit komen de volgende 
personeelsleden in aanmerking: 
1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, ongeacht hun 
administratieve toestand; 
2° de contractuele personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, als ze aan één van de volgende 
criteria beantwoorden: 
a)     ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld in de 
artikelen 10  t.e.m. 24 en ze hebben de proeftijd beëindigd; 
b)    ze zijn voor 1 januari 2008 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een 
gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen. 
  
Afdeling II: Procedure en voorwaarden 
Art. 146  Als de aanstellende overheid bij de vacantverklaring van een betrekking beslist, dat ze een beroep 
doet op externe personeelsmobiliteit voor personeelsleden van gemeente/OCMW, dan deelt ze haar 
beslissing mee aan de andere overheid, samen met een verzoek om de vacature intern bekend te maken. 
Art 147  Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor betrekkingen die bestemd 
zijn voor leden van het managementteam brengt de personeelsleden van de interne vacature op de hoogte 
en kiest de wijze van bekendmaking uit de volgende mogelijkheden : 
-       e-mail; 
-       intranet; 
-       interne post; 
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-       affiche op de werkplaatsen; 
-       personeelsblad; 
-       brief; 
Personeelsleden die door hun werkomstandigheden geen toegang hebben tot mail of intranet of er slechts 
onregelmatig toegang toe hebben, worden op de hoogte gebracht met behulp van een brief. 
Personeelsleden die vanwege hun afwezigheid geen kennis kunnen nemen van de vacature binnen de 
termijn nodig voor de indiening van de kandidaturen, worden per post op de hoogte gebracht van de 
vacature. 
Het vacaturebericht vermeldt: 
1° de functiebenaming en de functiebeschrijving; 
2° de salarisschaal; 
3° de voorwaarden voor externe personeelsmobiliteit; 
4° de selectieproeven; 
5° de wijze waarop de kandidaturen moeten worden ingediend; en de uiterste datum voor het indienen van 
de kandidaturen; 
6° het interne contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen over de vacante betrekking en over 
de arbeidsvoorwaarden. 
  
Tussen de bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen, 
verlopen minstens vijftien kalenderdagen. De gemeentesecretaris bepaalt de termijn voor de indiening van 
de kandidaturen rekening houdend met die algemeen geldende minimale termijn. Als met toepassing van 
het tweede lid de bekendmaking per post gebeurt, dan geldt de datum van de verzending per post voor alle 
kandidaten als datum van bekendmaking van de vacature. 
De datum van de afgifte van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is 
ingediend. Bij afgifte wordt de kandidatuur voor ontvangst getekend. De datum van ondertekening voor 
ontvangst wordt beschouwd als de datum van indiening van de kandidatuur. 
Het personeelslid krijgt in elk geval een ontvangstbewijs van zijn kandidatuur. 
Art 148  Het personeelslid van het OCMW dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de procedure van 
interne personeelsmobiliteit, moet voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de voorwaarden 
voor de interne personeelsmobiliteit. 
Het personeelslid van het OCMW dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de bevorderingsprocedure, 
moet voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de bevorderingvoorwaarden voor de vacante 
betrekking. 
Art 149  Kandidaten van het OCMW moeten op dezelfde wijze als de kandidaten van de gemeente: 
1° aantonen dat ze voldoen aan de competentievereisten voor de vacante betrekking bij deelname aan de 
procedure van interne personeelsmobiliteit; 
2° slagen voor de selectieprocedure bij deelname aan de bevorderingsprocedure. 
  
Afdeling III: De aanstelling van het personeelslid dat overkomt van het OCMW 
Art 150 De geselecteerde kandidaat die overkomt van het OCMW, wordt aangesteld in de betrekking 
waarvoor hij/zij zich kandidaat gesteld heeft. De kandidaat voor een statutaire betrekking wordt in statutair 
dienstverband aangesteld. De kandidaat voor een contractueel betrekking wordt in contractueel 
dienstverband aangesteld. 
Het statutair personeelslid dat overkomt via een procedure van interne personeelsmobiliteit wordt 
onderworpen aan een proeftijd van drie maanden, hij/zij die overkomt via een procedure van bevordering 
heeft een proefperiode van zes maanden. 
Art 151  De aanstellende overheid bezorgt een kopie van het aanstellingsbesluit aan de overheid van 
herkomst van de kandidaat. De aanstellende overheid bepaalt de datum of de termijn van indiensttreding 
van het geselecteerde personeelslid. Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid legt bij zijn 
indiensttreding opnieuw de eed af. 
Afdeling IV: Administratieve anciënniteiten en andere arbeidsvoorwaarden 
Art 152 §1 Het personeelslid dat overkomt van het OCMW als gevolg van deelname aan de procedure van 
interne personeelsmobiliteit behoudt na zijn aanstelling in de nieuwe betrekking de salarisschaal en de 
schaalanciënniteit die het verworven had in de functionele loopbaan van zijn vorige betrekking, als met de 
nieuwe betrekking dezelfde functionele loopbaan verbonden is. 
Als het personeelslid aangesteld wordt in een betrekking van dezelfde rang waarmee een andere functionele 
loopbaan met andere salarisschalen verbonden is, dan behoudt het zijn schaalanciënniteit en wordt het met 
die schaalanciënniteit ingeschaald in de daarmee overeenstemmende salarisschaal van de nieuwe 
functionele loopbaan. 
§2 Het personeelslid dat overkomt van het OCMW als gevolg van deelname aan de bevorderingsprocedure 
krijgt na zijn aanstelling in de nieuwe betrekking de eerste salarisschaal van de functionele loopbaan die 
verbonden is met de nieuwe betrekking. De schaalanciënniteit begint opnieuw van nul te lopen. 
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De regeling van de gegarandeerde salarisverhoging naar een graad van een hoger niveau is ook van 
toepassing op het personeelslid dat als gevolg van een bevordering naar een graad van een hoger niveau 
overkomt van een andere overheid. 
§3 In afwijking van paragraaf 1 wordt ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij een andere 
overheid gevaloriseerd werd in de schaalanciënniteit, alleen gevaloriseerd in de schaalanciënniteit voor 
zover die valorisatieregeling ook bestaat voor het eigen personeel. 
Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid gevaloriseerd werd in de geldelijke 
anciënniteit, wordt alleen gevaloriseerd in de geldelijke anciënniteit voor zover die valorisatieregeling ook 
bestaat voor het eigen personeel. 
Art 153 De niveau-ancienniteit en de dienstanciënniteit die het personeel verworven had bij het OCMW, 
worden volledig in aanmerking genomen voor de vaststelling van de niveau-anciënniteit en de 
dienstanciënniteit. 
De regels voor de vaststelling van de graadanciënniteit na aanstelling in een andere graad bij de toepassing 
van de procedure van interne personeelsmobiliteit zijn ook van toepassing op het personeelslid dat overkomt 
van het OCMW en dat aangesteld wordt in een andere graad. Na bevordering neemt de graadanciënniteit in 
de nieuwe graad een aanvang. 
Art 154  Het personeelslid dat overkomt van het OCMW, is onderworpen aan de regels over de jaarlijkse 
vakantie, de feestdagen en de andere verloven en afwezigheden die gelden bij de overheid waar het 
aangesteld wordt. Er zijn geen overgangsbepalingen van toepassing. 
  
Titel VII. De toelagen, vergoedingen en sociale voo rdelen  
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen   
Art. 196.   Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder. 
1° toelage: een geldelijk voordeel dat een personeelslid ontvangt dat welbepaalde prestaties levert; 
2° vergoeding: een geldelijke tegemoetkoming ter compensatie van kosten die het personeelslid werkelijk 
maakt; 
3° sociale voordelen: alle voordelen in natura of in contanten die de gemeente aan de personeelsleden 
toekent; 
4° gezondheidsindex: het prijsindexcijfer dat berekend wordt voor de toepassing van artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s 
lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen. De 
toelagen, vergoedingen en sociale voordelen tegen 100% worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01; 
5° overloon: toeslag boven het gewone loon; 
6° volledige prestaties: prestaties die achtendertig uur per week bedragen; 
7° nachtprestaties: de prestaties geleverd tussen 22 en 6 uur; 
8° prestaties op zaterdagen en zondagen: de prestaties geleverd op zaterdagen en zondagen tussen 0 en 
24 uur; 
9° prestaties op feestdagen: de prestaties geleverd op de reglementair vastgestelde feestdagen tussen 0 en 
24 uur. De feestdagen zijn overeenkomstig artikel 179 BVR de volgende: 1 januari,2 januari, paasmaandag, 
1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 
december en op 2 en en op 26 december. 
  
Hoofdstuk V.  De vergoeding voor reis- en verblijfs kosten  
Afdeling I. Algemene bepalingen 
Art. 226.   Een dienstreis is de verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een vooraf bepaalde 
bestemming in opdracht of op uitnodiging van de bevoegde hiërarchische meerdere van het personeelslid. 
Art. 227.     Het diensthoofd geeft toestemming voor dienstreizen. 
Hij beslist welk vervoermiddel functioneel en financieel het meest verantwoord is. Het STOP-principe 
(volgens volgende rangorde : te voet, met de fiets, met openbaar vervoer, dienstwagen, eigen wagen) wordt 
hierbij als leidraad  gehanteerd. 
Art. 228.     Reiskosten worden, samen met de bewijsstukken, ingediend met een standaardformulier voor 
de opgave van de dienstverplaatsing. Het formulier moet vóór het einde van het dienstjaar worden 
ingediend. Voor het bepalen van reiskosten en reistijd wordt een afzonderlijk reglement goedgekeurd door 
het college van burgemeester en schepen. 
 
Afdeling II. De vergoeding voor reiskosten  
Art. 229. §1. Het personeelslid dat voor dienstreizen van zijn eigen motorvoertuig gebruikmaakt, heeft recht 
op een vergoeding van 0,3490 euro per kilometer (1 juli 2017 – 30 juni 2018). De kilometervergoeding dekt 
alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van het eigen motorvoertuig, met uitzondering van de 
parkeerkosten. Onder motorvoertuig wordt verstaan: een auto, motorfiets of bromfiets. 
Hoofdstuk VI. De sociale voordelen 
Afdeling I. De elektronische maaltijdcheques 



12 

Art. 232  Aan het gemeentepersoneel, met uitzondering van het gesubsidieerd onderwijzend personeel, 
wordt vanaf 01.01.2007 overeenkomstig de hierna vermelde modaliteiten maaltijdcheques toegekend. 
De waarde van de maaltijdcheques bedraagt 7,50 euro vanaf 01.01.2017 en vanaf 1.01.2018 zal de waarde 
van de maaltijdcheques  8,00 euro bedragen. De tussenkomst per cheque van het personeelslid wordt 
bepaald op 1,12 euro. 
Het aantal toegekende maaltijdcheques wordt berekend op basis van de werkelijk gepresteerde arbeid. Voor 
personeelsleden met onvolledige prestaties wordt het aantal cheques berekend pro rata van de 
tewerkstelling. Er worden geen maaltijdcheques uitgereikt aan personeelsleden in dienstactiviteit voor de 
periodes waarop ze niet gewerkt hebben, zelfs al hebben ze daarvoor loon ontvangen, zoals: 
-          gewoon verlof (jaarlijks vakantieverlof) 
-          feestdagen 
-          klein verlet 
-          afwezigheid wegens ziekte of ongeval 
-          uitzonderlijk verlof om sociale- of familiale redenen 
-          bevallingsverlof 
-          ouderschapsverlof 
-          verlof voor bloedgevers 
-          studieverlof 
-          gelijkgestelde perioden van afwezigheid 
De afwezigheid wegens syndicaal verlof wordt daarentegen wel beschouwd als werkelijk gepresteerde 
arbeid. 
Arbeidsprestaties op een zaterdag of een zondag komen principieel (1) niet in aanmerking voor het 
berekenen van het aantal maaltijdcheques, met uitzondering voor personeelsleden die een vaste 
dienstregeling hebben op deze dagen nl. zij die tewerkgesteld worden in de gemeentelijke bibliotheek 
(leidend en technische personeel) en op de recyclageparken en het veiligheidspersoneel. 
(1)   In het stelsel van de 5-dagenweek wordt er normaal niet op een zaterdag of zondag gewerkt. 
Uitzonderlijk kunnen toch personeelsleden opgeroepen worden om bepaalde taken uit te voeren op deze 
dagen, zoals het assisteren van de ambtenaar van de burgerlijke stand, het herstellen van dringende 
schadegevallen e.d. en andere noodzakelijke overuren. Deze werkuren worden doorgaans gecompenseerd 
door het nemen van vrije uren tijdens de 5-dagenweek. Dergelijke prestaties komen wel in aanmerking voor 
het berekenen van het aantal maaltijdcheques. 
Op de persoonlijke maaltijdchequerekening van de werknemer wordt elke maand het bedrag van de 
maaltijdcheques in elektronische vorm gestort. De elektronische maaltijdcheques hebben een 
geldigheidsduur van 12 maanden vanaf het ogenblik dat het bedrag op de maaltijdchequerekening van de 
werknemer gestort wordt.. 
De maaltijdcheques in elektronische vorm zijn splitsbaar op het ogenblik dat zij worden gebruikt en kunnen 
enkel worden gebruikt voor de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van verbruiksklare 
voedingsmiddelen. De werknemer ontvangt daartoe een elektronische betaalkaart, namelijk de Sodexo Card 
met Lunch Pass-functie. De werknemer krijgt ook een praktische gids voor het gebruik van de Sodexo Card 
en de algemene gebruiksvoorwaarden. 
 Het afleveren van de elektronische maaltijdcheque zal onvoorwaardelijk aan het betrokken personeelslid 
gebeuren in ruil voor de verschuldigde bijdrage (2) van het personeelslid. Hiertoe ondertekent elk 
personeelslid bij de eerste aflevering van de maaltijdcheque een individuele overeenkomst zoals voorzien in 
het K.B. van 03.02.1998. 
(2)   De verschuldigde bijdrage = de tussenkomst van het personeelslid in de kost per maaltijdcheque zijnde, 
€ 1,12 EUR. 
Geen enkel personeelslid kan maaltijdcheques ontvangen dan deze die voor een bepaalde periode worden 
uitgereikt. 
 Als het personeelslid recht heeft op een vergoeding die de kosten van een maaltijd dekt worden er voor 
deze dag geen maaltijdcheques afgeleverd (vb. verblijfskosten). 
Afdeling III. De vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer 
Art. 237.     Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding van  23 cent per afgelegde 
kilometer wanneer hij de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets. 
Hoofdstuk II. De jaarlijkse vakantiedagen  
Art. 247.     Elke periode met recht op salaris geeft recht op jaarlijkse vakantiedagen. 
Bij afwezigheden zonder recht op salaris of afwezigheden wegens deeltijdse prestaties wordt het recht op 
betaalde vakantie zoals bepaald in artikel 246 §1 verhoudingsgewijze verminderd. 
Periodes van disponibiliteit wegens ambtsopheffing worden in het jaar van de weder indiensttreding 
gelijkgesteld met periodes met recht op salaris. Het aantal vakantiedagen wordt niet verminderd. 
 Als een personeelslid in de loop van het jaar in dienst treedt of zijn functie definitief neerlegt, worden zijn 
vakantiedagen in evenredige mate verminderd. 
  



13 

Art. 248.     Als een personeelslid ziek wordt vóór de aanvang van een vakantiedag of een periode van 
vakantiedagen, dan wordt de vakantie opgeschort. 
Als een personeelslid ziek wordt tijdens zijn vakantie dan wordt de vakantie niet opgeschort.   De werknemer 
wordt beschouwd als zijnde met vakantie en niet als arbeidsongeschikt. 
Indien het personeelslid tijdens zijn vakantie in het ziekenhuis opgenomen wordt, dan wordt de vakantie 
opgeschort vanaf de eerste dag van de ziekenhuisopname. 
Hoofdstuk III. De feestdagen  
Art. 249.     §1. Het personeelslid heeft betaalde vakantie op de volgende feestdagen: 1 januari, 
paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 
november en 25 december. 
Het personeelslid heeft ook betaalde vakantie op 3 bijkomende feestdagen: 2 januari ,2 november, en 26 
december. 
§2. De ambtenaar die  verplicht is om één van de in het eerste lid vermelde dagen te werken ingevolge de 
werktijdregeling die op hem van toepassing is, of ingevolge dienstnoodwendigheden, krijgt in evenredige 
mate vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kunnen 
genomen worden. 
Voor de feestdagen die samenvallen met een gewone activiteitsdag hebben de personeelsleden die deeltijds 
werken en tewerkgesteld zijn met een vast uurrooster, recht op de feestdagen die voor voltijdse 
personeelsleden werden vastgesteld, indien ze samenvallen met een dag waarop zij krachtens hun 
arbeidsregeling arbeid verrichten. 
Ter vervanging van de voornoemde feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag, krijgen de 
personeelsleden vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse 
vakantiedagen kunnen genomen worden.. 
Hoofdstuk V. Het ziekteverlof  
Art. 260.     §1. Het statutaire personeelslid (op proef) dat geen recht heeft op uitkeringen in het kader van 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering, heeft recht op ziekteverlof volgens een stelsel van ziektekredietdagen. 
Voor opgenomen ziektekredietdagen wordt het gewone salaris betaald. 
De ziektekredietdagen worden toegekend in de vorm van een krediet van eenentwintig werkdagen per jaar 
volledige dienstactiviteit. 
Bij aanvang wordt aan een statutair personeelslid (op proef) onmiddellijk een krediet van drieënzestig dagen 
toegestaan. Aanvullende ziektekredietdagen worden nadien toegestaan voor het vierde en de 
daaropvolgende jaren die recht geven op ziektekrediet. 
Bij de bepaling van het jaarlijkse ziektekrediet wordt verhoudingsgewijze rekening gehouden met de 
periodes van non-activiteit en van disponibiliteit die geen recht geven op ziektekrediet. 
Als deze berekening leidt tot een niet geheel getal wordt het aantal ziektekredietdagen waarop het 
personeelslid recht heeft afgerond naar boven, tot het eerstvolgende gehele getal. 
§ 2. Ziektekredietdagen, opgebouwd bij een of meerdere vorige publieke werkgevers, worden eveneens in 
rekening gebracht. De berekening gebeurt op dezelfde wijze als voor de periodes in dienst van het bestuur, 
en met aftrek van de bij de vorige publieke werkgever(s) opgenomen ziektedagen. 
Voor een personeelslid met een onregelmatige of deeltijdse werktijdregeling wordt de afwezigheid wegens 
ziekte pro rata berekend. 
Bij het opnemen van ziektekrediet wordt in dit geval het aantal uren aangerekend volgens de onregelmatige 
of deeltijdse werktijdregeling die voor het personeelslid voorzien was op de dagen die het afwezig was 
wegens ziekte. 
Hoofdstuk IX. Het omstandigheidsverlof  
  
Art. 274.      Het personeelslid krijgt omstandigheidsverlof naar aanleiding van de volgende 
gebeurtenissen: 
  
1° huwelijk van het personeelslid of het afleggen van 
een verklaring van wettelijke samenwoning door het 
personeelslid, vermeld in artikel 1475 tot en met 1479 
van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van het 
afleggen van een verklaring van samenwoning van 
bloed- of aanverwanten: 

4 werkdagen te nemen tussen 7 
dg vóór en 7 dg na de dag 
van            het huwelijk 

2° bevalling van de echtgenote of samenwonende 
partner, of ter gelegenheid van de geboorte van een 
kind dat wettelijk afstamt van de werknemer: 

 10 werkdagen te nemen binnen 
de 4 maanden vanaf dag na 
de        bevalling 

3° overlijden van de samenwonende of 
huwelijkspartner, een bloed- of aanverwant in de eerste 
graad van het personeelslid, of van de samenwonende 
of huwelijkspartner: 

 4 werkdagen vanaf dag van over-
  lijden tot 7 dg na de dag 
van         begrafenis 

4° huwelijk van een kind van het personeelslid, van de 2 werkdagen te nemen tussen 
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samenwonende of huwelijkspartner: 7     dg vóór en 7 dg na het 
huwelijk 

5° overlijden van een bloed- of aanverwant van het 
personeelslid of de samenwonende partner in om het 
even welke graad, die onder hetzelfde dak woont als 
het personeelslid of de samenwonende partner: 

2 werkdagen te nemen van 
dag     van overlijden tot 7 dg na 
de         begrafenis 

6° overlijden van een bloed- of aanverwant van het 
personeelslid of de samenwonende partner in de 
tweede graad, een overgrootouder of een 
achterkleinkind, niet onder hetzelfde dak wonend als 
het personeelslid of de samenwonende partner: 

1 werkdag te nemen vanaf 
dag       van overlijden tot 7 dg na 
de         begrafenis 

7° huwelijk van een bloed- of aanverwant: 
 a) in de eerste graad, die geen kind is; 
 b) in de tweede graad, van het personeelslid, de 
samenwonende of huwelijkspartner: 

de dag van het huwelijk 
(indien   op inactiviteitsdag niet 
nadien op     te nemen)      

8° priesterwijding of intrede in het klooster van een kind 
van de werknemer, van de samenwonende of 
huwelijkspartner, of van een broer, zuster, schoonbroer 
of schoonzuster van de werknemer: 

de dag van de rooms-katholieke 
plechtigheid of een daarmee 
overeenstemmende plechtigheid 
bij een andere erkende eredienst 

9° plechtige communie van een kind van de werknemer 
of van de samenwonende of huwelijkspartner; 
deelneming van een kind van de werknemer of van de 
samenwonende of huwelijkspartner aan het feest van 
de vrijzinnige jeugd; 
deelneming van een kind van de werknemer of van de 
samenwonende of huwelijkspartner aan een 
plechtigheid in het kader van een erkende eredienst die 
overeenstemt met de rooms-katholieke plechtige 
communie: 

de dag van de plechtigheid, of, als 
dat een zondag, feestdag of 
inactiviteitsdag is, de 
eerstvolgende werkdag 

10° gehoord worden door de vrederechter in het kader 
van de organisatie van de voogdij over een 
minderjarige: 

 de nodige tijd, maximaal één dag 
  

11° deelneming aan een assisenjury, oproeping als 
getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning 
op aanmaning van de arbeidsrechtbank: 

de nodige tijd 

  
Het recht wordt berekend volgens het werkregime (in uren) en genomen volgens de werkrooster (in 
uren). 
Het omstandigheidsverlof is een recht, maar het personeelslid is niet verplicht deze verloven geheel of 
gedeeltelijk op te nemen. 
  
Het omstandigheidsverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en is in alle gevallen bezoldigd, met 
uitzondering van een deel van het vaderschapsverlof voor contractuele personeelsleden in de gevallen 
die hierna omschreven worden. 
  
Voor het contractuele personeelslid wordt het verlof ter gelegenheid van de geboorte van een kind 
waarvan de afstamming aan zijn zijde vaststaat, vermeld in 2°, toegekend volgens de regels van het 
arbeidsrecht, in het bijzonder volgens de regeling, vermeld in artikel 30, §2, van de wet van 3 juli 1978 op 
de arbeidsovereenkomsten. 
  
  
Hoofdstuk X. Het onbetaalde verlof  
Art. 275. Het onbetaald verlof als gunst  
§1. De secretaris kan aan het personeelslid onbetaald verlof toestaan om de prestaties volledig of 
gedeeltelijk te onderbreken, als de goede werking van de dienst dat toelaat, in toepassing van artikel  200 
van het Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 (zoals gewijzigd en aangevuld bij Besluit van 
de Vlaamse regering van 2 december 2016). 
Het verlof, vermeld in het eerste lid, kan worden toegestaan voor: 
1° twintig dagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en al dan niet in aaneensluitende 
perioden; 
2° twee jaar gedurende de loopbaan, te nemen in al dan niet aaneensluitende perioden van minimaal één 
maand; 
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 Tijdens het opnemen van onbetaald verlof blijven de deontologische regels die op het personeelslid van 
toepassing zijn onverkort van kracht, ook op het gebied van onverenigbaarheden. 
§2. Het onbetaald gunstverlof is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, tenzij het minder dan een maand 
bedraagt of deeltijds verlof betreft. 
 §3. Het verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge 
van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het toegekende onbetaalde verlof. 
Als een feestdag op een dag onbetaald verlof valt, vervalt de feestdag. 
  
Art. 276 Het onbetaald verlof als recht  
§1. Het personeelslid heeft vanaf 1 februari 2017 het recht om tijdens de loopbaan twaalf maanden voltijds 
de loopbaan te onderbreken in periodes van minimaal een maand, tenzij het personeelslid deel uitmaakt van 
één van de uitgesloten personeelscategorieën zoals omschreven in §2 van onderhavig artikel.  Vanaf de 
leeftijd van 55 jaar verwerft het personeelslid een bijkomend recht om twaalf maanden. 
  
Het personeelslid kan zijn arbeidsprestaties verminderen tot 50% of 80% of 90% van een voltijdse 
betrekking voor maximum zestig maanden gedurende de loopbaan, tenzij het personeelslid deel uitmaakt 
van één van de uitgesloten personeelscategorieën zoals omschreven in §2 van onderhavig artikel.  
De vermindering van de arbeidsprestaties kan alleen genomen worden in periodes van minimaal drie 
maanden.  Vanaf de leeftijd van 55 jaar  zal hij dit recht onbeperkt hebben, tenzij het personeelslid deel 
uitmaakt van één van de uitgesloten personeelscategorieën zoals omschreven in §2 van onderhavig artikel. 
  
. 
§2. Volgende personeelscategorieën worden uitgesloten van het voordeel van het recht op onbetaald verlof 
om redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst: 
1° de leidinggevende functies van niveaus A, B, C4-5 en de technische medewerkers van het niveau C1-3 
(huidige regeling voor verlof deeltijdse prestaties/loopbaanonderbreking).  Vanaf de leeftijd van 55 jaar 
hebben zij wel het recht om de prestaties te verminderen tot 80% of 90%. 
2° Het personeelslid met minder dan 12 maanden graadanciënniteit. 
In bovenstaande gevallen kan de secretaris, voor zover het te verenigen is met de goede werking van de 
dienst, de aanvraag voor onbetaald verlof mits grondige motivatie alsnog toestaan. 
3°De secretaris en financieel beheerder zijn van rechtswege uitgesloten van het recht op onbetaald verlof. 
§3. Het verlof is gelijkgesteld met dienstactiviteit.  Het verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met 
uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt 
geen einde aan het toegekende onbetaalde verlof. 
Als een feestdag op een dag onbetaald verlof valt, vervalt de feestdag. 
§4. Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het bestuur een contractuele 
betrekking, een mandaat, een tijdelijke aanstelling of een andere functie waaraan een proeftijd verbonden is, 
opneemt, wordt ambtshalve onbetaald verlof toegestaan voor maximaal de duur van het mandaat, de 
tijdelijke aanstelling of de proeftijd. 
§5. Onder voorbehoud van andersluidende dwingende wetgeving is zowel volledig als gedeeltelijk onbetaald 
verlof niet mogelijk met andere systemen van verminderde prestaties..  Indien het personeelslid dat 
onbetaald verlof geniet een aanvraag indient voor het Vlaams zorgkrediet wordt het onbetaald verlof 
geschorst. Het personeelslid dat reeds van het Vlaams zorgkrediet of een federaal thematisch verlof geniet 
kan geen onbetaald verlof nemen. 
 Art. 277. Aanvraag van onbetaald verlof  
§1. Het personeelslid dat onbetaald verlof wil opnemen zoals bedoeld in artikelen 275 en 276 vraagt dit 
minstens 3 maanden op voorhand aan (zie ook artikel 245 RPR algemene bepalingen verloven en 
afwezigheden). 
Het vroegere genomen onbetaald verlof/verlof verminderde prestaties wordt aangerekend op de eerste 
aanvraag  onbetaald verlof voor zover deze minimaal een aaneengesloten periode van één maand 
bedragen. 
§2. De secretaris beslist over de aanvraag. 
Zo kan hij: 
1° het onbetaald verlof toestaan; 
2° het onbetaald verlof weigeren als de aanvraag niet voldoet aan alle voorwaarden die opgelegd worden in 
artikel 210 en 211ter van het Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 (zoals gewijzigd en 
aangevuld bij Besluit van de Vlaamse regering van 2 december 2016), aangevuld met de voorwaarden 
opgelegd in artikelen  275 en  276  van deze rechtspositieregeling; 
3° de ingangsdatum van het onbetaald verlof uitstellen tot  maximaal 6 maanden na de datum van de 
oorspronkelijke ingangsdatum om redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst; 
4° de omvang van het onbetaald verlof beperken tot 10% of 20 % van een voltijds equivalent om redenen die 
inherent zijn aan de goede werking van de dienst; - dit geldt enkel voor het onbetaald verlof als gunst 
5° een minimumduur en/of een maximumduur opleggen, - dit geldt enkel voor het onbetaald verlof als gunst 
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 §3. Het personeelslid dat met toepassing van artikelen 275 en 276  van deze rechtspositieregeling 
onbetaald verlof heeft gekregen kan vervroegd terugkeren na een opzegtermijn van 2 maanden, die ingaat 
vanaf de eerste van de maand volgend op de vraag tot vervroegde terugkeer. In situaties van overmacht of 
wanneer de goede werking van de openbare dienst hierdoor niet wordt verstoord,  kan het personeelslid 
sneller dan na 2 maanden terugkeren. De secretaris beoordeelt de gegrondheid van de aangevoerde 
overmacht en/of de impact op de werking van de openbare dienst en neemt de beslissing. 
Cumul onbetaald verlof als gunst en onbetaald verlof als recht wordt geval per geval beoordeeld. 
Voor de contractueel aangestelde medewerker die voltijds onbetaald verlof opneemt, is er geen 
gelijkschakeling met een volledig gecontroleerde werkloze en zal in die hoedanigheid niet 
uitkeringsgerechtigd zijn. 
  
Hoofdstuk XI  Thematische loopbaanonderbreking/Vlaa ms zorgkrediet  
Art. 279.  Vlaams zorgkrediet  
§1. Met toepassing van artikel 99 van de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985 
worden, naast de personeelsleden die volgens dat artikel expliciet uitgesloten zijn, volgende 
personeelscategorieën om redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst uitgesloten van het 
voordeel van het Vlaamse zorgkrediet, zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 
2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet: 
1° de leidinggevende. De leidinggevende heeft echter wel recht op verlof voor zorgkrediet wanneer hij zijn 
voltijdse arbeidsprestaties met 1/5 onderbreekt . Met leidinggevende functie wordt in dit artikel bedoeld: elke 
functie waarin de titularis hiërarchisch gezag uitoefent over ondergeschikte personeelsleden, met 
uitzondering van de secretaris en de financieel beheerder. 
§2.Het personeelslid dat een beroep wil doen op het Vlaamse zorgkrediet vraagt dit minstens 3 maanden op 
voorhand aan. 
Volgens de artikelen  86 en 92 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 beslist de secretaris over de 
aanvraag. 
Met toepassing van artikel 99 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen kan hij: 
1° het verlof toestaan; 
2° het verlof weigeren als de aanvraag niet voldoet aan alle voorwaarden die opgelegd worden in het Besluit 
van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, 
aangevuld met de voorwaarden in artikel 268 en artikel 268bis van deze rechtspositieregeling; 
3° de ingangsdatum van het verlof uitstellen tot een maximum van 6 maanden na de datum van de 
oorspronkelijke ingangsdatum redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst; 
§3. De secretaris en de financieel beheerder kunnen het Vlaamse zorgkrediet als gunst aanvragen. 
Als de secretaris zelf het Vlaamse zorgkrediet als gunst aanvraagt, beslist het college. 
In voorkomend geval staat het college, als de secretaris dit aanvraagt, of de secretaris, als de financieel 
beheerder  dit aanvraagt, het Vlaamse zorgkrediet als gunst toe als en voor zover de goede werking van de 
dienst niet wordt verstoord. 
  
Bijlage III .  Overzicht van de verloven en afwezig heden, de administratieve toestand en de geldelijke  
en administratieve gevolgen.  
  
 Benaming van 
het verlof of de 
afwezigheid  
  

 Administratieve 
toestand  

 Recht op salaris   Aanspraak 
op  
periodieke 
salaris-  
verhoging  

 Recht op 
schaal-
anciënniteit  

  
Recht op de 
loopbaan  

            
Jaarlijkse 
vakantiedagen 
(art 176-178 BVR) 

dienstactiviteit ja ja ja ja 

Feestdagen 
(art. 179 BVR) 

dienstactiviteit ja ja ja ja 

- Bevallings-verlof 
  voor statutairen 
- Bevallingsverlof 
  voor 
contractuelen 
  - Vaderschaps-
verlof 
(art. 180-182 
BVR) 

dienstactiviteit 
  
dienstactiviteit 
  
  
dienstactiviteit 
  
  
  

ja 
  
nee, 
vervangingsinkomen 
mutualiteit 
  
ja 

ja 
  
 ja 
  
  
 ja 

ja 
  
 ja 
  
  
 ja 

ja 
  
 ja 
  
  
 ja 

Opvangverlof dienstactiviteit ja ja ja ja 
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 Benaming van 
het verlof of de 
afwezigheid  
  

 Administratieve 
toestand  

 Recht op salaris   Aanspraak 
op  
periodieke 
salaris-  
verhoging  

 Recht op 
schaal-
anciënniteit  

  
Recht op de 
loopbaan  

(art. 183 BVR) 
Ziekteverlof bij 
statutairen 
(art.184-191 BVR) 

dienstactiviteit ja ja ja ja 

Disponibiliteit 
wegens ziekte of 
invaliditeit 
(art. 196-197 
BVR) 

disponibiliteit Nee, vervangen 
door wachtgeld 

ja Toepassing van 
art.58 BVR: voor 
maximaal 1 jaar 
onbezoldigde 
afwezigheid 
gedurende de 
carrière. 
  

ja 

Disponibiliteit 
wegens 
ambtsopheffing 
(art.198-199 BVR) 

disponibiliteit Nee, vervangen 
door wachtgeld 

ja Toepassing van 
art.58 BVR: voor 
maximaal 1 jaar 
onbezoldigde 
afwezigheid 
gedurende de 
carrière. 
  

ja 

Verlof voor 
deeltijdse 
prestaties 
(art.200-203 BVR) 

Non-activiteit 
Tenzij anders 
bepaald door het 
bestuur (art. 170 
§5 BVR) 

nee Ja, want 
deeltijds niet 
relevant voor 
de geldelijke 
anciënniteit 

ja ja 

Verlof voor 
opdracht 
(art.204-208 BVR) 

Non-activiteit 
tenzij in de 
gevallen die door 
de raad 
gelijkgesteld zijn 
met 
dienstactiviteit 

Nee, tenzij verplicht 
door een wet 

 Ja, als 
gelijkgesteld 
met 
dienstactiviteit 

Toepassing van 
Art.58 BVR: voor 
maximaal 1 jaar 
onbezoldigde 
afwezigheid 
gedurende de 
carrière. 
  

ja 

Omstandigheids-
verlof 
(art.209 BVR) 

dienstactiviteit ja ja ja ja 

Onbetaald verlof 
als gunst 
  
  
 
 
Onbetaald verlof 
als recht 

Non-activiteit 
 
  
  
  
  
Dienstactiviteit 

Nee 
  
  
  
  
 Nee 
  

Nee, 
 
  
  
  
  
Ja 

Toepassing van 
Art.58 BVR: voor 
maximaal 1 jaar 
onbezoldigde 
afwezigheid 
gedurende de 
carrière. 
  
ja 
  

Ja 
  
  
  
  
 Ja 

Dienstvrijstellingen
(art.213-220 BVR) 

dienstactiviteit ja ja ja ja 

            
Afwezigheid 
zonder 
toestemming 
vooraf of 
kennisgeving 
(art.172 BVR) 

non-activiteit nee nee nee ja 

Idem als supra 
met overmacht 
(art. 172 BVR) 

dienstactiviteit ja ja Ja ja 
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 Benaming van 
het verlof of de 
afwezigheid  
  

 Administratieve 
toestand  

 Recht op salaris   Aanspraak 
op  
periodieke 
salaris-  
verhoging  

 Recht op 
schaal-
anciënniteit  

  
Recht op de 
loopbaan  

Georganiseerde 
werk- 
Onderbreking 
(art.173 BVR) 
  
  
  
Politiek Verlof 

dienstactiviteit 
  
  
  
  
  
  
Zoals decretaal 
bepaald: in 
sommige 
gevallen non-
activiteit, in 
andere gevallen 
dienstactiviteit 

Niet voor de duur 
van de 
werkonderbreking 
  
  
nee 

Ja 
  
  
  
  
  
  
ja 

Ja 
  
  
  
  
  
  
Indien voltijds 
dan max. 1 jaar; 
indien deeltijds, 
dan loopt 
schaalanciënniteit 
door op basis van 
de deeltijdse 
afwezigheid 

Ja 
  
  
  
  
  
  
Niet 
uitdrukkelijk 
bepaald → 
afhankelijk 
van 
gelijkstelling 
met 
dienstactiviteit 
  
  
  
  
  

            
Andere verloven  

Loopbaan -
onderbreking  

In principe 
dienstactiviteit 

nee ja max. 1 jaar ja 

      
 Bijlage IV.  Specifieke aanwervings- en bevordering svoorwaarden, inclusief examenprogramma’s  
 
Voor alle functies waarvoor bij aanwerving het bezit van een rijbewijs wordt gevraagd wordt de clausule 
geschrapt dat deze kan behaald worden binnen de proefperiode alsook de bepaling dat de vaste benoeming 
wordt afhankelijk gesteld van het behalen van het rijbewijs. 
 

5. Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement 

Juridisch kader 
Wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 08.04.1965 tot instelling van de 
arbeidsreglementen; 

Historiek 
In de gemeenteraad van 15 januari 2004 werd het arbeidsreglement ingevoerd voor de personeelsleden van 
het gemeentebestuur van Brecht. Dit arbeidsreglement werd door de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Toezicht op Sociale Wetten, Directie 
Antwerpen geregistreerd onder het nr. 26/00005814/WE.   In de gemeenteraad van 10.11.2011 werden 
aanpassingen doorgevoerd. 

Advies 
De onderstaande wijzigingen aan de arbeidsreglement werden besproken op het onderhandelingscomité 
met vakbonden op 13 oktober 2017 waarvan protocol van akkoord werd verkregen (zie bijlage). 

Motivatie 
Sinds 01.09.2014 is de uitbreiding van de wetgeving mbt de psychosociale belasting  op het werk van 
kracht. Dit werd behandeld op het CPBW van 12.09.2014. Op 13.11.2014 werd aan de personeelsleden een 
toelichting gegeven door de preventieadviseur psychosociale aspecten. Deze wijziging werd opgenomen in 
het voorliggende arbeidsreglement. 
In zitting van het college van 09.05.2016 werden de glijtijden op maandagavond aangepast voor de 
administratieve diensten van gemeentehuis, het administratief centrum en de dienst vrije tijd. Op het 
onderhandelingscomité van vakbonden van 27 mei 2016 werd hieraan goedkeuring gegeven. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen W. Van Puymbroeck. In het 
kader van de integratie van gemeente en OCMW zullen de administratieve diensten van gemeente en 
OCMW hoe langer hoe vaker samenwerken waardoor een afstemming en éénzelfde interpretatie van de 
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rechtspositieregeling en arbeidsreglement tussen deze diensten belangrijk is. Gedurende het voorbije jaar is 
door een werkgroep een oplijsting gemaakt van de verschillen en een voorstel uitgewerkt om tot één 
regeling te komen.  Het voorontwerp van wijziging van arbeidsreglement werd voorgelegd aan het 
managementteam. U vindt een afschrift als bijlage. De wijzigingen aan het arbeidsreglement werden 
besproken op het onderhandelingscomité met vakbonden op 13 oktober 2017 waarvan protocol van akkoord 
werd verkregen. 
Het gepaste arbeidsreglement van het gemeentepersoneel wordt gewijzigd als volgt en heeft uitwerking 
vanaf 1.01.2018. 
Raadslid P. Van Assche heeft dezelfde opmerking als bij het vorige punt. 
  

Stemming:  
Met 25 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Bart Van De Mierop, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno 
Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De 
bruyn, Johan Bellens), 3 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog) 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad besluit tot goedkeuring van het nieuwe arbeidsreglement voor de personeelsleden van het 
gemeentebestuur van Brecht met ingang van 1 januari 2018. 
INHOUD 
I.      Algemene voorwaarden                                                                                                     3 
II.     Tewerkstelling                                                                                                                  3 
III.    De beloning                                                                                                                     6 
IV.    Rechten en plichten van het toezichthoudend personeel                                                       7 
V.     Welzijn op het werk                                                                                                          7 
VI .   Werkonbekwaamheid                                                                                                      12 
VII.   Aansprakelijkheid                                                                                                           14 
VIII.  Beëindiging  van de arbeidsovereenkomst                                                                        14 
IX.    Diversen                                                                                                                        15 
X.     Bijlagen     
      
Bijlage 1:  Uurroosters                                                                                                            16 
Bijlage 2: Reglement tijdsregistratie                                                                                         20   
Bijlage 3: Samenstelling Basisoverlegcomité (BOC) en Comité Preventie en 
Bescherming op het Werk (PBW)                                                                                             24 
Bijlage 4: Samenstelling Hoog Overlegcomité (HOC) en Bijzonder Onderhandelingscomité (BOC)  25 
Bijlage 5: Inspectiediensten                                                                                                    26 
Bijlage 6: Algemene info                                                                                                         27           
Bijlage 7: Uittreksel rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel                                        29                    
Bijlage 8: Procedure bij het vaststellen van acuut of chronisch misbruik van alcohol of  drugs      59 
Bijlage 9: Reglement op het 
rookverbod                                                                                  65                                            
Bijlage 11: 
Tuchtregeling                                                                                                       70                                            
                                             
Bijlage 12: Reglement aanwezigheidsbeleid/ziekteverzuim                                                       75 
  
(uitgewerkte versie Arbeidsreglement in 
bijlage)                                                                                                            
 
Artikel 2: bekendmaking  
Het aangepaste arbeidsreglement zal aan de personeelsleden worden bekendgemaakt via intranet en 
toegelicht op een personeelsvergadering. 
Medewerkers die geen toegang hebben tot intranet kunnen een nieuw exemplaar arbeidsreglement 
bekomen op de personeelsdienst. 
Een afschrift van het arbeidsreglement wordt verzonden naar de inspectie sociale wetten en naar de 
voorzitter van het onderhandelingscomité binnen de acht dagen na inwerkingtreding. 
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Financiën 

6. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorh effing - Aanpassing 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 0 Algemene Financiering 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt voor de noodzakelijke financiële middelen voor de werking 
en de investeringen van het bestuur. 
Actieplan: We ramen op een realistische manier de ontvangsten van de fondsen, belastingen, beleggingen 
en verhuringen. 
Actie: Belastingen 
Budgetcode: 2017/7300000/0/0020 

Juridisch kader 
Artikel 170, §4 van de grondwet 
Artikel 464, 1° van de wetboek inkomstenbelastingen van 10 april 1992 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Artikelen 42, § 3, 186, 187 en 253, § 1, 3° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 
Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de 
provincies; 

Historiek 
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen 

Motivatie 
Ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit stijgt de basisheffing van de 
onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 van 2,5% naar 3,97% van het 
kadastraal inkomen. 
Het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, § 2, tweede lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit verplicht de gemeenten om 
hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: " Voor iedere gemeente van het Vlaams 
Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijke 
opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten opzichte van het 
vorige aanslagjaar"; 
Het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2., § 2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit verplicht de gemeenten om 
hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: " Voor iedere gemeente van het Vlaamse 
Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijke 
opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten opzichte van het 
vorige aanslagjaar"; 
Om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 2017 moet de gemeente haar 
opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 delen door 1,588; 
Er is bijgevolg een noodzaak om het gemeentelijk reglement tot vaststelling van de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing d.d. 14 september 2017 aan te passen. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij stelt dat 
het hier gaat over een technische aanpassing. Dit moet opnieuw ter stemming voorgelegd worden. Er zal 
een correctie in artikel 1 wordt ingevoegd over de intrekking van het besluit van 14 september 2017 
betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. De andere artikelen zullen 
opnieuw genummerd worden. 

Stemming:  
Met 25 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Bart Van De Mierop, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno 
Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De 
bruyn, Johan Bellens), 3 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog) 

Besluit 
Artikel 1 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 14 september 2017 over de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende 
voorheffing wordt ingetrokken. 
 
Artikel 2 
Voor het aanslagjaar 2018 en 2019 worden ten bate van de gemeente 627 opcentiemen geheven op de 
onroerende voorheffing. 
 
 



21 

Artikel 3 
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse 
Belastingdienst. 
 
Artikel 4 
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
  
Schepen D. De Veuster verlaat de zitting.  

Technische Dienst 

7. Subsidiereglement energieaudit voor particuliere  woningen 

Juridisch kader 
De burgemeestersconvenant. 
Het gemeentelijk energie- en klimaatplan 

Historiek 
De Europese Unie heeft op 9.03.2007 het pakket Energie voor een Veranderende Wereld goedgekeurd, 
waarmee zij zich ertoe verbonden heeft haar CO2-uitstoot tussen nu en 2020 met 20% te verminderen, door 
de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale 
energiemix tot 20% te verhogen. 
Op de klimaatconferentie van Parijs werd in december 2015 het akkoord van Parijs afgesloten. 
Dit akkoord roept op om de stijging van de globale temperatuur onder de 2°C te houden. 
Deze 2-gradenlimiet houdt in dat de CO2-uitstoot wereldwijd 40 % tot 70 % minder moet zijn dan in 2010. 
Einde 2016 is het akkoord van Parijs officieel in werking getreden. 
In diezelfde periode werd er in België een politiek akkoord bereikt over de verdeling van de Europese 
klimaatdoelstellingen voor 2020 dat nadien werd omgezet in een samenwerkingsakkoord. In een volgende 
stap zal er een nationaal klimaatplan opgemaakt worden. 
Intussen werken de verschillende regio’s elk op hun eigen manier verder aan het behalen van de 
klimaatdoelstellingen. 
De Vlaamse regering ondersteunt de mondiale klimaatambities. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering 40 % 
minder CO2 uitstoten (t.o.v. 2005) met het energieverbruik in de gebouwen die ze gebruikt en in haar eigen 
technische infrastructuur en in het brandstofverbruik in haar dienstvoertuigen. 
Het spreekt evenwel voor zich dat de CO2-reductiedoelstelling slechts haalbaar is als ook de lokale besturen 
hieraan meewerken. 
Het ondertekenen van de Burgemeestersconvenant biedt een effectief kader om de klimaatverandering 
tegen te gaan. Lokale en regionale overheden engageren zich hiermee vrijwillig om de energie-efficiëntie en 
het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Het Burgemeestersconvenant 
zet in op verlaging van het energieverbruik binnen het gemeentelijk patrimonium enerzijds en op het 
ondersteunen van de bevolking en andere doelgroepen en sectoren om minder energie te gebruiken 
anderzijds. 
In 2015 hebben 21 gemeenten van het samenwerkingsgebied van IGEAN het burgemeesters-convenant 
officieel ondertekend. Deze gemeenten doen beroep op IGEAN voor de concrete uitwerking hiervan. 
In een eerste fase heeft deze ondersteuning zich hoofdzakelijk gericht op het uittekenen van een beleid 
inzake energie en klimaat en op het opmaken van klimaatactieplannen. 
In zitting van 10 september 2015 heeft de gemeenteraad het klimaatactieplan goedgekeurd. Het plan werd 
ingediend bij Europa en intussen goedgekeurd. 
Deze klimaatactieplannen bevatten acties gericht op 5 verschillende sectoren, nl. de gemeente als 
organisatie, wonen, mobiliteit, de tertiaire sector, de industrie en de landbouw. In al deze sectoren wordt 
gestreefd naar reductie van de CO2-uitstoot en sensibilisatie van de betrokkenen. 
Rekening houdend met deze klimaatactieplannen heeft IGEAN intussen ook concrete acties aangeboden. 
Op het adviescomité milieu – klimaat van 27.01.2016 en van 16.11.2016 werd aan de schepenen van 
leefmilieu van de deelnemende gemeenten toelichting gegeven bij de stand van zaken en werden de acties 
voor 2016 en 2017 voorgesteld. 
In het kader van de actie ‘energie audits’ heeft IGEAN een overheidsopdracht georganiseerd voor het 
uitvoeren van een renovatie audit voor particuliere woningen. Met het resultaat van deze audit kan de 
betrokken particulier “gerichter” aan de slag.  
E-Manager en de energie coöperatieve Zuidtrant hebben de handen in elkaar geslagen en bieden in het 
samenwerkingsgebied van IGEAN een renovatie audit aan tegen de kostprijs van 450 euro 
excl. btw. 
IGEAN heeft deze informatie aan de gemeente bezorgd en organiseert samen met de gemeente en de 
betrokken partners infovergaderingen over het uitvoeren van een renovatie audit. 
Uiteraard staat het de particuliere inwoners vrij om ook op andere deskundigen beroep te doen. 
Het komt er immers op aan finaal werken (te laten) uit (te) voeren die een energiewinst opleveren 
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en waardoor de CO2 uitstoot verlaagt. 
Omdat de gemeente zich geëngageerd heeft mee te werken aan de CO2-reductiedoelstelling wil zij ook haar 
steentje bijdragen in het laten uitvoeren van een renovatie audit. 

Advies 
De milieuraad geeft een positief advies voor het invoeren van een subsidiereglement voor energieaudits bij 
particulieren. De milieuraad stelt voor om de volledige kostprijs van de energieaudit te subsidiëren, indien de 
aanvrager de belangrijkste maatregel. Dit is de maatregel die de grootste CO2-besparing realiseert, uit de 
energie-audit heeft uitgevoerd. 

Motivatie 
In het voorliggende reglement wordt een subsidie voorzien van 50% van de werkelijk gefactureerde kosten 
voor het uitvoeren van een renovatie audit met een maximum van 200 euro. Als de maatregel met de 
grootste CO2-besparing, zoals voorgesteld in de renovatie audit, ook effectief werd uitgevoerd, dan wordt de 
subsidie verhoogd tot 100% van de werkelijk gefactureerde kosten voor het uitvoeren van een renovatie 
audit met een maximum van 500 euro. 
Schepen D. De Veuster neemt terug deel aan de zitti ng.  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen L. Torfs. 
Momenteel vindt de klimaatconferentie van Bonn plaats. Wereldleiders komen opnieuw samen om aan de 
weg te timmeren richting klimaatoptimisme. Ondertussen beweegt er lokaal al heel wat. Als gemeente blijven 
we ook niet stil zitten. We zijn er als gemeente, als organisatie, nu al in geslaagd om de doelstelling van 20% 
minder CO2-uitstoot tegen 2020 te halen. Dit komt vooral door de energiebesparende maatregelen die we 
de laatste jaren hebben uitgevoerd in de gemeentelijke gebouwen en scholen, alsook door de aanschaf van 
een hybride wagen en een wagen op CNG. Het nemen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen 
voor gemeentelijke gebouwen worden de komende jaren nog verder gezet en dit in functie van de 
doelstelling om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten. 
Maar Brecht alleen als organisatie kan de klimaatdoelstellingen niet halen. Er wordt van iedereen een 
inspanning verwacht. En dat is voor Brecht zeker nodig want de gemeente is niet de beste leerling van de 
klas. 
Zo blijkt uit de cijfers dat de totale CO2-uitstoot voor het grondgebied Brecht tussen 2011 en 2015 gestegen 
is van 162.000 naar 166.000 ton. Dit heeft onder meer te maken met de openstelling van het op- en 
afrittencomplex in Brecht en het toenemend verkeer, ook het succes van het station heeft zo zijn nadeel: het 
trekt extra voertuigen aan. 
De huishoudens hebben voor een lichte daling gezorgd, de tertiaire sector voor een lichte stijging, de 
landbouw is status quo gebleven en het particulier en commercieel vervoer zorgt dus, zoals ik daarnet al 
aanhaalde, voor de grootste stijging. 
Maar niet alles is kommer en kwel want bij één van de acties, namelijk de groepsaankoop voor 
zonnepanelen, scoort Brecht als 2° beste gemeente van de Provincie Antwerpen, ná de stad Antwerpen 
maar vóór steden als Mechelen en Turnhout. 
Daarom hebben we besloten om als gemeente mee te doen aan de actie ‘energieaudits voor particuliere 
woningen’. 
Zo kan een particulier, een eigenaar, een huurder of een gebruiker van een bestaande woning beroep doen 
op een erkend energiedeskundige type B of een EPB verslaggever om een renovatie-audit te laten 
uitvoeren. De subsidie voor het uitvoeren van een renovatie-audit bedraagt 50% van de werkelijk 
gefactureerde kosten voor het uitvoeren van die audit, met een maximum van 200€ per woning. 
Indien men kan aantonen dat er op basis van de resultaten van de renovatie-audit effectief werken in de 
bestaande woning werden uitgevoerd, werken die het energieverbruik van de woning zullen verlagen, wordt 
het subsidiebedrag opgetrokken tot 100% van de werkelijk gefactureerde kosten voor het uitvoeren van de 
audit, met een maximum van 500€ per woning. 
Voor alle duidelijkheid, de subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van de audit en dus niet voor de 
renovatiewerken. Wanneer men enkel de audit laat uitvoeren zonder er nadien werken aan te koppelen, 
krijgt men 50% van de kosten voor die audit, met een maximum van 200€. Indien men de audit laat 
uitvoeren en men voert nadien de werken uit met de grootste CO2-besparing, zoals voorgesteld in de 
renovatie-audit, krijgt men 100% van de kosten voor de audit terug, met een maximum van 500€. 
Per woning kan slechts éénmalig een subsidie voor een renovatie-audit worden verkregen. De andere 
voorwaarden en de procedure vindt u terug in het besluit. 
Indien het subsidiereglement wordt goedgekeurd, zal dit ingaan vanaf 1/1/2018 en is geldig tot en met 
31/12/2019. 
In het besluit moeten nog enkele puntjes aangepast worden: 
- in artikel 2 over het subsidiebedrag moet in de 6° lijn het volgende worden bijgevoegd: “Indien kan 
aangetoond worden dat er op basis van de resultaten van de renovatie-audit effectief werken in de 
bestaande woning werden uitgevoerd, die in de audit als maatregel met de grootste CO2-besparing wordt 
voorgesteld en die het energieverbruik…. 
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- in artikel 4 betreffende de procedure, dient de opsomming welke de aanvraag moet omvatten, dus na de 
eerste 2 bullets, de volgende 5 bullets samengevoegd te worden, of als opsomming verder in te springen. 
- eveneens in artikel 4 achter de 6° bullet moet aan de eerste zin op het einde de woorden ‘dient voorgelegd 
te worden’ toegevoegd te worden m.a.w. de zin luidt als volgt: De factuur van de uitgevoerde werken met 
een duidelijke vermelding van de aard en de omvang van de werken dient voorgelegd te worden. En ook 
moet de 75% subsidie (die tussen haakjes vermeld staat) worden vervangen door 100% subsidie. 
Tot zover de rechtzetting en mijn toelichting. 
Raadslid E. Peeters  vraagt meer informatie over artikel 6. Ze vraagt of dit betekent dat je tot 31 december 
2020 kan aanvragen. Schepen L. Torfs repliceert dat je tot 31 december 2019 een aanvraag kan indienen. In 
2020 zullen we ook nog een budget voorzien. 

Stemming:  
Met 27 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Bart 
Van De Mierop, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, 
Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana 
Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens), 1 onthouding (Joziena Slegers) 

Besluit 
Artikel 1 - Definities  
In dit subsidiereglement wordt verstaan onder: 

• Bestaande woning: vergunde of hoofdzakelijk vergund geachte woning of appartement voornamelijk 
bestemd voor huisvesting en gelegen in de gemeente (naam). 

• Energiedeskundige type B: een natuurlijke persoon onderworpen aan het sociaal statuut van 
zelfstandige of een bezoldigde medewerker van een rechtspersoon, die energieadvies voor 
woningen verstrekt en als dusdanig erkend wordt door de Vlaamse Overheid. 

• EPB verslaggever: een natuurlijke persoon onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandige of 
een bezoldigde medewerker van een rechtspersoon, die instaat voor de EPB verslaggeving en als 
dusdanig erkend wordt door de Vlaamse Overheid. 

• Renovatie audit: een grondige doorlichting van de woning waarbij alle aspecten van de gebouwschil 
(dak, muren, vloeren, beglazing), verwarming en productie van sanitair warm water worden 
geëvalueerd. Er dient bekeken te worden op welke manier er energie kan bespaard worden in de 
woning. Het resultaat is een stappenplan van de uit te voeren werken waarbij rekening gehouden 
wordt met de terugverdientijden. 

Artikel 2 – Subsidiebedrag  
Binnen de perken van de in de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten wordt een subsidie verleend 
voor het uitvoeren van een renovatie audit in een bestaande woning. 
De subsidie bedraagt 50% van de werkelijk gefactureerde kosten voor het uitvoeren van een renovatie audit 
met een maximum van 200 euro per bestaande woning. 
Indien kan aangetoond worden dat er op basis van de resultaten van de renovatie audit effectief werken in 
de bestaande woning werden uitgevoerd, die in de audit als maatregel met de grootste CO2-besparing wordt 
voorgesteld en die het energieverbruik van de woning zullen verlagen, wordt het subsidiebedrag 
opgetrokken tot 100% van de werkelijk gefactureerde kosten voor het uitvoeren van een renovatie audit met 
een maximum van 500 euro per bestaande woning. 
Artikel 3 – Algemene voorwaarden  
De subsidie wordt toegekend als aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan: 

• De renovatie audit werd uitgevoerd door energiedeskundige type B of een EPB verslaggever zoals 
bedoeld in dit reglement. 

Een actuele lijst met erkende energiedeskundigen type B en EPB verslaggevers is terug te vinden op 
www.energiesparen.be en is ter inzage beschikbaar op de milieudienst. 

• Per bestaande woning kan slechts éénmalig een subsidie voor een renovatie audit worden 
verkregen. 

• De aanvraag gebeurt ten laatste 1 jaar na factuurdatum. 
• De aanvrager moet gerechtigd zijn tot het laten uitvoeren van de renovatie audit. 
• De subsidie kan worden aangevraagd door: 
• De eigenaar van de woning of 
• De gebruiker of huurder van de woning mits een schriftelijke toelating van de eigenaar van de 

woning die als bijlage bij de aanvraag wordt gevoegd.  
o De subsidie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon die de aanvraag doet. 

Het gemeentebestuur is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de uitvoering van de renovatie audit, 
noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien. 
Enkel subsidieaanvragen voor een renovatie audit die uitgevoerd werd na de datum van inwerkingtreding 
van dit subsidiereglement komen in aanmerking. 
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Artikel 4 – Procedure  
In opdracht van de eigenaar, huurder of gebruiker van een bestaande woning voert een erkend 
energiedeskundige type B of een EPB verslaggever een renovatie audit uit. 
De eigenaar, huurder of gebruiker van de bestaande woning dient een aanvraag tot subsidiëring in bij het 
college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag omvat: 

• Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dat verkrijgbaar is via de website 
(vermelden) of bij de gemeentelijke milieudienst. 

• Een kopie van de factuur waaruit blijkt dat de renovatie audit effectief uitgevoerd werd op het 
aanvraagadres met vermelding van datum waarop de audit uitgevoerd werd. 

• Een kopie van het verslag van de renovatie audit. 
• De factuur van de uitgevoerde werken met een duidelijke vermelding van de aard en omvang van de 

werken dienst voorgelegd te worden (enkel indien 100% subsidie aangevraagd wordt). Enkel 
facturen met een datum na de factuurdatum van de renovatie audit komen in aanmerking. De 
gemeente heeft het recht de uitgevoerde werken te controleren. 

• De schriftelijke toelating van de eigenaar van de woning indien dit vereist is.  
o Enkel volledige aanvragen zullen behandeld worden. 
o Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de aanvraag en verleent al dan niet 

de aangevraagde subsidie. De beslissing van het college wordt aan de aanvrager bezorgd, 
waarna desgevallend wordt overgegaan tot uitbetaling van de subsidies. 

Artikel 5 – Uitvoering  
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement, waaronder ook 
de opmaak van het aanvraagformulier. 
 
Artikel 6 – Inwerkingtreding  
Dit besluit treedt in werking vanaf 01.01.2018 en is geldig tot en met 31.12.2019. 
 

Vrije Tijd 

8. Retributiereglement repetitieruimte Jeugdhuis 't  Jop 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 7 Cultuur en Vrije Tijd 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door 
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: De gemeente creëert een eigen aanbod aanvullend op het aanbod van verenigingen en private 
organisatoren. 
Actie: Het gemeentebestuur van Brecht organiseert een gevarieerd en laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor 
de jeugd van de gemeente. Op deze manier krijgt elke jongere de kans om zich te amuseren, anderen te 
ontmoeten en al spelenderwijs kennis op te doen. 
Budgetsleutel: 2017/6157067/7/0750 Ondersteuning van het jeugdbeleid/Jeugd 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald art. 43 § 2, 15 - het vaststellen 
van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de 
voorwaarden ervan 

Motivatie 
In Jeugdhuis 't Jop, Kattenhoflaan 102D, 2960 Sint-Job-In-'t-Goor werd een repetitieruimte ingericht door de 
gemeentelijke technische dienst voor lokale bands. 
Personen of bands die het gebruik van een repetitielokaal aanvragen kunnen gebruik maken van de 
repetitieruimtes. 
Rekening houdende met de financiële toestand van de gemeente stelt het college van burgemeester en 
schepenen een retributiereglement voor het gebruik van de repetitieruimtes voor. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij licht toe 
dat er ook een gebruiksreglement werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Er 
zal een correctie gemaakt worden in artikel 6. Het is namelijk niet de bedoeling dat dit reglement bezorgd 
wordt aan het ocmw en de concessionaris. 
Tijdens de bespreking komt raadslid P. Van Assche en schepen D. De Veuster tussen bij de bespreking. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Besluit 

 
Artikel 1 
Met ingang van 1.11.2017 en voor een termijn die eindigt op 31.12.2019 wordt een gemeentelijke retributie 
geheven voor het gebruik van de repetitieruimte gelegen in de kelder van jeugdhuis 't Jop, Kattenhoflaan 
102D, 2960 Sint-Job-In-'t-Goor. 
 
Artikel 2 
De retributie is verschuldigd door de personen of bands die het gebruik van het repetitielokaal aanvragen. 
 
Artikel 3 
Deze retributie wordt vastgelegd als volgt: 
* Het repetitielokaal kan worden gehuurd per dagdeel: 
- ochtend: 10 uur - 14 uur 
- namiddag: 14 u - 18 uur 
- avond: 18 u - 22 u (niet op vrijdag-en zaterdagavond) 
* Per dagdeel wordt een huurprijs van 8 euro gevraagd 
* een band kan het repetitielokaal ook huren per drie maanden. Wanneer een band het repetitielokaal 
minstens twaalf dagdelen gedurende een cyclus van drie maanden huurt, wordt aan hen een kortingstarief 
toegekend. Zij betalen 5 euro per beurt als ze minstens twaalf blokken van vier uur reserveren in die cyclus. 
* Bands die de repetitieruimte minstens twaalf dagdelen gedurende drie maanden huren, kunnen gebruik 
maken van een opbergruimte (tenzij alle tien de lockers al in gebruik zijn). In deze opbergruimte kan de band 
materialen stockeren die ze nodig hebben tijdens de repetitie. 
 
Artikel 4 
Gebruikers dienen de vastgestelde retributie te betalen na afloop van het gebruik. Na afloop van een cyclus 
van drie maanden wordt een factuur met de huurprijs gestuurd vanuit het gemeentebestuur. 
 
Artikel 5 
Het bedrag van de retributie zal betaald worden bij de financieel beheerder of de gemeentelijke aangestelde 
bij het in ontvangst nemen van de boodschap. Bij gebreke aan betaling wordt de inning ervan 
burgerrechtelijk gevorderd. 
 
Artikel 6 
Dit reglement wordt overgemaakt aan de hogere overheid en de financieel beheerder 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

9. Cipal - buitengewone algemene vergadering - 15 d ecember 2017 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43. 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 
Het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 (B.S. 17 juni 2016, 
hierna “het wijzigingsdecreet” genoemd); 

Historiek 
Brief van Cipal met toelichtende nota van 13 september 2017. 
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”). 
De statuten van Cipal dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van het wijzigingsdecreet; 
Er worden ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd zoals uiteengezet in de 
toelichtende nota; 
Op vrijdag 15 december 2017 om 10.30 uur zal een buitengewone algemene vergadering van Cipal 
plaatsvinden; 
Het gemeenteraadsbesluit van 14.11.2013 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de 
gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal namelijk Luc Torfs. 

Advies 
De commissie intergemeentelijke samenwerking en integratie gaf op 26 oktober 2017 een gunstig advies 
over de statutenwijziging. 
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Motivatie 
De statuten van Cipal, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd bij besluit van 25 maart 
2014  van de Vlaamse regering. 
Het ontwerp van statutenwijziging van Cipal, goedgekeurd door de raad van bestuur van Cipal in zitting van 
12 september 2017 en per aangetekend schrijven van 13 september 2017 aan de gemeente overgemaakt. 
Toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging. 
Artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de 
statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers 
wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben 
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op de algemene 
vergadering. 
Voorstel van de raad van bestuur van Cipal. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
Raadslid E. Peeters verwijst naar een vraag die reeds gesteld werd over de nominale waarde. Waarom 
wordt het begrip 'tussen partijen overeengekomen waarde' zoals bij het provinciebestuur ook hier niet 
toegepast? Wat zijn de intenties van de politiezone? Burgemeester L. Aerts verwijst naar het decreet. 
Raadslid E. Peeters stelt dat er in het decreet staat dat er een waarde moet bepaald worden en niet wat die 
waarde inhoudt. Burgemeester L. Aerts repliceert dat de politiezone en brandweerzone thans nog niet 
toegetreden zijn en dat hij geen weet heeft van een intentie daartoe. 
  

Stemming:  
Met 19 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena 
Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana 
Vandekeere, Leen Smouts), 9 onthoudingen (Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi 
Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 

 
Artikel 1  
Maakt zich na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij het ontwerp van 
statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de hierna goedgekeurde artikelen 
eigen. 
 
Artikel 2  
Keurt de wijziging van artikel 1 van de statuten goed. 
 
Artikel 3  
Keurt de wijziging van artikel 2, eerste lid van de statuten goed. 
 
Artikel 4  
Keurt de wijziging van artikel 4bis, §2 van de statuten goed. 
 
Artikel 5  
Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed. 
 
Artikel 6  
Keurt de wijziging van artikel 7 van de statuten goed. 
 
Artikel 7  
Keurt de wijziging van artikel 9, eerste en tweede lid van de statuten goed. 
 
Artikel 8  
Keurt de wijziging van artikel 13 van de statuten goed. 
 
Artikel 9  
Keurt de wijziging van artikel 15 van de statuten goed. 
 
Artikel 10  
Keurt de wijziging van artikel 16, §2 van de statuten goed. 
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Artikel 11  
Keurt de opheffing van artikel 25bis van de statuten  goed. 
 
Artikel 12  
Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten  goed. 
 
Artikel 13  
Keurt de invoeging van een nieuw hoofdstuk VI in de statuten  goed. 
 
Artikel 14  
Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in overeenstemming te brengen met de 
genomen besluiten. 
 
Artikel 15  
De vertegenwoordige van de gemeente Brecht voor Cipal, Luc Torfs, op de buitengewone algemene 
vergadering van Cipal van 15 december 2017 wordt gemandateerd om overeenkomstig onderhavige 
beslissing te stemmen. 
 
Artikel 16  
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Cipal, Bell Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 
  

10. Integan - Buitengewone algemene vergadering - 1 5 december 2017 

Juridisch kader 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
Artikel 59 van dit decreet bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. 
Artikel 44 en 59 zijn krachtens artikel 79, § 2, gewijzigd in het decreet van 18 januari 2013 onmiddellijk van 
toepassing verklaard. 
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 14.04.2016 over de aanstelling van Luc Aerts als afgevaardigde van de 
gemeente Brecht. 
Artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

Motivatie 
Integan verstuurde op 24 oktober 2017 een oproepingsbrief met de agenda van de algemene vergadering 
van aandeelhouders van 15 december 2017 met volgende agendapunten: 
1) Verslag vorige vergadering van 19 mei 2017 
2) Begroting 2018 
3) Inter-regies - uittreding Vlaamse aandeelhouders 
4) Rondvraag 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde agenda en de bijhorende documenten. 
 
Artikel 2 
De afgevaardigde op de algemene vergadering van Integan van 15 december 2017, die bij afzonderlijke 
beslissing werd aangeduid, Luc Aerts, wordt gemandateerd overeenkomstig onderhavige beslissing te 
stemmen. 
 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Integan. 
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11. Pidpa - Buitengewone algemene vergadering - 18 december 2017 

Juridisch kader 
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 44 en 59. 
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42. 

Historiek 
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
Brief van Pidpa van 16 oktober 2017 met als bijlagen : 
 -          begroting 2018 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in 2018   
 -          model als basis voor raadsbeslissing 
 -          een volmacht   
Besluit van gemeenteraad d.d. 14 november 2013 betreffende de aanduiding van T. Vandekeere als 
afgevaardigde voor de gemeente Brecht voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van 
Pidpa. 
Mevr. Martine Bresseleers maakt deel uit van de raad van bestuur voor de huidige legislatuur op de 
algemene vergaderingen van Pidpa. 

Motivatie 
Op maandag 18 december 2017 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone algemene vergadering in 
het congrescentrum van het Aldhem Hotel, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk.  
 De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt :  

1. 1.       Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. 2.       Begroting 2018 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in 

2018. 
3. 3.       Benoeming(en).  
4. 4.       Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 

De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de begroting  voor 2018 met kennisgeving 
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën in 2018.  
 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren. 
 Er zijn hieraan geen financiële aspecten verbonden.  
 Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts.  
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
Akte te nemen van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar 2018. 
 
Artikel 2 
Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2018 en het 
toelichtend verslag. 
 
Artikel 3 
Aan de vertegenwoordiger, raadslid T. Vandekeere, wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone 
algemene vergadering van 18 december 2017, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de 
benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter 
behandeling van de agendapunten van deze vergadering. 
 
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld 
een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
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12. Igean Dienstverlening - Buitengewone Algemene V ergadering - 20 december 2017 

Juridisch kader 
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals gewijzigd, 
Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6.07.2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, 
Statuten van IGEAN dienstverlening. 
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in 
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening. 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 14.11.2013 - Aanstelling K. Van Looveren als afgevaardigde van de gemeente 
Brecht 

Advies 
Toelichting en bespreking van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2018 
en van de begroting 2018 op het directiecomité van 20.09.2017 en 11.10.2017 en op de raad van bestuur 
van 25.10.2017. 

Motivatie 
Artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog 
minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste 
trimester van elk jaar. 
Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde 
begroting voorgelegd. 
De raad van bestuur van 25.10.2017 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te 
organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op woensdag 
20.12.2017 om 19 u met volgende dagorde: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2018 
2.  goedkeuren van de begroting 2018 
3.  benoemen leden raad van bestuur 
4.  toetreding aanvaarden van politiezones en hulpverleningszones. 
Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan de nota met de te ontwikkelen activiteiten 
en de te volgen strategie voor 2018 evenals aan de begroting 2018. 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 27.10.2017 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering van 20.12.2017 aan alle deelnemers bezorgd. 
De daarbij documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 25.10.2017 
2. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2018 
3. de begroting 2018. 

Artikel 44 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
algemene vergadering van IGEAN dienstverlening aangeduid. 
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald. 
 
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
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Burgemeester L. Aerts geeft een gepaste toelichting tijdens de vergadering. 
Raadslid E. Peeters stelt dat het hier wel mogelijk wordt gemaakt dat de politie en brandweerzone toetreden. 
Wat is hier de intentie? Burgemeester L. Aerts repliceert dat de politiezone ondertussen onder voorbehoud 
van opname toegetreden is tot beide Igeans. 
Raadslid E. Peeters vraagt wat de meerwaarde is voor de politie? Burgemeester L. Aerts repliceert dat er 
ook meerwaarde is bij milieu en veiligheid, maar ook bij dienstverlening voor de ondertekening van dossiers 
  

Stemming:  
Met 19 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena 
Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana 
Vandekeere, Leen Smouts), 9 onthoudingen (Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi 
Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 
IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 
60 te Wommelgem op woensdag 20.12.2017 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en 
neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2018 
2.  goedkeuren van de begroting 2018 
3.  benoemen leden raad van bestuur 
4.  toetreding aanvaarden van politiezones en hulpverleningszones. 
 
Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 20.12.2017 
deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te 
beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 
 
Artikel 3  
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden 
bezorgd. 
 

13. Igean Milieu en Veiligheid - Buitengewone algem ene vergadering - 20 december 2017 

Juridisch kader 
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals gewijzigd, 
Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6.07.2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, 
Statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 
  

Historiek 
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de 
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 
07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 



31 

3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit, d.d. 14.11.2013 de vertegenwoordiger van de 
gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid namelijk T. Vandekeere reeds 
aangeduid. Artikel 44 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. Met onderstaande 
beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven. 

Advies 
Toelichting en bespreking van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2018 
en van de begroting 2018 op het directiecomité van 5.10.2016 en op de raad van bestuur van 25.10.2017. 
De nota voor het innovatiefonds werd eveneens besproken op het directiecomité van 5.10.2016 en op de 
raad van bestuur van 25.10.2017. 

Motivatie 
Artikel 44 van het decreet en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog 
minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste 
trimester van elk jaar. 
Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde 
begroting voorgelegd. 
De raad van bestuur van 25.10.2017 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering te 
organiseren in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op 20.12.2017 
om 19 u met volgende dagorde: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2018 
2.  goedkeuren van de begroting 2018 
3.  innovatiefonds – bepalen bijdrage 
4.  benoemen leden adviescomités 
5.  toetreding politiezones en hulpverleningszones 
Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan de nota met de te ontwikkelen activiteiten 
en de te volgen strategie voor 2018 evenals aan de begroting 2018. De nota over het innovatiefonds werd 
eveneens goedgekeurd. 
Met het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 2.11.2016 werd de uitnodiging en de 
dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 20.12.2017 aan alle deelnemers bezorgd. 
De daarbij documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 25.10.2017 
2. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2018 
3. de begroting 2018 
4. de nota over het innovatiefonds. 

Artikel 44 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid aangeduid. 
Met onderstaande beslissing wordt het mandaat van deze vertegenwoordiger bepaald. 
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Met 19 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena 
Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana 
Vandekeere, Leen Smouts), 9 onthoudingen (Bart Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi 
Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 
IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de 
Doornaardstraat 60 te Wommelgem op 20.12.2017 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten 
en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2018 
2.  goedkeuren van de begroting 2018 
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3.  innovatiefonds – bepalen van de bijdrage 
4.  benoemen leden adviescomités 
5.  aanvaarden van de toetreding politiezones en hulpverleningszones. 
 
Artikel 2  
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 
20.12.2017 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te 
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige 
agenda af te werken.  
 
Artikel 3 
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden 
bezorgd. 
 

14. Iveka - Buitengewone Algemene Vergadering - 21 december 2017 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Het decreet intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013 (artikel 44) 

Historiek 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 november 2013 - Aanstelling raadslid E. De Groof als afgevaardigde van 
de gemeente Brecht 

Advies 
Advies Commissie intergemeentelijke samenwerking d.d. 26 oktober 2017. 

Motivatie 
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de opdrachthoudende 
vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse. 
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 21 september 2017 opgeroepen om deel te nemen aan 
de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka die op 21 december 2017 zal plaatshebben in 
Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee. 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 19 september 2017 
werd aan de gemeente/stad overgemaakt.  Er wordt eveneens verwezen naar het dossier dat de 
dienstverlenende vereniging IKA aan de gemeente/stad heeft overgemaakt in het kader van haar algemene 
vergadering die zij in december e.k. organiseert. 
inkanteling van deel IKA in IVEKA – SPLITSING DOOR OVERNEMING 
De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging IKA, van de opdrachthoudende vereniging Iveka en 
van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te kennen gegeven te willen overgaan tot een 
algehele splitsing van de activa en passiva van IKA waarbij Iveka en Zefier elk een gedeelte van de 
activiteiten van IKA overnemen. 
Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse 
financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te laten aansluiten 
bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke structuren te 
rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen in ondernemingen actief in milieuvriendelijke 
energieopwekking, aangehouden door IKA en de andere financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar 
Zefier cvba, terwijl de belangen in de transportnetbeheerders ingekanteld worden in Iveka, wat IKA betreft, 
en in de andere zuster-distributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft. 
 De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische participaties 
Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de distributienetbeheerders, waaronder Iveka.  Samen 
met deze activa nemen de distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken leningen over. 
 Ook de bestaande leningen die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan vóór 1 januari 2018 
met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder (Ae en Ag)  en van het realiseren 
van investeringen van gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij Iveka, samen met de zogeheten 
“gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv. 
 Iveka verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij IKA partij is en die met 
voormelde vermogensbestanddelen verband houden. 
Binnen Iveka worden afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten gecreëerd teneinde het 
afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen mogelijk te maken. 
Zo blijven de bestaande rechten en plichten van de deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er wordt 
voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de 
ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking hebben. 
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 Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Iveka en Zefier in overeen-
stemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de deelnemingen die ingebracht 
worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen wordt toegelicht en verantwoord in het 
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur en is gebaseerd op de rechten van de 
deelnemers op de strategische participaties die voor rekening van de deelnemers gefinancierd werden. 
 STATUTENWIJZIGINGEN  
 Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor zorgen dat de 
bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen 
vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden. 
 De voornaamste statutenwijzigingen zijn : 
-         de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van strategische 
participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en bijkomend: het verzorgen en 
opvolgen van financieringen die door de voormalige financieringsvereniging IKA vόόr 1 januari 2018 zijn 
verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen distributienetbeheer 
Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget, het beheer van de Gouden 
aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten; 
-        de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de strategische participaties, de 
rekeningsectoren en de gouden aandelen;                         
-        de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas; 
-        de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van aandelen Ate 
per gemeente/stad;    
-        het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van strategische 
participaties; 
-        de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die vanuit de 
financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeenten/steden verleend om 
voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de aan de gemeente/stad 
toekomende dividenden; 
-        een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen; 
-        een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in het kader 
van beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat de 
deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van hun aandelenbezit 
in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen 
wordt echter gestemd in functie van de aandelen Apt en Apg; 
-        de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren; 
-        de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig de 
participaties binnen de verschillende soorten aandelen; 
-        bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een deelnemer 
worden in het kader van de subactiviteit beheer van strategische participaties en de overgenomen 
financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de financieringsvereniging overgenomen. 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 
2001 dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene ver-
gadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde splitsing door overneming en aan de 
voorgestelde 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. Hij verwijst 
naar de gemeenteraadsbeslissing op 10 november 2016 waarbij door de gemeenteraad wordt ingestemd 
met een verlenging tot 31 december 2034. 
Raadslid E. Peeters stelt de vraag wat deze hervorming van de energiesector inhoudt. 
Huidige situatie 
-          Momenteel zijn er DNB’s (IVEKA) voor aardgas en elektriciteit en 6 Financieringsintercommunales 
(IKA) als zusterverenigingen van de DNB’s. 
-          De FICs houden participaties aan in Publi-T en Publigas en in hernieuwbare energie. Daarnaast 
verstrekken FICs leningen aan gemeenten. 
-          FICs werken volgens het principe van rekeningsectoren, wat wil zeggen dat elke gemeente het recht 
heeft op het resultaat van de participaties of investeringen die op vraag van de gemeente werden 
aangekocht of aangegaan door de FICs. 
-          Er is nog een structuur: Intermixt, die de FICs aanstuurt, opvolgt en beheert. 
De toekomst 
-          De Financieringsintercommunales verdwijnen. 
-          De participaties in Publi-T en Publi-Gas gaan over naar de zuster DNB, dus naar IVEKA. Het principe 
van de rekeningsectoren blijft behouden! Dit garandeert transparantie voor de gemeenten. 
-          De leningsactiviteit gaat ook over naar IVEKA, maar die activiteit is uitdovend. 
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-          Er wordt een nieuwe cvba Zefier opgericht voor de participaties in en financiering van hernieuwbare 
energie, ook met het behoud van het systeem van rekeningsectoren. 
-          Intermixt verdwijnt. De aansturing gebeurt door Eandis en door Zefier. Ook Inter-regies afgeschaft. 
-          In heel deze operatie zijn een heel aantal maatregelen voorzien om lokale betrokkenheid maximaal te 
behouden. 
Bv: als er nieuwe investeringen overwogen worden in Publi-T of Publigas, worden de gemeenten steeds 
geraadpleegd en kunnen wij beslissen of we intekenen. 
Waarom is het goed dat deze hervorming van de energiesector wordt doorgevoerd? 
-          Dit sluit beter aan bij de marktorganisatie van het oogpunt van unbundling (= ontvlechten van 
activiteiten van productie en levering van energie enerzijds en distributie anderzijds) 
-          Voor de DNB’s (IVEKA):  het gaat hier over een horizontale inkanteling van Publigas en Publi-T en 
dus niet verder van de gemeenten weg. Plus er blijven afzonderlijke rekeningsectoren. 
-          Door alle hernieuwbare energieprojecten onder te brengen in de cvba Zefier , krijg je daar veel meer 
knowhow en kennis over hernieuwbare energie.  
Er is ook veel meer maatwerk mogelijk per project, er is burgerparticipatie mogelijk…  
En als het gaat over een lokaal project , hebben we als gemeenten een voorkeurrecht. Het wordt voor ons 
als gemeente dus veel interessanter om te investeren in bijvoorbeeld lokale windmolenprojecten of andere 
projecten rond hernieuwbare energie. En dit in een onderneming met veel knowhow.   
Bovendien wordt gegarandeerd dat er lokale beleidsmensen in de lokale projectvennootschappen zitten. 
En voor alle duidelijkheid: een cvba kan niet naar de beurs; de aandeelhouders hebben hier nog steeds alle 
beslissingsrecht. 
-          En zeer belangrijk: er zijn minder structuren, minder intercommunales, minder mandaten, minder 
zitpenningen! 
Er wordt op deze manier komaf gemaakt met het huidig kluwen van intercommunales in de energiesector en 
wordt zwaar het mes gezet in het aantal bestuursmandaten bij al deze verenigingen.  
Deze hele energiehervorming zorgt voor  een duidelijke structuur, een serieuze besparing en dus lagere 
energiefactuur voor alle Vlamingen en volledige transparantie en honderden postjes minder! 
Iedereen die dus voorstander is om het intercommunale-landschap te vereenvoudigen en mandaten én 
kosten te verminderen, zou ik dus aanraden om deze punten wél goed te keuren. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat het jammer is dat dit exposé pas vandaag wordt gegeven. Het is nu 
overgekomen als een kluwen. Vorig jaar is de N-VA fractie de enige die zich heeft onthouden. Waarom 
zouden we nu stoppen met een structuur die in het verleden geen windeieren heeft gelegd. U verwijst naar 
de vele posten. Binnen ZEFIER zullen slechts 15 bestuurders zijn, waardoor het minder democratisch wordt. 
Dit gaat over de centen van onze gemeente. Dit is het plan van uw werkgever die, toen een fusie op til was, 
de stekker eruit heeft getrokken en nu beseft dat er iets moet gebeuren aan de onderfinanciering. Eigenlijk is 
dit een operatie om de kapitaalsstructuur van Iveka te verbeteren. 
Raadslid S. Deckers verwijst naar de onthouding van de fractie over de verlenging. Het land heeft op zijn 
kop gestaan omwille van goedbetaalde mandaten. Dit is een eerste stap om er iets aan te doen. Dit is een 
kleiner en meer transparante structuur met minder posten. Hij verwijst naar een besluit van Pidpa, naar een 
discussie over het begrip 'nominale waarde'. Onze gemeenteraadsbeslissing was meegegeven met 
vertegenwoordigers van de gemeente. Uiteindelijk is er geen meerwaarde geweest voor Brecht. Die stem 
heeft daar tot niets geleid. Bij ZEFIER zal er ook nog steeds een gemeenteraadsbeslissing nodig zijn. De 
financieringscommunales werken met een minimum vast kapitaal. Dit lost het probleem van Iveka niet op. 
Brecht zal haar inkomsten blijven houden. Dat valt niet weg. Dit is een belangrijke stap in de goede richting 
naar minder posten en meer transparantie. 
Schepen L. Torfs stelt dat Groen gekant is tegen nodeloze tussenstructuren en ingewikkelde constructies 
om overheidsparticipaties te beheren.  Zefier cvba is daarvan een schoolvoorbeeld. Bijvoorbeeld wat betreft 
de oprichtingsstatuten ontbreken de artikels 13 tot en met 16 in de gepubliceerde statuten.  De vraag is of ze 
in de onvolledige vorm dan wel rechtsgeldig zijn. 
De oprichtingsstatuten bevatten merkwaardig genoeg geen omschrijving van het doel van de 
vennootschap.  Er is wel een artikel 4 Voorwerp, waarin 'het verwerven en beheren van strategische 
participaties' staat vermeld alsook een aantal zakelijke handelingen, zoals het samenwerken met 
ondernemingen, financieren van ondernemingen, vreemd vermogensfinanciering in de meest brede zin, 
bestuurshandelingen van andere vennootschappen, waarborg verstrekken aan derden,...  
Zefier is dus statutair eigenlijk geen investeerder in milieuvriendelijke participaties noch in groene stroom 
of  (hernieuwbare) energieproductie.  In art 180 van de (federale) programmawet van 1994 werd de 
rechtsgrond gecreëerd die gemeenten toelaat om te participeren in bedrijven voor productie, vervoer en 
distributie van energie.  Aangezien geen activiteit in de energiesector staat beschreven in de oprichtingsakte 
van Zefier cvba, is het twijfelachtig of de gemeenten de aandelen Zefier mogen aanhouden op basis van art 
180. 
We mogen ook niet vergeten dat in de energiesector zich een groot ideologisch debat afspeelt.  In functie 
van klimaatdoelstellingen en CO2-reductie willen we op lange termijn immers af van alle fossiele 
brandstoffen, ook gas.  De energiedistributienetbeheerders zouden een afbouwplan voor de gassector 
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moeten hebben, terwijl ze nu opnieuw gaan investeren in de omschakeling van laag- naar hoogcalorisch 
gas. 
Een alternatief voor Zefier is dat de gemeente zelf haar energieaandelen in bezit neemt.  Dat mag volgens 
art 180 van de (federale) programmawet van 1994. Dat is eenvoudiger én efficiënter. 
Verder vraag ik me af of we niet beter in energieprojecten op het eigen grondgebied investeren (die we dan 
zelf kunnen aansturen of minstens beïnvloeden) dan in lucratieve maar anonieme projecten elders ?   Is het 
uiteindelijke doel om inkomsten te verwerven of om duurzame energieprojecten in de eigen omgeving van 
de grond te krijgen? 
Schepen W. Van Puymbroeck sluit zich aan bij de toelichting van schepen L. Torfs. 
Raadslid S. Deckers stelt dat hij het niet begrijpt. Men heeft dezelfde tekst als in Edegem. Hij verwijst dan 
ook naar het antwoord dat hierop in Edegem is gegeven. Hernieuwbare energie is gegarandeerd via de 
statuten. Het voordeel van een CVBA is dat ook een particulier mee kan participeren. Ik dacht dat Groen dit 
ook wil. Het gaat hier over investeringen op Vlaams grondgebied en de Noordzee. Waar deze energie wordt 
opgewekt, maakt hem niet uit. Het is toch geen goed idee om per gemeente een CVBA op te richten. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit gaat over posten met een minimale vergoeding. Onze 
vertegenwoordigers doen hier goed hun werk. Het democratische karakter vermindert. Vijftien bestuurders 
beslissen over de centen van alle andere besturen. Hij is het niet eens met de stelling dat het geen zin zou 
hebben dat onze vertegenwoordigers op een algemene vergadering aanwezig is. Dat is alsof onze stem 
niets waard is. Een CVBA wordt nu voorgesteld als een interessant vehikel voor particulieren. Ook in deze 
CVBA kan een Suez-aandeelhouder toetreden. In de nota van Intermixt op pagina 3 onder het derde 
streepje staat 'een belangrijke versterking van de balansen van de distributienetbeheerders door de 
inkanteling van de belangen in Publi-T en Publigas. 
Raadslid S. Deckers repliceert dat Suez inderdaad kan deelnemen, maar maximaal 10% van de aandelen 
kunnen naar zo'n speler gaan als de statuten dit zouden bepalen. Hij is ervan overtuigd dat Mevrouw 
Vandekeere haar job goed heeft gedaan op de algemene vergadering van Pidpa. Zij moet de stem van de 
gemeenteraad daar brengen. 
Raadslid J. Slegers vraagt of we niet het risico gaan lopen dat we naar de beurs gaan. 
Raadslid S. Deckers antwoordt dat je met een CVBA niet naar de beurs kan gaan. 
Raadslid J. Slegers vraagt wie de voorzitter en de ondervoorzitter van Intermixt zijn. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat hij hier geen idee van heeft. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat hij met de fractie wenst te overleggen. 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts schorst de zitting voor 10 minuten. 
Burgemeester-Voorzitter hervat de zitting na 10 minuten. 
Burgemeester-Voorzitter legt het dossier ter stemming voor en 'ja' wil zeggen dat men stemt voor een 
horizontale inkanteling. 

Stemming:  
Met 14 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Bart Van De Mierop, Eline Peeters, 
Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De 
Groof, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens), 12 stemmen tegen (Luc Aerts, Daan De Veuster, 
Kris Kenis, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 2 onthoudingen (Peter Schrijvers, 
Joziena Slegers) 

Besluit 

 
Artikel 1  
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 21 december 2017 : 
  

1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van 
deel IKA in Iveka 

  
1.1.   Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van IKA in Iveka 
  
1.2.   Kennisname van het verzoek tot toetreding van de gemeenten Boechout en Nijlen en goedkeuring van 
deze toetredingen onder opschortende voorwaarde van verwezenlijking van de voorgenomen splitsing. 
  
1.3.   Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging IKA, de overnemende opdrachthoudende 
vereniging Iveka en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name: 



36 

        a.  het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen 
door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende 
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. 
        b.  de volgende bijzondere verslagen: 
             (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 
730 van het Wetboek van vennootschappen; 
             (ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het 
Wetboek van vennootschappen; 
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de 
artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen. 
1.4.   In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de 
activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen 
de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit. 
1.5.   Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
1.6.   Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de 
splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn 
en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel: 
        a.  Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten 
gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen 
van de dienstverlenende vereniging IKA: 
             (i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, met zetel te Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout; 
             (ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 
        b.  Beschrijving van de over te nemen activa en passiva; 
        c.  Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing; 
        d.  Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal ingevolge 
splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen 
met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal; 
        e.  Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel door 
toevoeging van volgende activiteiten: 
           (i)   het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas en Publi-T, 
                (ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige 
financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op 
de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren van investeringen 
die voorzien zijn in hun budget en (iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet, 
             en kennisneming in dit verband van het  bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het 
verslag van de commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader 
van artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen; 
        f.   Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 37bis van 
de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in overeenstemming te brengen met de 
ingevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van statutenwijziging 
gevoegd bij de agenda. 
 1.7.   Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit 
strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de 
voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met 
het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in 
hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden rechten. 
 1.8.   Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties 
overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de ondernemingen 
Publi-T en Publigas. 
 1.9.   In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het 
kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad 
van bestuur. 
 1.10. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten 
naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met inzonderheid machtiging 
aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten g., h. en i., om: 
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        a.  van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.5. afstand te doen, voor zover 
bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is 
afstand te doen van deze opschortende voorwaarden; 
        b.  de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de 
splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.5., vast te stellen; 
        c.  het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel; 
        d.  de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging en 
de  overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers 
per 31 december 2017; 
        e.  op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe 
aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend volgens 
de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in 
te schrijven in het register van deelnemers; 
        f.   het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige continuïteit 
per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen; 
        g.  het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking 
van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de 
overnemende vereniging, authentiek vast te stellen; 
        h.  daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 
kan zijn; 
        i.   alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 
 2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018 alsook van 
de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018. 
 3. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit warmte. 
 4. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Iveka aan Eandis 
System Operator cvba. 
 5. Statutaire benoemingen. 
 6. Statutaire mededelingen. 
 
Artikel 2  
            zijn goedkeuring te hechten aan 
a.    het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iveka van een deel van 
de dienstverlenende vereniging IKA, waarbij op 1 januari 2018 alle betrokken activa en passiva en alle 
rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan Iveka, mits toekenning aan de 
deelnemende gemeenten van Iveka van  aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor 
de deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van Telenet 
Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, 
b.    de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische participaties bij de 
opdrachthoudende vereniging Iveka; 
c.    de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van  de opdrachthoudende vereniging Iveka, 
     onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van IKA; 
 
Artikel 3  
zijn goedkeuring te hechten aan de aanvaarding van de toetreding van de gemeenten Boechout en Nijlen tot 
de opdrachthoudende vereniging Iveka in het kader van de subactiviteit kabelnetwerkparticipaties (beheer 
van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv), onder opschortende voorwaarde van de 
verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van IKA; 
 
Artikel 4 
De vertegenwoordiger van de gemeente Brecht, raadslid E. De Groof, die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 21 december 2017, op te 
dragen zijn/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 
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van 
het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres  intercommunales@eandis.be. 
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15. IKA - Buitengewone algemene vergadering - 21 de cember 2017 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet; 
Het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 

Historiek 
Gelet op de deelname van de gemeente aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
“Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse”, afgekort tot IKA; 
Gelet op de oproep aan de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van IKA die 
bijeengeroepen wordt op 21 december 2017 per aangetekend schrijven van 20 september 2017; 
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; 
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering bepaalt; 
Overwegende dat de raad van bestuur van IKA de splitsing van IKA voorstelt, door afsplitsing enerzijds naar 
IVEKA en anderzijds naar Zefier CVBA; 
Overwegende dat de raad van bestuur van IKA te dien einde een splitsingsvoorstel heeft opgemaakt samen 
met de raden van bestuur van IVEKA en Zefier CVBA en dat de raad van bestuur van IKA daarnaast een 
bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel heeft opgesteld en dit voorstel en verslag aan de gemeente 
bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de algemene vergadering; 
Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met betrekking tot het 
splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de gemeente per aangetekend schrijven van 17 
oktober  2017; 
Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur melding maken 
van bepaalde balanswijzigingen die nodig zijn in het kader van de splitsing (meer bepaald een incorporatie 
van reserves in kapitaal tot volstorting van die aandelen die nog niet volgestort zijn en een 
kapitaalvermindering tot vereffening van de rekeningsector met kengetal 1) en die eveneens aan de 
algemene vergadering worden voorgelegd samen met een statutenwijziging die betrekking heeft op de 
vereffening van de rekeningsector met kengetal 1; 
Overwegende dat de algemene vergadering van IKA op 19 december 2016 heeft besloten om de duur van 
de vereniging te verlengen tot en met 31 december 2034; 
Overwegende dat als gevolg van deze recente verlengingsbeslissing, de splitsing gepaard dient te gaan met 
een verzoek tot splitsing door ten minste drie vierden van het aantal gemeentelijke deelnemers naar 
analogie met artikel 37 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 14 november 2013 - aanstelling Els De Groof als afgevaardigde voor de 
gemeente Brecht 
  

Advies 
Advies CISI d.d. 26 oktober 2017 

Motivatie 
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 21 december 2017 wordt in het dossier 
gevoegd. 
Schepen L. Torfs stelt dat Groen gekant is tegen nodeloze tussenstructuren en ingewikkelde constructies 
om overheidsparticipaties te beheren.  Zefier cvba is daarvan een schoolvoorbeeld. 
Bv. wat betreft de oprichtingsstatuten ontbreken de artikels 13 tot en met 16 in de gepubliceerde 
statuten.  De vraag is of ze in de onvolledige vorm dan wel rechtsgeldig zijn. 
De oprichtingsstatuten bevatten merkwaardig genoeg geen omschrijving van het doel van de 
vennootschap.  Er is wel een artikel 4 Voorwerp, waarin 'het verwerven en beheren van strategische 
participaties' staat vermeld alsook een aantal zakelijke handelingen, zoals het samenwerken met 
ondernemingen, financieren van ondernemingen, vreemd vermogensfinanciering in de meest brede zin, 
bestuurshandelingen van andere vennootschappen, waarborg verstrekken aan derden,...  
Zefier is dus statutair eigenlijk geen investeerder in milieuvriendelijke participaties noch in groene stroom 
of  (hernieuwbare) energieproductie.  In art 180 van de (federale) programmawet van 1994 werd de 
rechtsgrond gecreëerd die gemeenten toelaat om te participeren in bedrijven voor productie, vervoer en 
distributie van energie.  Aangezien geen activiteit in de energiesector staat beschreven in de oprichtingsakte 
van Zefier cvba, is het twijfelachtig of de gemeenten de aandelen Zefier mogen aanhouden op basis van art 
180. 
We mogen ook niet vergeten dat in de energiesector zich een groot ideologisch debat afspeelt.  In functie 
van klimaatdoelstellingen en CO2-reductie willen we op lange termijn immers af van alle fossiele 
brandstoffen, ook gas.  De energiedistributienetbeheerders zouden een afbouwplan voor de gassector 
moeten hebben; terwijl ze nu opnieuw gaan investeren in de omschakeling van laag- naar hoogcalorisch 
gas. 
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Een alternatief voor Zefier is dat de gemeente zelf haar energieaandelen in bezit neemt.  Dat mag volgens 
art 180 van de (federale) programmawet van 1994: dat is eenvoudiger én efficiënter. 
Verder vraag ik me af of we niet beter in energieprojecten op het eigen grondgebied investeren (die we dan 
zelf kunnen aansturen of minstens beïnvloeden) dan in lucratieve maar anonieme projecten elders?  Is het 
uiteindelijke doel om inkomsten te verwerven of om duurzame energieprojecten in de eigen omgeving van 
de grond te krijgen? 

Stemming:  
Met 14 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Bart Van De Mierop, Eline Peeters, 
Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De 
Groof, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens), 12 stemmen tegen (Luc Aerts, Daan De Veuster, 
Kris Kenis, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Martine 
Bresseleers, Karen Van Looveren, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 2 onthoudingen (Peter Schrijvers, 
Joziena Slegers) 

Besluit 

 
Artikel 1  
Om een verzoek tot splitsing van de dienstverlenende vereniging IKA te doen naar analogie met artikel 37, 
lid 1 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking 
 
Artikel 2  
Om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de nazending zijn gevoegd, de motieven 
die hierin vervat zijn eigen te maken en zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke 
punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 21 december 2017, zijnde 
Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering 
1. Statutaire benoemingen. 
2. Statutaire mededelingen. 
3. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal door incorporatie van reserves. 
4. Inschrijvingen op de kapitaalverhoging. 
5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 
Notariële gedeelte van de BAV 
 6. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van IKA in Iveka en Zefier CVBA. 
7. Incorporatie van reserves in het kapitaal van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 4a 
derwijze dat de aandelen van de gemeente Edegem in rekeningsector 4a volledig volgestort zijn. 
8. Incorporatie van reserves in het kapitaal van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 4b 
derwijze dat de aandelen van de gemeente Edegem en de gemeente Schelle in rekeningsector 4b volledig 
volgestort zijn. 
9. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de rekeningsector met kengetal 
1. 
10. Wijziging van artikel 7 - bis van de statuten met het oog op de vereffening van de rekeningsector met 
kengetal 1. 
11. Wijziging van artikel 40 van de statuten met het oog op de vereffening van de rekeningsector met 
kengetal 1. 
12. Vereffening van de algemene rekeningsector van de vereniging met kengetal 1, kapitaalvermindering in 
dat verband en uitkering aan de relevante deelnemers van de vereniging ingevolge deze 
kapitaalvermindering tegen vernietiging van de aandelen met kengetal 1. 
13. Kennisname van het voornemen tot uittreding van de provincie Antwerpen, vereffening van de 
rekeningsector van de vereniging met kengetal 2, kapitaalvermindering in dat verband en uitkering van de 
waarde van de kapitaalvermindering aan de provincie Antwerpen. 
14. Kennisname van het verzoek tot splitsing, uitgaande van ten minste drie vierden van de gemeentelijke 
deelnemers van de vereniging, naar analogie met artikel 37 van het decreet betreffende de 
intergemeentelijke samenwerking.  
15. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Investeringsvereniging voor de gemeenten van 
de Kempen en het Antwerpse, de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging 
voor de energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse en de overnemende coöperatieve vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van 
vennootschappen, met name: 
a)      het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen 
door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende 
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opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. 
b)      de volgende bijzondere verslagen: 
(i)      het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 
van het Wetboek van vennootschappen; 
(ii)    het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek 
van vennootschappen; 
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de 
artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen. 
16. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de 
activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen 
de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit. 
17. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
18. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de 
splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn 
en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel: 
a)      Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten 
gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de 
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Investeringsvereniging voor de gemeenten van de 
Kempen en het Antwerpse: 
(i)      deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor de energiedistributie in 
de Kempen en het Antwerpse, met zetel te Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout; 
(ii)    deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 
b)      Beschrijving van de over te dragen activa en passiva; 
c)      Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing; 
19. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het 
kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad 
van bestuur. 
20. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten 
naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan de raad van 
bestuur om: 
a)      van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 14 afstand te 
doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en 
voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen; 
b)      de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de 
splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 14, vast te stellen; 
c)      het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel; 
d)      de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de 
overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de 
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na 
revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017; 
e)      op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe 
aandelen in de Iveka OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de vereniging, berekend 
volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel 
en dit in te schrijven in het register van deelnemers; 
f)       het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking van 
de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan, 
authentiek vast te stellen; 
g)      daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan 
zijn; 
h)      alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 
 
Artikel 3  
De vertegenwoordiger van de gemeente die zaldeelnemen aan de algemene vergadering van IKA van 21 
december 2017 namelijk raadslid E. De Groof op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
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Artikel 4  
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 
  

16. Ika - Kapitaalverhoging 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet 

Historiek 
De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA; 

Motivatie 
De gemeente wordt opgeroepen in te tekenen op een kapitaalverhogingen van IKA per aangetekend 
schrijven van 17/10/2017;  
Er is een voorstel van van incorporatie van reserves; 
Er is een voorstel van liquidatie van de rekening courant; 
De raad van bestuur van IKA heeft op 9 oktober 2017 besloten over te gaan tot een kapitaalverhoging ter 
dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten verworven financieel vaste activa; 
De kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten aangehouden financieel vaste 
activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen; 
Naar aanleiding van de kapitaalverhoging zullen de overtollige reserves uitgekeerd zullen worden bij wijze 
van tussentijds dividend; 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
Raadslid S. Deckers komt tussen bij de bespreking. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
haar goedkeuring te hechten aan : 

• het voorstel van  kapitaalverhoging voor een totaalbedrag van € 15.564.109,72; 
• de incorporatie van reserves voor een totaal bedrag van € 15.121.602,01; 
• de aanwending en storting van de rekening courant voor een totaalbedrag van € 13.722.384,55; 
• de storting van de overtollige reserves bij wijze van tussentijds dividend voor een totaalbedrag van € 

8.331.077,92. 
in te tekenen op  
23 aandelen KG 4a voor een nominaal bedrag van 68.393,49 Euro 
5 aandelen KG 4b voor een nominaal bedrag van 99.390,00 Euro 
1 aandelen KG 4c voor een nominaal bedrag van 38.940,00 Euro 
0 aandelen KG 5d voor een nominaal bedrag van 0 Euro 
16 aandelen KG 5e voor een nominaal bedrag van 7.117,28 Euro 
2.456 aandelen KG 6b voor een nominaal bedrag van 122.800,00 Euro 
36  aandelen KG 9c voor een nominaal bedrag van 18.000 Euro 
6 aandelen KG 9c voor een nominaal bedrag van 3.000 Euro 
16 aandelen KG 10 voor een nominaal bedrag van 8.000 Euro 
het nog niet volstort opgevraagd kapitaal voor een nominaal bedrag van 0 euro te volstorten   
voorgaande te volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag van 365.640,77 euro 
IKA te verzoeken de rekening courant te lichten en voor 0 euro bijkomend aan te wenden ter volstorting; 
INDIEN aan de gemeente te storten saldo : IKA te verzoeken het aan de gemeente cash uitkeerbaar bedrag 
nav incorporatie reserves en liquidatie rekening courant voor een bedrag van 599.421,70 euro te storten aan 
de gemeente voor 31/12; 
 
Artikel 2  
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en er onder meer kennis van te geven aan : 
IKA, p/a  INTERMIXT Ravensteingalerij 4 b 2 , 1000 Brussel. 
de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden. 
 
 
 
  



42 

Aanvullende agenda 

17. Motie Catalonië - P. Van Assche 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit  agendapunt: Bart Van De Mierop, Dennis De 
bruyn, Gemeenteraadsleden 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Motivatie 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts stelt dat de vlag die raadslid P. Van Assche uithing verwijderd moet 
worden, want anders wordt de zitting geschorst. 
Raadslid P. Van Assche verwijdert de vlag en hangt deze rond zijn schouders. Hij stelt dat er op zijn kledij 
geen commentaar geleverd mag worden. 
Door raadslid P. Van Assche wordt een motie toegevoegd aan de gemeenteraad namelijk 'Motie Catalonië'. 
De voorgestelde tekst is dat de gemeente Brecht de Vlaamse Regering vraagt via de kanalen die haar eigen 
zijn, initiatief te nemen om de situatie in Spanje te helpen normaliseren [en de Spaanse regering tot enige 
empathie te bewegen]. 
De motivatie hiertoe is dat zonder ons uit te spreken over de juridische of zelfs maar de politieke kant van de 
zaak, het onze morele plicht vinden “iets te doen” om onze steun voor de Catalanen uit te spreken. Catalonië 
en Vlaanderen zitten beide in het keurslijf van een Staat die hun rechten en belangen miskent. De manier 
waarop een rechtsstaat op 1500Km van onze deur, in onze achtertuin dus, tekeer gaat tegen de eigen 
bevolking die op vreedzame wijze en in een democratisch proces, haar mening probeerde te uiten, hielden 
wij in 2017 niet meer voor mogelijk. 
Het obstinaat stilzwijgen van hogere instanties zoals Europa, dat zichzelf als het geweten van de wereld 
presenteert is, naar ons aanvoelen, stuitend. Raadslid P. Van Assche verwijst hierbij naar de 
buitenproportionele reactie van de Spaanse politie en verwijst hierbij naar Chinese praktijken op het plein. 
De voorgestelde tekst is dat de gemeente Brecht de Vlaamse Regering vraagt via de kanalen die haar eigen 
zijn, initiatief te nemen om de situatie in Spanje te helpen normaliseren [en de Spaanse regering tot enige 
empathie te bewegen]. Raadslid P. Van Assche stelt dat hij niet weet in hoeverre de meerderheid ook voor 
de tekst tussen haakjes is, maar stelt voor een amendement in te dienen op die tekst. Dit wordt dan eerst 
gestemd. De burgemeester zal zeggen dat dit volgens het huishoudelijk reglement niet van gemeentelijk 
belang is. 
Raadslid P. Van Assche wil daarbij drie opmerkingen geven namelijk dat wanneer federale overheid onder 
Di Rupo tijdelijk een artikel van de grondwet 195 buiten werking kan stellen, werden dergelijke bezwaren niet 
weerhouden. Deze gemeenteraad zal ook wel de bevoegdheid hebben haar eigen huishoudelijk reglement 
tijdelijk buiten werking te stellen. Ten tweede is er het feit dat maar liefst 200 burgemeesters helemaal van 
Spanje naar België komen om hulp vragen. Dit is een vrij ongewone situatie die tot ongewone oplossingen 
noopt. Ten derde willen we de motie richten aan de Vlaamse Regering. Wanneer hij de verklaringen van 
Vlaamse minister president hoort, ziet hij een rol voor zijn assemblé in dit dossier en dan kan het toch geen 
misdrijf zijn om ons in dezelfde situatie in te schrijven. Ofwel kent dhr. Rajoy onze binnenlandse en 
buitenlandse bevoegdheden niet ofwel staat hij voor een Europa dat niet het onze is, alsdus M. Bourgeois. 
EU-landen moeten bestuursniveaus van andere landen respecteren. De Premier snapt niet dat Rajoy zegt 
slechts één gesprekspartner te hebben in België. Blijkbaar vindt Bourgeois dat hij ook in dit dossier 
betrokken moet worden. Er is geen hiërarchie tussen de verschillende deelstaten en het federale niveau en 
ze zijn elk op hun domein gelijkwaardig voert de woordvoerster toe. Op basis van die overwegingen lijkt het 
ons niet wenselijk de bevoegdheid van deze raad uit te sluiten. 
Burgemeester L. Aerts vraagt of er raadsleden zijn die willen tussenkomen.  Burgemeester L. Aerts stelt dat 
hij respect heeft voor het betoog, maar er werd een huishoudelijk reglement goedgekeurd door de 
gemeenteraad. Overeenkomstig artikel 3, § 5 van het huishoudelijk reglement van deze raad dienen de 
moties te handelen over een “rechtstreeks gemeentelijk belang”. Dit “rechtstreeks gemeentelijk belang” is 
ontegensprekelijk afwezig in de door raadslid Van Assche aangekaarte materie. Dit impliceert dat de motie 
onontvankelijk dient verklaard te worden door de gemeenteraad, die zich vanzelfsprekend dient te houden 
aan zijn eigen huishoudelijk reglement. 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts stelt dat hij geen verantwoording verschuldigd is aan Di Rupo.  Hij moet 
het huishoudelijk reglement laten toepassen. Hij spreekt over 200 burgemeesters die hulp nodig zouden 
hebben, maar dit verandert niets aan huishoudelijk reglement. De minister president die een rol ziet voor zijn 
eigen assemblé, kan misschien zijn, maar dit is de verantwoordelijkheid voor het Vlaams parlement, maar dit 
is niet mogelijk binnen het kader van het huishoudelijk reglement en vraagt zich daaraan te houden. Het is 
de vraag of de motie ontvankelijk is of niet. 
Raadslid P. Van Assche verwachtte dit en stelt dat de democratie iets is wat bottum-up gebeurt. Er mag 
blijkbaar geen communicatie zijn tussen de verschillende niveaus. De situatie is erg horizontaal en er mag 
blijkbaar geen communicatie zijn tussen verschillende niveaus. Burgemeester - Voorzitter L. Aerts repliceert 
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dat hij dit niet gezegd heeft. Het huishoudelijk reglement moet deze raad tegen zichzelf beschermen. Stel 
dat ooit in ons eigen land bijvoorbeeld een beweging opstaat waarbij zich een Franstalige afscheiding 
voordoet in Linkebeek, gaan we dan ook moties behandelen? Zelfs voor de Franstalingen is het niet 
verboden hun meting te uiten. Volgens Burgemeester-voorzitter L. Aerts is het de eerste keer dat hij raadslid 
P. Van Assche hoort zeggen dat de 19 randgemeenten geen Vlaams gebied is. Raadslid P. Van Assche 
zegt dat hij dit niet gezegd heeft en gelukkig heeft hij een opname om dit te bewijzen. Hij heeft gezegd dat 
de Franstaligen hun mening mogen uiten en aan het hoger echelon vragen mogen stellen net zoals wij dat 
mogen.  Als de federale regering de grondwet even buiten werking mag stellen, en dat is niet de eerste keer 
dan mag de gemeenteraad dit toch ook. Burgemeester-Voorzitter L. Aerts antwoordt dat het niet is omdat 
men iets in Brussel doet dat niet mag, dat wij dat dan ook moeten doen. Men heeft de grondwet ook even 
buiten werking gesteld bij koning Boudewijn over de abortuswet. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat toen niet de grondwet buiten werking werd gesteld, maar de koning 
tijdelijk van zijn functie ontheven. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat als men dit in Brussel mag, dat wij dit dan waarschijnlijk ook mogen en de 
bevoegdheden van de koning staan in de grondweg. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat hij zich hier niet in kan vinden. 
Raadslid J. Slegers vraagt of er mensen in Brecht  uit Catalonië komen en of hij dit gesproken heeft. 
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat dit waarschijnlijk wel het geval is, maar dat hij deze niet gesproken 
heeft. 
Schepen D. De Veuster stelt dat er heel wat mensen vastgoed hebben. 
Raadsleden D. De Bruyn en B. Van De Mierop verlaten  de zitting.  
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts legt de ontvankelijkheid van de motie aan de gemeenteraad voor en dan is 
de vraag of de motie ontvankelijk is. Indien men ja stemt dan is de motie ontvankelijk en indien men neen 
stemt dan is de motie onontvankelijk. 
  

Stemming:  
Met 10 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi 
Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Johan Bellens), 15 stemmen 
tegen (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Roel 
Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Els De 
Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 1 onthouding (Mieke Michiels) 

Besluit 
De motie 'Catalonië' wordt verworpen. 
  
  
Schepen W. Van Puymbroeck verlaat de zitting.  
Raadsleden M. Bresseleers en S. Deckers verlaten de  zitting.  

18. Interpellatie E-commerce en pakjesdiensten - P.  Van Assche 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet, d.d. 15.07.2005 - artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Motivatie 
Door raadslid P. Van Assche wordt een interpellatie toegevoegd aan de gemeenteraad namelijk 'E-
commerce en pakjesdiensten.' 
Raadslid P. Van Assche verwijst ook naar een krantenartikel met betrekking tot de geschetste problematiek 
en licht de problematiek verder toe. 
E-commerce is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Op dat gebied is de wereld inderdaad “een 
dorp” geworden. 
Om al die pakketjes bij de cliënten thuisgeleverd te krijgen, bestaan -naast de grote spelers zoals bol.com en 
amazon- ook meer kleinschalige initiatieven. Het is een mega-business geworden. 
Daartoe worden hele vloten bestelwagens ingeschakeld. Dat heeft een niet te onderschatten impact op 
(ondermeer) onze mobiliteit, op de verkeersveiligheid en op het milieu. 
Pakjesdiensten staan er huiverig tegenover pakketjes “onbeheerd” achter te laten wanneer de 
geadresseerde afwezig is. Er volgt dan een “tweede aanbieding” of de cliënt moet het pakje zelf gaan 
ophalen bij een distributiepunt. Dat is een grote verspilling: het is onaangenaam, weinig efficiënt en drijft de 
kosten op. Laten we daarbij de maatschappelijke kost (mobiliteit, verkeersveiligheid, milieu,…) niet uit het 
oog verliezen ! 
Nochtans kunnen pakjes in een landelijke gemeente als de onze, dikwijls “bij de buren” of op een andere 
manier afgeleverd worden bij afwezigheid van de geadresseerde (tuinhuis, achter het muurtje of de 
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poort,…). Sommige verkopers voorzien deze optie ook bij de leveringsgegevens op hun website/app. Nogal 
wat pakjesdiensten gaan hier niet in mee. 
We vragen ons af of we op gemeentelijk niveau iets kunnen doen om deze verspilling tegen te gaan. 
Zou een gemeentelijk reglement mbt de levering van pakjes bij afwezigheid van de geadresseerde kans 
maken ? 
Zou een motie naar de hogere Overheid een methode zijn om een oplossing te bespoedigen ? 
Dit zijn slechts enkele losse ideeën. 
Raadsleden D. De Bruyn, B. Van De Mierop en M. Bres seleers nemen terug deel aan de zitting.  
Schepen W. Van Puymbroeck neemt terug deel aan de z itting.  
 
We hebben dit punt als interpellatie verpakt om hier een gedachtewisseling over mogelijk te maken. 
Raadslid S. Deckers stelt dat de pakjes niets opbrengen. Als je niets meer toelaat dat er via internet gekocht 
wordt, is het opgelost.  
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat er voortbordurend op de voorgestelde gedachtewisseling het de 
bestuursmeerderheid voor komt dat: 

1. De pakjesdiensten dienen in eerste instantie zelf een oplossing voor de geschetste problemen uit te 
werken en niet onmiddellijk in de richting van de overheid te kijken om een oplossing te geven aan 
de geschetste problemen. 

2. Een gemeentelijk reglement m.b.t. de levering van pakjes bij afwezigheid van de geadresseerde is 
hic et nunc niet wenselijk en zou als dusdanig blijk zou geven van een te verregaande vorm van 
regelgeving (“reglementitis”). We zwijgen dan nog over de moeilijkheidsgraad om – bij wijze van 
voorbeeld – je buren te “verplichten” een pakje in ontvangst te nemen. 

3. Indien er al regelgevend zou moeten opgetreden worden, dan is het nog maar de vraag of het 
gemeentelijk niveau hiervoor wel aangewezen is; het lijkt beter om dit op federaal (momenteel is dit 
een federale bevoegdheid) dan wel op Europees vlak te regelen. 

4. Indien er nieuwe vragen zouden komen rond de aflevering van een omgevingsvergunning voor de 
bouw van een pakjesmuur (distributiepunt), zou het gemeentebestuur kunnen overwegen om dit 
enkel te vergunnen, indien een dergelijk distributiepunt door meerdere pakjesdiensten zou gedeeld 
worden. 

Raadslid P. Van Assche repliceert dat we ook aan de hogere overheid kunnen vragen om hier werk van te 
maken. 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts stelt voor om volgende keer een motie voor te leggen zodat erover 
gestemd kan worden. 
  
Raadslid E. De Groof verlaat de zitting.  

19. Vraag De Merel - P. Van Assche 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Motivatie 
Door raadslid P. Van Assche wordt een vraag toegevoegd aan de gemeenteraad over De Merel. We hebben 
alweer een hele tijd niets meer vernomen aangaande De Merel. Het domein, dat de belastingbetaler al bij 
een smak geld gekost heeft, is nog steeds schromelijk onderbenut. We vernemen graag hoe ver de zaken 
nu staan. 
Is er zicht op de bestemming van het domein ? 
Zijn er contacten met investeerders/uitbaters/ontwikkelaars ? 
Is er een timing ? 
Schepen D. De Veuster repliceert dat we in een meer serene sfeer dan weleer naarstig verder hebben 
gezocht naar mogelijke kandidaten voor de ontwikkeling van een cafetaria/taverne die niet alleen interessant 
is voor de leden van de tennisclub, maar ook voor andere recreanten. Dit zien we in combinatie met behoud 
en opwaardering van de bestaande buiten tennisterreinen op domein De Merel en het oprichten van een 
indoor tennishal. Zo kan het domein het ganse jaar door meer aantrekkelijk worden voor sportievelingen, wat 
ook niet onbelangrijk is voor de horeca-functie. Het tennisgebeuren in dit verhaal blijven betrekken is omwille 
van meerdere redenen van belang en niet in het minst omdat het zogenaamde Merelhuisje de tand des tijds 
serieus begint te voelen. 
Voor dergelijk project is er momenteel een bijzonder geïnteresseerde kandidaat, die ook in gesprek is met 
de tennisclub en die werkt volgens het principe “ first things first”. D.w.z. in deze situatie eerst de financiering 
van dergelijk project onderzoeken en dat gekoppeld aan een duidelijk businessplan. Dat verhaal evolueert 
eerder positief, maar of het haalbaar is, zal de nabije toekomst uitwijzen. Het is mij ondertussen duidelijk dat 
financiële instellingen eerder terughoudend zijn om leningen te verstrekken voor dergelijke projecten. In dit 
verhaal is er evenwel interesse van een bijkomende investeerder, wat het dossier sterker maakt. 
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We hebben reeds duidelijk gemaakt dat we op domein De Merel als gemeentebestuur willen investeren in 
grotere buitenspeeltuin, waar de kinderen voor iets langere tijd zoet met zijn. Het lijkt ons aangewezen om 
die te realiseren in de directe nabijheid van de horeca. Ook die loopomloop of looppiste moet er komen. Om 
dergelijke infrastructuur goed te kunnen inplannen en beschadigingen te vermijden is het natuurlijk van 
belang om een duidelijk zicht te hebben op de locatie van de gebouwen en de werfzone daarvoor. Dat 
ontbreekt nog en vandaar dat voor de realisatie van deze infrastructuur de timing gekoppeld is aan het 
oprichten van de gebouwen. 
Een toch wel nieuw element is de grotere interesse van Brechtse verenigingen. Ten tijde van de opmaak van 
het masterplan was die zeer beperkt. Ik heb de afgelopen jaren steeds getracht om die interesse van de 
verenigingen aan te wakkeren en die is toch wel groeiende. Gelet op de vraag van het Brechtse WAC team 
zullen we in het ontwerp van budget voor 2018 de nodige middelen opnemen voor een cyclocrossparcours, 
vooral gericht op hun dynamische jeugdwerking. Dit moet natuurlijk toegankelijk zijn voor anderen en 
dergelijk parcours willen we integreren in ons gemeentelijk mountainbikeparcours. 
Het doel is dus om te komen tot verbetering van die tennisfaciliteiten, gekoppeld aan een loopomloop of Fine 
piste, een gezellige cafetaria en een gezinsvriendelijke speeltuin. Ik heb vastgesteld dat velen zich daarin 
kunnen vinden. Waarbij er daarnaast ook ruimte voor verengingen is en blijft.  Zo kom je tot een interessant 
geheel voor mensen van onze gemeente en omgeving. Want onze sporters en recreanten participeren ook 
in het aanbod buiten de gemeentegrenzen en dat moet ook in de andere richting blijven kunnen. En ik weet 
dat velen vooruitgang willen zien, waaronder ook deze bestuursmeerderheid. En aan die vraag zouden we 
tegemoet kunnen komen door in te spelen op een aantal andere voorstellen. Zo zijn er nog voorstellen 
gekomen voor recreatiefaciliteiten, maar dan echt wel bijzonder groot en hoog, feitelijk niet op maat van De 
Merel en dat hebben we afgeblokt. Wat er komt moet zinvol zijn, moet aansluiten bij de recreatieve 
behoeften van hier, inpasbaar zijn in het landschap en financieel haalbaar. Bovendien moet er nog ruimte 
zijn om de toekomstige recreatieve behoeften op te vangen. 
In het domein is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd. Ik denk aan de verwerving, RUP en masterplan, 
nieuwe parkeer- en nutsvoorzieningen. Dat maakte het verre van evident om deze legislatuur nog grotere 
investeringen in recreatieve infrastructuur zoals een sporthal te voorzien. En in dat verband kom ik nog terug 
op de zinvolheid: we hebben 2 sporthallen in onze gemeente en een derde zou overkill zijn. Om de eerder 
beperkte bijkomende ruimtevraag van sportverenigingen en onze vrijetijdsdiensten op te vangen, heb ik aan 
het college van burgemeester en schepenen voorgesteld om in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe 
school in Brecht te gaan naar een ruimere schoolsporthal. Die zal meer gericht zijn op gebruik buiten de 
schooluren. 
 

BESLOTEN 

Interne Zaken 

20. Aanstelling financieel beheerder 

Juridisch kader 
Titel 3 van het gemeentedecreet. 
De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

Historiek 
In zitting van de gemeenteraad van 8 juni 2017 werd de decretale functie van financieel beheerder vacant 
verklaard met aanleg van een werfreserve van één jaar. In datzelfde besluit werd de functiebeschrijving en -
profiel  alsook het examenprogramma vastgelegd.  Kandidaten werden opgeroepen via een passende 
bekendmaking en de werving werd afgesloten op 5 juli 2017. In zitting van het college van 10 juli 2017 
werden 19 kandidaten aanvaard en 12 kandidaten niet aanvaard. Bij collegebesluit van 19 juni 2017 werd de 
firma Monitor Personeelsadvies, Brouwerslaan 29 te Wijnegem aangesteld als erkend selectiebureau. 
Volgende juryleden werd aangeduid om onder coördinatie van Monitor de selectie uit te voeren: Filip Buys 
(secretaris Stad Turnhout), Anne Minsart (financieel beheerder gemeente Mol) en Anne Depoorter 
(financieel beheerder Stad Geel). 
Het schriftelijke examen werd afgenomen op maandag 4 september 2017 waarop 12 kandidaten aanwezig 
waren. De 5 geslaagde kandidaten op het schriftelijke examen werden uitgenodigd op het mondelinge 
examen op 4 oktober 2017. 
Volgens de rechtspositieregeling resulteert de selectieprocedure in een bindende rangschikking van de 
geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten. Kandidaten die geslaagd zijn in de aanwervings- 
en/of bevorderingsprocedure worden in volgorde van de rangschikking op basis van de behaalde 
eindresultaten van het examen onderworpen aan psychotechnische proeven m.b.t. management- en 
leiderschapscapaciteiten voor het niveau van de functie. Indien dit resulteert in een niet-geschikt voor de 
functie' wordt de volgende kandidaat in rang opgeroepen tot een kandidaat 'geschikt voor de functie wordt 
bevonden. Het college nam in zitting van 9 oktober 2017 akte van het proces-verbaal van aanwervings- en 
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bevorderingsexamen voor financieel beheerder waarbij volgende kandidaten geslaagd zijn vermeld in 
dalende volgorde van de behaalde punten: 
1. Cools Stijn 
2. Sebrechts Michael 

Advies 
Visum  
Budget is voorzien in de meerjarenplanning 2018-2023. 

Motivatie 
De gemeenteraad stelt de financieel beheerder aan. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Van zodra we 
zekerheid hebben over de inhoud van het decreet lokaal bestuur, willen we werven voor een financieel 
directeur, waarbij we op dezelfde manier zullen werven en de lat hoog leggen. We proberen ervoor te zorgen 
dat we in het voorjaar met een kandidaat naar de raad komen. We willen op de gemeenteraad van juni 2018 
de financieel directeur aanstellen. Als we dit niet kunnen voor 1 augustus 2018 wordt dit getild naar de 
volgende legislatuur. De financieel beheerder met de meeste anciënniteit wordt waarnemend als directeur 
aangesteld. 
Ondertussen willen we een waarnemend financieel beheerder aanduiden vanaf 1 januari 2018. Op dat 
ogenblik wordt een einde gesteld aan de beheersovereenkomst en de weddetoeslag. Zo kan continuïteit 
geboden worden. 
Raadslid S. Deckers stelt dat het dossier dat vorige week voorlag, zeer summier was. Als we iemand hadden 
moeten aanstellen, moesten we toch meer informatie hebben. Burgemeester L. Aerts repliceert dat men hier 
een punt heeft. Het proces-verbaal van de jury had erin moeten zitten. We hadden dat echter zelf nog niet in 
ons bezit. Noch de secretaris, noch het college van burgemeester en schepenen heeft invloed in dit dossier. 
Monitor voert de procedure autonoom. 
Raadslid S. Deckers stelt dat in een brief van Monitor alleen gesproken wordt over geschikt of ongeschikt, 
zonder verdere motivering. Burgemeester L. Aerts repliceert dat we een gedetailleerd rapport ontvangen. Dit 
is sterk privacy gebonden. Dit gaat over de persoon van kandidaten. 
Raadslid S. Deckers stelt dat hij begrijpt dat dit persoonlijk is, maar voor een beslissing als deze moeten wij 
genoegen nemen met louter geschikt of ongeschikt. Het is toch ook belangrijk dat de secretaris betrokken 
wordt bij de selectie. 
Burgemeester L. Aerts stelt dat er vooroverleg is geweest met de jury, samen met het college en het Mat. Dit 
gebeurde ook bij de selectie van secretaris. In vorige legislatuur is gezegd dat we gaan voor vergelijkbare 
examens waarbij de politiek zich achteruit zet. Maar het college verwacht ook dat de ambtenaren zich 
daaraan onthouden. Zo kan een volledig neutraal traject doorlopen worden. Zo kan er vertrouwen zijn in 
selectieproeven. We hebben hier vertrouwd op specialisten uit andere besturen. Dit was ook voor het 
personeel geen aangename verrassing. 
Raadslid S. Deckers stelt dat de lat inderdaad hoog moet liggen en de procedure moet buiten de politiek 
liggen. Maar als het gaat over  financieel beheerder moet het ook klikken met de secretaris. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat het zo ook was met statutairen. Je moet met elkaar samenwerken. Het is 
toch mager wat we op ons bord hebben gekregen. Kunnen we een matrix krijgen in de toekomst van het 
assessmentbureau? 
Raadslid C. Van Akeleyen vraagt of men sterkere kandidaten zal aantrekken als we de lat nog hoger leggen. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit niet speelt bij een assessment. 
Raadslid C. Van Akeleyen stelt dat zij bij de aanstelling van de korpschef meer resultaten heeft kunnen 
inkijken. Ze vraagt of er een verschil is. 
Burgemeester L. Aerts vraagt hoe ze daaraan komt. 
Raadslid C. Van Akeleyen antwoordt dat ze die toen gekregen heeft. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat we bij Monitor kunnen navragen of er een matrix ter beschikking is en 
of dit meegedeeld kan worden. 
Raadslid C. Van Akeleyen vraagt of iedereen zich terug kandidaat kan stellen. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat zij terug een kandidatuur kunnen indienen en de procedure herstart van 
in het begin. 
Schepen D. De Veuster stelt dat geschikt of ongeschikt eigenlijk het enige relevante is. 
Burgemeester L. Aerts stelt dat er ter stemming voorgelegd zal worden om geen kandidaat aan te stellen. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Besluit 

 
Artikel 1  
Er wordt geen kandidaat aangesteld voor financieel beheerder gemeente wegens het niet slagen van de 
kandidaten in de selectieprocedure. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Secretaris Burgemeester - Voorzitter
 


