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DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 Budgetwijziging 2016/1.  Vaststelling. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2 Stedenbouwkundige verordening terrassen openbaar domein.  Vaststelling.  

3 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Activiteitenkorrels N50'.  Definitieve 

vaststelling na schorsing. 

4 Verkoop van het stadspand/-perceel Marktstraat 74.  Goedkeuren nieuwe 

verkoopsvoorwaarden (opsplitsing in 2 loten) en verkoopsbeloftes, in 

samenwerking met de Afdeling Vastgoedtransacties.  

5 Onderzoek naar neven- en/of herbestemmingsmogelijkheden voor de Sint-

Jozefkerk op wijk ‘t Eiland. Goedkeuren van: 

a. de bestelling bij de Tijdelijke Vereniging 'Universiteit Hasselt, UR-Architects, 

Architecten Broekx-Schiepers en Saida Heynickx' van de studie via het 

raamcontract 'Ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken inzake transformatie van 

kerkgebouwen voor nieuwe functies' van de Vlaamse Bouwmeester; 

b. de raming ten bedrage van 16.000 euro + 21 % btw, waarop 30 % subsidies 

worden aangevraagd. 

6 Leveren en plaatsen afscheidsruimte kerkhof Hulste.  Goedkeuren bestek, raming  

(24.500 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

 



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

7 Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan brandweerzone Fluvia.  Goedkeuren 

eerste bijakte. 

8 TMVW (Farys). Algemene vergadering TMVW van 28 oktober 2016.  Goedkeuren 

statutenwijziging en bepalen mandaat vertegenwoordiging. 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

9 Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs. 

10 Stedelijk basisonderwijs.  Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket voor het 

schooljaar 2016-2017. 

11 Stedelijk basisonderwijs.  Aanpassing schoolreglement. 

12 Stedelijk basisonderwijs.  Aanpassing arbeidsreglement. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

13 Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest.  Goedkeuring. 

14 Vragenkwartiertje. 

*** 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1. Budgetwijziging 2016/1.  Vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Volgens artikel 154 § 2 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de 

budgetwijzigingen vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan. 

 

De budgetwijziging bevat: 

 

1) een herziening van het doelstellingenbudget (schema B1); 

2) een herziening van de financiële toestand met de impact op het resultaat op 

kasbasis en autofinancieringsmarge; 

3) een wijzigende lijst van de nominatieve subsidies en; 

4) de verplichte schema’s met de wijzigingen van het exploitatie-, het investerings- 

en het liquiditeitenbudget. 

 

De doelstellingennota werd in huidige budgetwijzing niet gewijzigd. 

 

In vergelijking tot het meerjarenplan is het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge verhoogd, zodat de budgetwijziging past in het meerjarenplan. 

 



Er zijn 33.680.871 euro exploitatie-uitgaven (excl. aflossingen van leningen) en 

35.952.795 euro exploitatie-ontvangsten.  

 

Het investeringsbudget bedraagt 9.425.195 euro en de netto-aflossingen bedragen 

1.674.621 euro, waardoor er – na inbreng van het resultaat van de rekening 2015 van 

8.174.467 euro – geëindigd wordt op een gecumuleerd budgettair resultaat van 

3.389.631 euro. Na aftrek van de bestemde gelden, blijft er nog een resultaat op 

kasbasis van 1.340.159 euro. 

 

Het managementteam heeft positief advies verstrekt op 29 augustus 2016. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad stelt de eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2016 vast met de 

voorgaande cijfers. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. Stedenbouwkundige verordening terrassen openbaar domein.  Vaststelling.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Schepen David Vandekerckhove wenst bij dagordepunt ‘Stedenbouwkundige verordening 

terrassen openbaar domein.  Vaststelling.’ een amendement in te dienen: 

‘Het volledig voorstel kon u lezen bij de uitnodiging voor deze gemeenteraad, maar 

vandaag wil het college van burgemeester en schepenen, onder andere op voorstel (in de 

raadscommissie grondgebiedszaken) van de grootste fractie uit de oppositie, nog één zin 

uit het voorgestelde ontwerp schrappen, namelijk de zin 'publiciteit op de parasols is 

enkel toegelaten op de flappen', die u vindt als 3e en laatste punt onder artikel 4.3 over 

het meubilair bij paragraaf 2 over het kerngebied. 

We vinden het belangrijk dat iedereen zich bewust is van de meerwaarde van deze 

verordening en hopen dan ook dat die door de volledige gemeenteraad kan goedgekeurd 

worden.’ 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit amendement aan te nemen.’ 

 

Daarop gaat de gemeenteraad in aanwezigheid van voormelde leden over tot een 

stemming over het amendement. 

 

Alle voormelde leden stemmen met unanimiteit voor het ingediende amendement. 

 

Om deze redenen ; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 



 

BESLUIT: 

 

De meerderheid van de aanwezige leden gaat akkoord met het ingediende amendement. 

 

*** 

 

Het college stelde in zitting van 11.08.2015 een beleidskader inzake terrassen op 

openbaar domein vast. Tegelijk besliste het college tot wijziging van de nodige politionele 

elementen in de politieverordening en opname van de niet-politionele elementen in een 

stedenbouwkundige verordening. Na een bijkomende toetsing van het beleidskader aan 

de realiteit, werd nog tot een aantal aanpassingen beslist in het college van 13.10.2015. 

 

De verordening beoogt onder meer een harmonische integratie van terrassen op het 

openbaar domein in het stedelijk landschap en het garanderen van de beeldkwaliteit 

waartoe kan behoren: de schikking t.a.v. de gebouwen, de vormgeving van de gebruikte 

elementen en gepast materiaal- en kleurgebruik als bijdrage tot een evenwichtig 

straatbeeld. 

 

De ontwerp stedenbouwkundige verordening inzake terrassen op openbaar domein, werd  

een eerste maal vastgesteld in zitting van het college van 03.11.2015 en werd voor 

advies opgestuurd naar Ruimte Vlaanderen (daar werd geen advies uitgebracht) en de 

GECORO (waar gunstig advies werd uitgebracht mits kleuren luifel te definiëren en kleur 

schermen ‘natuuraluminium’ te herbekijken).  

 

D.m.v. het vooroverleg met de provincie als goedkeurende instantie zijn nog enkele 

juridisch-technische verbeteringen aangepast of toegevoegd. 

 

Gezien er na deze adviesronde gekozen werd om een groot aantal bepalingen enkel te 

laten gelden voor het kerngebied van de stad, werd de ontwerp verordening opnieuw 

vastgesteld in het college van 07.06.2016 en werd de adviesprocedure hernomen. 

 

Op 09.06.2016 werd advies gevraagd aan het Departement Ruimte Vlaanderen. Er werd 

geen advies ontvangen na 30 dagen. Volgens art. 2.3.2 van de VCRO mag aan de 

adviesvereiste worden voorbij gegaan. 

 

De ontwerp verordening werd als volgt geadviseerd door de GECORO op 29.06.2016: 

 

De GECORO adviseert de verordening gunstig mits: 

- het aanpassen van de verordening dat het laagste punt van de luifel op min. 

2,2m boven het maaiveld hangt; 

- bij de windschermen te spreken over ‘doorzichtig’ veiligheidsglas; 

- een formulering te vinden waardoor opgelegd wordt dat beplanting in 

bloembakken boven de 80 cm boven het maaiveld, geen schermwerking vertoont. 

De GECORO suggereert bovendien om de Kortrijksestraat mee te nemen in het 

kerngebied omdat dit visueel en gevoelsmatig tot het centrum behoort en men als 

het ware Harelbeke binnenrijdt vanaf die straat. 

 

Dit advies wordt als volgt behandeld in het voorstel van verordening: 

 

- het aanpassen van de verordening dat het laagste punt van de luifel op min. 2,2 

m boven het maaiveld hangt  

 dit wordt aangepast zodat de tekst niet voor interpretatie vatbaar is. 

 

- bij de windschermen te spreken over ‘doorzichtig’ veiligheidsglas; 



 dit wordt aangepast, het is inderdaad de bedoeling dat het bovenste glas 

transparant is en bv. niet gezandstraald. Voor schermen volledig in veiligheidsglas 

kan het onderste gedeelte ondoorzichtig zijn door gezandstraald veiligheidsglas. 

 

- een formulering te vinden waardoor opgelegd wordt dat beplanting in 

bloembakken boven de 80cm boven het maaiveld, geen schermwerking vertoont. 

 dit wordt aangepast,  in de geest van de verordening is het bovenste gedeelte 

van de windschermen inderdaad transparant, een gesloten plantenscherm zou dit 

teniet doen. 

 

- suggestie om de Kortrijksestraat mee te nemen in het kerngebied omdat dit 

visueel en gevoelsmatig tot het centrum behoort en men als het ware Harelbeke 

binnenrijdt vanaf die straat. 

 dit wordt niet aangepast. Het is afgestemd op het winkelgebied zoals 

gedefinieerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (Markt en langs as 

Gentsestraat-Marktstraat). 

 

Andere wetgevingen die van toepassing kunnen zijn, blijven onverminderd van 

toepassing (bv. gewestelijke verordening toegankelijkheid, direct werkende normen). 

Deze worden niet expliciet overgenomen in de verordening, omdat deze ook aan 

wijzigingen onderhavig kunnen zijn. 

 

Geen enkele van de bepalingen van deze stedenbouwkundige verordening is van 

politionele aard. Om een overzicht te krijgen van alle bepalingen moet deze verordening 

samen gelezen worden met de politieverordening met bepalingen inzake aanvraag en 

machtiging van de bevoegde overheid, vrije doorgang, bereikbaarheid 

leidingen/hydranten e.d., onderhoud, stapelverbod, boringen in het voetpad, verluchting, 

verlichting en verwarming. 

 

Het dossier werd besproken op de raadscommissie grondgebiedszaken van 07.09.2016. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, inzonderheid en zonder zich te beperken de 

artikelen 2.3.1 en 2.3.2. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De stedenbouwkundige verordening inzake terrassen openbaar domein wordt definitief 

vastgesteld als volgt, waarbij de schuingedrukte tekst als toelichting van de 

verordenende voorschriften geldt: 

 

Art. 1 Definitie 

 

Terras: elke constructie die het openbaar domein inneemt ten bate van een 

horecauitbating, waar eetwaar en/of drank voor consumptie ter plaatse te koop 

wordt aangeboden, die bestaat uit vaste en/of losse elementen. 



 

Art . 2 Toepassingsgebied 

 

Deze verordening is van toepassing op alle terrassen op openbaar domein. 

 

Indien deze verordening strijdig is met de voorschriften van een geldend BPA, RUP 

of niet vervallen verkaveling, dan geldt voor dit specifiek item de regelgeving van 

dit BPA, RUP of de verkaveling.  

Voor items die niet in een BPA, RUP of niet-vervallen verkaveling zijn geregeld, 

gelden de voorschriften van deze verordening wel.   

 

Art. 3 Algemene bepalingen 

 

Het terras mag zich maximaal over de gevelbreedte van het pand van de 

aanvrager uitstrekken. Met het pand van de aanvrager wordt enkel het pand van 

de uitbating bedoeld. 

 

De gebruikte terraselementen dienen uit hoogwaardige en duurzame materialen 

te zijn gemaakt die in harmonie zijn met het materiaal waarin het openbaar 

domein is aangelegd. 

 

Volgende terraselementen, al dan niet gecombineerd, worden mogelijks 

toegelaten: 

- los meubilair (stoelen, tafels en parasols) 

- luifel in stof/doek bevestigd aan de gevel als zonnescherm 

- windschermen of bloembakken 

- vloer 

- verlichting en verwarming 

 

Het kerngebied wordt gedefinieerd als volgende straten: Marktplein, Vrijdomkaai, 

Hospitaalstraat, Leiestraat, Paretteplein, Marktstraat, Gentsestraat, Twee-

Bruggenstraat en Beversestraat (beperkt tot openbaar domein ter hoogte van 

oneven huisnummers 1 t.e.m.11). 

De grafische aanduiding heeft voorrang op de opsomming. 

 

Door het PPS project op het huidig Marktplein, kunnen mogelijks straatnamen 

wijzigen of gecreëerd worden. Door het voorzien van een grafisch plan wordt 

mogelijke interpretatie hiermee uitgesloten. 

 

 



Art. 4 Bepalingen inzake terraselementen 

 

De vormgeving en detaillering van deze elementen – zo deze worden vergund - 

worden als volgt bepaald: 

 

Art. 4.1 Luifel 

 

 §1 Algemene bepalingen 

 

1° Luifels kunnen enkel uitgevoerd worden als ze bevestigd worden aan de 

gevel met het systeem “knikarmen” of via een rolsysteem, met bijkomende 

dragers vastgemaakt in het voetpad. 

De dragende elementen bevinden zich aan de onderzijde van de luifel. 

 

Dragers vastmaken in het voetpad kan enkel als hiervoor expliciet toelating 

is gegeven door de eigenaar van het openbaar domein (algemene 

politieverordening). 

 

2° De uitval van de luifel/rolsysteem is beperkt tot de grens van de 

zijdelingse windschermen of, indien geen zijwanden aanwezig zijn, tot de 

grens met de vrije doorgang op het voetpad of de plaats bestemd voor 

voetgangersverkeer. 

 

3° Op de boven- en onderkant van de luifel is iedere vorm van publiciteit 

verboden. Publiciteit wordt enkel op de voorflap toegelaten, beperkt tot de 

naam van de uitbating of de naam van de uitbating in combinatie met de 

naam van een ter plekke verkrijgbaar product. 

 

4° Bij aanpalende luifels moeten deze op dezelfde hoogte aangebracht 

worden, tenzij structurele elementen in de gevel dit niet mogelijk maken. 

De eerste luifel is bepalend. Het laagste punt van de luifel moet minimum 

2,20 m boven het maaiveld hangen. 

 

§2 Bijkomende bepalingen binnen het kerngebied 

 

1° De dragende elementen aan de onderzijde van de luifel zijn ofwel 

geanodiseerd aluminium ofwel in aluminium gelakt in RAL kleur 9006, 

ofwel in de kleur van het aanwezig schrijnwerk van het gebouw. 

 

2° Enkel een luifel in het kleur middengrijs (homogeen) is toegelaten.  

 

Mogelijke nummers van middengrijs in de NCS kleuren zijn de pure grijzen: 

S5000N, S5500N, S6000N, S6500N of de ‘gekleurde’  grijzen met 

nummers S5502Y, S6502Y, S5502R, S6502R, S5502B, S6502B, S5502G, 

S6502G. Aangezien niet elke producent de vertaling van zijn kleuren naar 

NCS kleuren maakt, kan ter illustratie een kleurstaal binnengebracht 

worden om af te toetsen met de NCS kleuren. 

 

Art. 4.2 Windschermen of bloembakken 

 

§1 Algemene bepalingen 

 

1° Er worden enkel zijdelingse windschermen en windschermen aan de 

voorzijde toegelaten. 

 

2° De maximumhoogte is 1,50 m, waarvan 80 cm (onderzijde) in 

ondoorzichtig materiaal  met max.70 cm (bovenzijde) in doorzichtig 



veiligheidsglas, of volledig in doorzichtig veiligheidsglas.  In dit laatste 

geval zijn maximaal drie banden in ander materiaal toegelaten. 

In het geval dat bloembakken als afbakening van het terras/windscherm 

gebruikt worden, mag de bloembak niet hoger zijn dan 80cm. Beplanting ( 

in de bloembak) boven de 80cm boven het maaiveld mag geen 

schermwerking vertonen. 

 

3° Opening van de zijwand (tussen glas en luifel) mag dicht gemaakt 

worden met hetzelfde type zeil als het zeil van de luifel. Op dit gedeelte is 

elke vorm van reclame verboden. 

 

4° Bij windschermen aan de voorzijde moet de toegang tot de 

terrasconstructie: 

 

-  minimum 1/3 van de lengte van het terras aan de voorzijde 

bedragen, met een minimum van 1,50 m,  d.m.v. een opening in de 

windschermen. 

 

-  of minimum 1/3 van de lengte van het terras aan de zijkant 

bedragen, met een minimum van 1,50 m,  d.m.v. een opening in de 

windschermen op voorwaarde dat de voordeur/ingang bereikbaar is 

naast de afbakening van het terras. 

 

Toelichting opening in de zijdelingse windschermen 

 

5° Het is niet toegelaten de glaswanden af te schermen met elementen die 

de doorkijk belemmeren. 

 

§2 Bijkomende bepalingen binnen het kerngebied 

 

1° Bloembakken als afbakening van het terras worden niet toegelaten. 

 

Bloembakken als decoratieve elementen binnen het terras zijn wel 

toegelaten. 

 

2° Het ondoorzichtig gedeelte van windschermen is in geanodiseerd 

aluminium of in aluminium gelakt in RAL kleur 9006 of in gezandstraald 

veiligheidsglas. 

De banden in windschermen volledig in veiligheidsglas, zijn in geanodiseerd 

aluminium of in aluminium gelakt in RAL kleur 9006. 

 

3° Qua publiciteit is enkel een gezandstraald logo, zijnde de naam van de 

uitbating of naam van een ter plekke verkrijgbaar product, toegelaten.  

 

 



Art. 4.3 Meubilair 

 

§1 Algemene bepalingen 

 

1° Er is vrije keuze betreffende de materialen van de te plaatsen tafels en 

stoelen. Er dient geopteerd te worden voor uniformiteit betreffende 

materialen. 

 

2° Per uitbating moet eenzelfde type van parasol gekozen worden.  

 

§2 Bijkomende bepalingen binnen het kerngebied 

 

1° Plastiek meubilair wordt uitgesloten met twee uitzonderingen: 

  hoogwaardige of esthetische plastic meubilair 

  pop-up uitbatingen 

 

Toelichting: Onderstaande voorbeelden van plastic meubilair zijn niet 

hoogwaardig/esthetisch: 

 

Onderstaande voorbeelden van plastic meubilair zijn wel 

hoogwaardig/esthetisch: 

 



 

2° Een parasol moet één homogene kleur hebben.  

 

 

Art. 5 Afwijkingen 

 

Terrassen waarbij het onmogelijk is ze in te planten in een traditionele ruimtelijke 

configuratie vlak voor de gevel of terrassen op een plein kunnen een afwijking 

bekomen op volgende elementen: terras enkel voor de gevel van de uitbating 

(art. 3, eerste lid) en op de plaatsing  van enkel zijdelingse windschermen en 

windschermen aan de voorzijde en de toegangsopening in windschermen (art. 

4.2, eerste en vierde lid).  

Een terras kan evenwel nooit aan 4 zijden door windschermen afgebakend 

worden.  

 

Toelichting: Een traditionele ruimtelijke configuratie bestaat uit een terras 

ingeplant voor de gevel met daarvoor een vrije doorgang op het voetpad of de 

plaats bestemd voor voetgangersverkeer (zie afbeelding). In sommige gevallen is 

dit onmogelijk ( bv. door een sterke helling vlak voor het gebouw) of wordt er een 

terras op een plein verder van de gevel geplaatst. Bijgevolg kan het moeilijk 

definieerbaar zijn wat de voorzijde/zijkant is van het terras en kan een afwijking 

bekomen worden. 

 

 

Art. 6 Overgangsbepalingen 

 

Deze verordening treedt in werking op de 14de dag na de bekendmaking van de 

goedkeuringsbeslissing van de Deputatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen ingediend vóór de datum van 

inwerkingtreding zijn vrijgesteld van de toepassing van de verordening. 

 

Een verordening kan logischerwijze niet toegepast worden vooraleer ze in werking 

getreden is. Dit betekent echter niet dat er geen voorwaarden kunnen opgelegd 

worden mits motivatie in de stedenbouwkundige vergunning.  

Aangezien een terras op openbaar domein tevens een toestemming tot inname 

van het openbaar domein van de eigenaar moet verkrijgen, kunnen daaraan ook 

(ruimtelijke) randvoorwaarden gekoppeld worden. 

 

 

Artikel 2:  

 

De stedenbouwkundige verordening wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de 

Deputatie. 

 



3. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Activiteitenkorrels N50'.  

Definitieve vaststelling na schorsing. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het college besliste op 25.10.2006 tot de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

‘Activiteitenkorrels N50’. De gemeenteraad heeft bij beslissing van 18.12.2006 kennis 

genomen van deze beslissing tot opmaak en heeft de contractuele voorwaarden en de 

raming goedgekeurd. 

 

Na de voorbereidende stappen, werd het RUP op plenaire vergadering gebracht op 

24.04.2009 waar de voorwaardelijke gunstige adviezen van die aard waren dat er aan 

het RUP zeer grote aanpassingen moesten aangebracht worden, aanpassingen die 

bovendien de ruimtelijke problematieken niet zouden oplossen. De procedure werd 

daarop niet verder gezet. 

 

Om alsnog aan de initiële doelstelling te voldoen, om de toenemende dynamiek van de 

N50 te ordenen, gezien de evolutie in een aantal bouwvergunningsdossiers en gezien het 

afleveren van een planologisch attest aan GKC (Acanthus) en de daaruit mogelijk 

volgende decretale verplichtingen inzake de opmaak van een voorontwerp van een RUP, 

werd het RUP via een collegebeslissing van 15.07.2014 hernomen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen belastte op 15.07.2014 de 

Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk, met de opmaak 

van het RUP.  

 

Uit het verslag van de plenaire vergadering dd. 14.11.2014 blijkt dat, indien het RUP 

wordt aangepast aan de bemerkingen, het RUP gunstig geadviseerd wordt en het 

verdere planningsproces kan doorlopen worden. Er wordt wel specifiek verwezen naar 

de opmerking inzake schorsingsrecht van de Provincie en Ruimte Vlaanderen.  

 

Artikel 4.2.3. van het decreet van 27.04.2007 (plan MER-decreet) maakt in bepaalde 

gevallen de opmaak van een plan-MER verplicht bij de opmaak van een RUP.  

Overeenkomstig artikel 4.2.5. van hetzelfde decreet werd het plan onderworpen aan een 

onderzoek tot milieueffectrapportering. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

heeft op 09.02.2009, op basis van het screendossier en de uitgebrachte adviezen 

terzake, geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding gaf tot aanzienlijke 

milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

 

Op basis van voormelde adviezen werd het ontwerp van het gemeentelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan ‘Activiteitenkorrels N50’ en de daarbij horende stukken opgemaakt door 

de Intercommunale Leiedal, stedenbouwkundig ontwerper. 

 

De gemeenteraad heeft het ontwerp van het RUP ‘Activiteitenkorrels N50’ voorlopig 

vastgesteld op 19.10.2015. 

 

Het openbaar onderzoek dat geopend werd in zitting van het college van burgemeester 

en schepenen dd. 20.10.2015, liep van 30.10.2015 tot en met 28.12.2015. 

 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek heeft de Deputatie van West-Vlaanderen op 

10.12.2015 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ongunstig 

geadviseerd omwille van een aantal elementen, zijnde planopties Holvoet en de nodige 

aanpassing voorschriften Supra Bazar. 

 



Tijdens de periode van openbaar onderzoek heeft het departement Ruimte Vlaanderen op 

21.12.2015 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gunstig 

geadviseerd. 

 

Het openbaar onderzoek werd gesloten in de zitting van het college van burgemeester en 

schepenen dd. 05.01.2016 waarbij werd vastgesteld dat er 16 schriftelijke bezwaren en 

opmerkingen werden ingediend door: 

 

1. Elia, Vaartkaai 2, 2170 Merksem, ontvangen op 06.11.2015  

Samengevat onderwerp: aanwezigheid hoogspanningslijnen 

 

2. Geert Vandenberghe, Brugsesteenweg 88, 8531 Hulste, ontvangen op 12.11.2015 

Samengevat onderwerp: aanduiding bedrijfszone + bouwen woning 

 

3. Loncke José, Brugsesteenweg 43, 8531 Hulste, ontvangen op 26.11.2015 

Samengevat onderwerp: aanduiding als horecafunctie 

 

4. Bvba Guimar, Graaf Jansdijk 250, 8300 Knokke, ontvangen op 15.12.2015  

Samengevat onderwerp: aanduiding als aan het wonen verwante functies 

 

5. Castellino nv, Brugsesteenweg 42, 8531 Hulste, ontvangen op 21.12.2015 

Samengevat onderwerp: uitbreiding zone 1 en 2 naar aanpalende percelen 

 

6. Constructie Demyttenaere NV, Hazebeekstraat 11, 8531 Hulste ontvangen op 

21.12.2015 

Samengevat onderwerp: voorschriften zone voor bedrijvigheid 

 

7. Schiethoek EBO bvba, Brugsesteenweg 2/B, 8531 Harelbeke, ontvangen op 

21.12.2015 

Samengevat onderwerp: voorschriften zone voor bedrijvigheid 

 

8. LDR, Hertsbergestraat 4, 8020 Oostkamp voor Craeynest Danny – Vanneste Hilda 

en BVBA Craeynest, beiden Ginstestraat 4, 8531 Hulste, ontvangen op 23.12.2015 

Samengevat onderwerp: zone 2B (Acanthus) 

 

9. Advocatenkantoor Verhoye, Sint-Eloois-Winkelsestraat 115a, 8800 Roeselare voor 

Wyseur Tom, Brugsesteenweg 15A, 8531 Hulste en Wyseur en Vandepopuliere 

Magda, Brugsesteenweg 17, 8531 Hulste, ontvangen op 24.12.2015 

Samengevat ontwerp: zone 2A (’t Populierenhof) 

 

10. Advocatenkantoor Ludo Ockier, Beneluxpark 3, 8500 Kortrijk voor BVBA V-Plant, 

Bruggestraat 269, 8770 Ingelmunster en Hilde Vanacker, Fonteinestraat 7, 8810 

Lichtervelde, ontvangen op 24.12.2015 

Samengevat onderwerp: zone voor tuinbouw en overdruk bouwvrije zone  

 

11. SWD, Brugsesteenweg 2A, 8531 Hulste ontvangen op 24.12.2015 

Samengevat onderwerp: voorschriften zone voor bedrijvigheid 

 

12. ReBoFlex, Paanderstraat 152, 8760 Meulebeke ontvangen op 28.12.2015 

Samengevat onderwerp: bouwmogelijkheden perceel Brugsestraat 164 

 

13. Lieven en Christophe Spriet, p.a. Rumbeeksestraat 47, 8870 Izegem, ontvangen 

op 28.012.2015 

Samengevat onderwerp: bouwmogelijkheden perceel Brugsesteenweg 45 

 



14. Advocatenkantoor Ludo Ockier, Beneluxpark 3, 8500 Kortrijk voor Maarten 

Bekaert, Gentstraat 170, 8770 Ingelmunster en Mieke Bekaert, Tieltsteenweg 

103, 8780 Oostrozebeke, ontvangen op 28.12.2015 

Samengevat onderwerp: overdruk bouwvrije zone 

 

15. Rybell Service BVBA, Brugsesteenweg 65, 8531 Hulste, ontvangen op 28.12.2015 

Samengevat onderwerp: tegen beperking bouwen eengezinswoning 

 

16. Depypere Ivan, Hondstraat 31, 8700 Tielt, ontvangen op 28.12.2015 

Samengevat onderwerp: aanduiding als horecafunctie 

 

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijk Ordening (Gecoro) heeft op 10.02.2016 de 

ingediende bezwaren, adviezen en opmerkingen gebundeld en geeft volgend advies voor 

definitieve vaststelling: 

 

A. Vlaamse overheid, ruimte Vlaanderen 

 

- 5.5 stelt dat woning mogelijk is van meer dan 1000m3 bij overmacht (ook 

voor 5.7 = bijgebouwen). Dit wordt best achterwege gelaten  ongegrond 

De voorschriften werden analoog opgesteld aan de andere RUP’s zonevreemde 

woningen in het buitengebied. De basisrechten voor zonevreemde woningen in 

de codex wijzen inderdaad op een maximale herbouw van 1000m3 (ook bij 

overmacht). De Vlaamse codex stelt: ‘Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan de 

basisrechten van deze afdeling aanvullen en uitbreiden. Dergelijk plan kan 

evenwel ook strengere voorwaarden bepalen op het vlak van de maximaal 

toegelaten volumes bij herbouw.’ Er wordt gekozen de analogie met de andere 

RUP’s te behouden. 

De basisrechten voor zonevreemde constructies niet zijnde woningbouw gaan 

over herbouw van het vergund (geachte) volume. Artikel 5.7 is dus reeds 

strenger door enkel herbouw in bepaalde omstandigheden toe te laten, het is 

niet aangewezen dit te verstrengen. 

 

- Zone 14 enkel betrekking op vergund of als vergund beschouwde woningen  

ongegrond 

Zone 14 gaat over het beperken van mogelijkheden bij percelen getroffen door 

grenscorrecties. Bij deze percelen is reeds nagegaan of het over een vergunde 

of vergund beschouwde woning gaat. 

 

- Bestaande hoogspanningsleiding op gewestplan ook grafisch behouden op het 

RUP  gegrond 

In analogie met RUP open ruimte corridor tussen Harelbeke en Waregem 

wordt bestaande leiding beter aangegeven op het plan. 

 

B. Deputatie West-Vlaanderen 

 

Ongunstig inzake bijkomende kleinhandel Holvoet en Supra Bazar: zie 

bijlage. 

 

- Opheffing gewestplan en behoud gewestplan in voorschriften is tegenstrijdig  

gegrond 

Dit moet aangepast worden om de tegenstrijdigheid ongedaan te maken. 

 

- Bouwvrije strook (1.3) te verharden mits toestemming van Wegen en Verkeer 

is onmogelijk in verordenend gedeelte  gegrond 

Dit dient verplaatst te worden naar het toelichtend gedeelte. 

 



- Twee verordenende plannen: grafisch plan en op te heffen verkavelingen, 

verwerken als inzetkaart zodat deze op hetzelfde plandeel te vinden zijn  

gegrond 

In vroegere RUP’s werd nog met deelplannen of met verschillende 

verordenende grafische plannen gewerkt. Het is wel zo dat deze plannen 

allemaal in de bundel te vinden waren. Het is wellicht overzichtelijker als de 

beide grafische plannen onder eenzelfde titelblad in hetzelfde plandeel te 

vinden zijn. 

 

- Principe behoud totale vloeroppervlakte kleinhandelsactiviteiten wordt 

geschonden voor Holvoet: totaliteit niet vergund – niet meer op niveau 

woonconcentratie   ongegrond 

Holvoet staat er al lang en er wordt niet opgetreden, waardoor er een grijze 

zone ontstaan is. Aangezien Holvoet als specifiek knelpunt in het GRS 

vernoemd wordt, wordt gekozen om de opname van Holvoet in het RUP in de 

huidige zonering te behouden.  

 

- Principe behoud totale vloeroppervlakte kleinhandelsactiviteiten wordt 

geschonden voor Supra Bazar: gedeeltelijk onvergund, voorschriften verwijzen 

naar bestaande vergunde gebouwen, vergunde vloeroppervlakte kleinhandel 

enkel bij uitdoving  gegrond 

De geest van het RUP is om enkel de vergunde vloeroppervlakte te laten 

gelden. Mocht dit door een foute formulering anders overkomen, dan moet dit 

nagekeken worden. 

Het niet toestaan van uitbreiding is opgevangen in art. 9.2 ‘De bestaande 

vergund(e) (geacht zijnde) bebouwing en constructies op de 

kleinhandelszones kunnen niet verder uitbreiden in functie van de 

kleinhandelsactiviteiten.’ Het is aangewezen om dit naar analogie met zone 1 

ook in de bestemmingsvoorschriften te vermelden. 

 

- Art 1.2 noodzaak aan dwingende maatregel en geen capaciteitsuitbreiding 

voor kleinhandelsactiviteiten  gegrond 

In het verordenend gedeelte wordt bij de betrokken categorie van kleinhandel 

gesproken over dwingende maatregelen, waarbij de toelichting zoals 

opgenomen in het PRS letterlijk vermeld staat in het toelichtend gedeelte. Er 

wordt een voorbeeld gegeven van wat een dwingende maatregel kan zijn. 

Aangezien er geen definitie voorhanden is, lijkt het moeilijk om hier zelf een 

invulling aan te geven. Evenwel kan in het verordend gedeelte toegevoegd 

worden dat het niet kan gaan om een capaciteitsuitbreiding. 

 

- Voorzien van nevenfuncties bij woningen (met nadruk op ambacht en horeca) 

die nu 100% wonen zijn, zal bijkomende dynamiek teweeg brengen. 

Gemeente kan zelf in de hand houden door bepaalde functies uit te sluiten  

ongegrond 

Het RUP omvat heel wat voorschriften om de dynamiek te verminderen, in lijn 

met de beleidskaders omtrent het buitengebied en is dus strenger dan wat in 

het huidige gewestplan toegelaten wordt. Het is een beleidskeuze om binnen 

de wettelijke mogelijkheden van die beleidskaders niet nog meer de 

mogelijkheden te beperken. 

 

- Grenscorrecties: niet duidelijk voor 3 percelen of er meer bouwmogelijkheden 

gecreëerd worden, mogelijk op te lossen met overdruk tuinzone  

gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond 

De oplossing, met name het voorzien van een tuinzone als overdruk is niet de 

enige oplossing om geen bijkomende woningen te kunnen realiseren. Zoals in 

een verder bezwaar aangetoond wordt staat dit middel niet in 

overeenstemming met het doel. In de overige RUP’s zonevreemde woningen 



buitengebied werd op volledige percelen agrarisch gebied die binnen een 

woonzone kwamen te liggen of heel ruime grenscorrecties een beperking van 

behoud van aantal bestaande woongelegenheden voorzien.  

Bij grenscorrecties van mogelijks 3 of 5 m (gewestplan kan zelfs niet tot op dit 

niveau gelezen worden) is het onmogelijk dit toe te passen. Het mag niet de 

bedoeling zijn dat bv. een perceel waar in huidige toestand redelijkerwijze 2 

woningen op gebouwd kunnen worden, plots de beperking van 1 woning op te 

leggen of om die voorziene 2 woningen in bouwflexibiliteit met strikte 

afstanden door tuinzone te laten beperken. Het kan niet de bedoeling zijn om 

de voorschriften nog meer de percelen te laten opdelen.  

Er wordt voorgesteld om alle bestaande grenscorrecties en de voorgestelde 

grenscorrecties door de provincie elk afzonderlijk te bekijken en zowel naar 

wettelijkheid als goede ruimtelijke ordening hoeveel woningen mogelijk zijn en 

dit aantal in het RUP verordenend vast te leggen. Als de grenscorrecties 

afzonderlijke kadastrale percelen bevatten, moeten deze de overdruk tuinzone 

krijgen. 

 

- 4.1 kantoor en toonzaal van 30% is veel, meer gangbaar is 300 à 500m2 per 

bedrijf  ongegrond 

De GECORO oordeelt dat een percentage veel logischer is dan een absoluut 

getal. Een vast aantal vierkante meters zou bij een klein bedrijf proportioneel 

tot een veel grotere toonzaal leiden. 

 

- 4.2 aantal in- en uitritten op N50 beperken wordt niet vertaald in de 

voorschriften  gegrond 

Dit ontbreekt inderdaad in de voorschriften. Mogelijks kan dit ook in andere 

zones ontbreken. Dit moet nagekeken worden. Bij beperking van in-uit-ritten 

moet rekening gehouden worden met 1 in/uitrit  of de mogelijkheid van 1 inrit 

+ 1 uitrit ((smaller). 

 

- 10 buffer van 4m breed is beperkt, vraag tot verbreding  ongegrond 

In de plenaire vergadering voorafgaand aan het ontwerp, werd gesteld dat een 

buffer in het landbouwgebied niet kon. Vandaar is de breedte teruggebracht 

op een realiseerbare breedte op eigen terrein. De GECORO meent dat een 

buffer op eigen terrein en binnen industriezone de meest logische keuze is en 

stelt dat de bufferbreedte van minimum 4m voldoende is. 

 

1. Elia, Vaartkaai 2, 2170 Merksem, ontvangen op 06.11.2015 

 

- Vraag tot opname hoogspanningsinstallaties in RUP en rekening houden met 

veiligheidsvoorschriften  gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond 

Constructies van openbaar nut zijn begrepen in voorschrift 0.2. Als voorbeeld 

in de toelichtende kolom worden hoogspanningsleidingen opgesomd. 

De vraag tot opname van veiligheidsvoorschriften uit andere wetgeving en 

vraag tot advies kan niet opgenomen worden in de verordenende delen van 

het RUP. Er kan verwezen worden naar de desbetreffende wetgeving in het 

onderdeel ‘juridisch toestand’ van het RUP. De bestaande 

hoogspanningsleiding kan evenwel op het grafisch plan aangeduid worden (zie 

hoger). 

 

2. Geert Vandenberghe, Brugsesteenweg 88, 8531 Hulste, ontvangen op 

12.11.2015 

 

- Bedrijfszone niet volledig aangeduid, perceel 5de A 450V2 ontbreekt  

gegrond 

Volgens stedenbouwkundige vergunning 2014/115 is dit perceel opgenomen in 

de bedrijfsvoering.  



 

- Perceel 5de A 450S2 hoort bij garage, is momenteel parking/weide en graag 

bouw woning  ongegrond 

Dit perceel behoort tot de eigendom van de bezwaarindiener, maar is op geen 

enkele stedenbouwkundige vergunning tot de bedrijfsvoering gerekend. Op de 

luchtfoto is het gebruik van dit perceel als weide duidelijk te zien. Een 

aanduiding als aan het wonen verwante functie is dus niet mogelijk. 

De vraag inzake bouwen komt tot de essentie of bouwen in tweede orde, in 

bestaand woongebied volgens het gewestplan kan. De grenscorrectie is 

immers aangeduid als tuinzone zodat geen bijkomende bouwmogelijkheden 

tot zonevreemd wonen worden geschapen. De GECORO meent dat de huidige 

voorschriften ‘De inplanting van de bebouwing gebeurt op een ruimtelijke 

verantwoorde manier. Een beoordeling gebeurt individueel, waarbij de 

inplanting op het perceel en het overeenkomstig straatbeeld worden 

afgewogen.’ dit niet expliciet toelaat of verbiedt en stelt een beoordeling op 

basis van goede ruimtelijke ordening bij een vergunningsaanvraag voorop. 

 

3. Loncke José, Brugsesteenweg 43, 8531 Hulste, ontvangen op 

26.11.2015 

 

- Bestaande restaurant Brugsesteenweg 64-66 is groter dan 100m2 en groter 

dan woonfunctie. Vraag tot aanduiding als dusdanig in het RUP  gegrond 

Deze oppervlaktes werden reeds gecontroleerd door de diensten (stedenbouw 

en woonwijs) en de hoofdfunctie van het gebouw is restaurant. Dit gebouw en 

functie dateert van voor de wet op stedenbouw. Een aanduiding van aan het 

wonen verwante functies en bestaande horeca (zone 15 en 17) en een 

aanpassing van de lijst hoofdfuncties is noodzakelijk.  

 

4. Bvba Guimar, Graaf Jansdijk 250, 8300 Knokke, ontvangen op 

15.12.2015  

 

(Steven Verbeke verlaat de vergadering gezien hij als architect voor het 

opmetingsplan van bezwaarindiener instond, Maurice Top neemt als oudste 

GECORO-lid het voorzitterschap over) 

 

- Bestaande handelsfunctie is groter dan de woonfunctie en groter dan 100m2. 

Vraag tot aanduiding als dusdanig in het RUP  te onderzoeken 

Het betreft hier opnieuw een gebouw en functie daterend van voor wetgeving 

op stedenbouw. Bij het bezwaar is het opmetingsplan gevoegd. De vraag is of 

de kelder kan opgenomen worden in de oppervlaktes en of bv. de CV ruimte 

enkel voor het beroep dient? 

Gezien er nog dergelijke bezwaren zijn, is er nood aan een definitie van de 

berekening van de totale vloeroppervlakte van een functie. Dit zal tevens 

soelaas brengen bij concrete aanvragen voor behoud van functies waarnaar 

een bouwvergunning verwezen wordt en de oppervlakte dus nog berekend zal 

moeten worden. A.d.h.v. die definitie kan dan bepaald worden of huidig 

bezwaar al dan niet gegrond is.  

 

5. Castellino nv, Brugsesteenweg 42, 8531 Hulste, ontvangen op 

21.12.2015 

 

- Uitbreiding zone 14 volgens aanduiding op plan gezien aankoop i.f.v. bouwen 

met landelijk karakter en schitterend uitzicht. Door de komst V-plant, uitzicht 

ontnomen en wens opschuiving.  ongegrond 

Grenscorrecties hebben enkel tot doel de huidige mogelijkheden op een 

flexibele manier te voorzien. Het verder opschuiven van de woning in het 

landbouwgebied en innemen van de huidig bouwvrije zone is niet wenselijk. 



De GECORO meent ook dat ‘het zicht’ niet kan vastgelegd worden, men kan 

moeilijk een erfdienstbaarheid naar naburige percelen inzake zicht vastleggen. 

 

- Uitbreiding zone 10 volgens aanduiding op plan gezien in eigendom bedrijf en 

dit groene zone zoals voorzien en vergund  ongegrond 

De groene zone waarvan sprake is een grasveld en dus geen visuele buffer 

rondom het bedrijf, wat bij andere bedrijven wel opgelegd wordt. Als op dit 

bezwaar zou ingegaan worden, dan zou een echte buffer met hoge en lage 

beplanting noodzakelijk zijn en dus ook de eerdere vraag tot zicht van de 

aanpalende woning hypothekeren. De GECORO meent dat een buffer op eigen 

terrein en binnen industriezone de meest logische keuze is, zeker t.a.v. 

mogelijke toekomstige vervreemdingen per apart kadastraal perceel. 

 

6. Constructie Demyttenaere NV, Hazebeekstraat 11, 8531 Hulste 

ontvangen op 21.12.2015 

(Ward Demyttenaere verlaat als bezwaarindiener de vergadering) 

 

- Schrapping ‘donkere gevelmaterialen’ gezien geen enkel bedrijf op heden dit 

gebruikt en niet wenselijk is bij uitbreiding  gegrond 

Bij een nieuw aan te leggen industriezone kan het inderdaad wenselijk zijn om 

via beeldkwaliteitsregels de gevelmaterialen te bepalen. Gezien het hier eerder 

gaat over verder invullen/uitbreiden van bestaande bedrijven, die in aantal 

beperkt zijn t.a.v. het aantal woningen, is het moeilijker om met dit 

voorschrift het doel te bereiken. 

 

- Vraag tot bouwhoogte van 14m i.p.v. 10m gezien productiehal bij 

marktevolutie op die manier beperkt wordt na verhuis naar minder 

beperkende zone en gezien huidige vergunde bouwhoogte reeds 12m vergund 

is  gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond 

Hier is een maximale hoogte aangewezen gezien de industriële bebouwing zich 

moet inpassen in een lint van verschillende types bebouwing. Aangezien 12m 

reeds vergund is, lijkt dit een goede maat. In bv. het RUP Harelbeke Zuid is 

ook 12m voorzien op een industrieterrein, 14m is niet aangewezen. Bij de 

aanpassing van de hoogte in de voorschriften moet een differentiatie voorzien 

worden. De uitbreiding van 10m naar 12m kan enkel gelden voor de grote 

aaneengesloten meest zuidelijke industriezone, de overige kleinere 

industriezones (soms wisselbestemming) moeten beperkt worden tot een 

hoogte van 10m, door de menging in de rijbebouwing van woningen en andere 

activiteiten. 

 

- Schrappen of aanpassen voorschrift stapelen van goederen inzake toegelaten 

hoogte van 4m en op een beperkt deel van het buitenterrein of zelfs binnen  

gegrond 

De GECORO stelt voor om het binnen stapelen of beperkt buiten stapelen te 

schrappen, alsook de toegelaten hoogte. Er moeten extra 

kwaliteitsvoorwaarden opgenomen om hinder (visueel – langs alle zijden, 

maar ook t.a.v. buren) te beperken, bepaalde industriezones zijn immers in de 

rijbebouwing geïntegreerd. 

 

7. Schiethoek EBO bvba, Brugsesteenweg 2/B, 8531 Harelbeke, 

ontvangen op 21.12.2015 

(Gezien het bezwaar quasi identiek is aan bezwaar 6, verlaat Ward Demyttenaere 

de vergadering) 

 

- Schrapping ‘donkere gevelmaterialen’ gezien ‘grijze’ huisstijl van het bedrijf 

gegrond 

Zie hoger. 



 

- Vraag tot aanpassing bouwhoogte tot 12m i.p.v. 10m gezien een deel van de 

bestaande gebouwen die hoogte heeft en bij uitbreiding verlenging rolbrug 

onmogelijk wordt  gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond 

Zie hoger. 

 

- Schrappen of aanpassen voorschrift stapelen van goederen inzake toegelaten 

hoogte van 4m tot 8m om ruimte-inname (en derhalve vraag naar 

industriegrond) te beperken  gegrond 

Zie hoger. 

 

8. LDR, Hertsbergestraat 4, 8020 Oostkamp voor Craeynest Danny – 

Vanneste Hilda en BVBA Craeynest, beiden Ginstestraat 4, 8531 

Hulste, ontvangen op 23.12.2015 

 

Bouwvoorschriften voor Acanthus zijn niet duidelijk : 

 

- Er kan niet afgeleid worden welke gebouwen vergund of vergund geacht zijn 

en derhalve in aanmerking komen voor instandhoudingswerken of ver- en 

herbouwen binnen hetzelfde volume  gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk 

ongegrond 

In de juridische toestand is een samenvatting van de vergunningstoestand 

met verwijzing naar de betrokken stedenbouwkundige vergunningen 

opgenomen. Gezien de uitgestrektheid van het RUP is het niet aangewezen om 

in het plan aanduidingen van vergunde (geachte) gebouwen op te nemen. 

Gezien een herschikking van vergunde (geachte) volumes ook mogelijk is, kan 

dit op termijn een achterhaalde aanduiding zijn. 

In de toelichting kan evenwel nog naar de betrokken pagina met de 

vergunningstoestand verwezen worden. 

De vaststelling dat bepaalde gebouwen nog niet vergund zijn wegens het niet 

uitvoeren van de slopingswerken in de laatste verleende 

regularisatievergunning is correct, maar heeft geen invloed op het voorschrift 

zelf. 

 

- Vraag tot vermelding vergunde (geacht) oppervlakte  ongegrond 

Gezien het voorschrift 2.2 uitgaat van behoud van volume, is het zinloos de 

oppervlakte te vermelden. Het PRS vermeldt niet letterlijk of er behoud van 

oppervlakte (in tegenstelling tot bv. kleinhandel) of volume moet zijn. Gezien 

mogelijke uitbreidingen  voor zonevreemde reca in volume uitgedrukt worden, 

wordt analoog in dit voorschrift voor reca die niet meer kan uitbreiden met 

behoud van volume gewerkt. 

Bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning inzake eventuele 

verbouwingen of herbouw, dan is het aan de architect om het volume van de 

bestaande vergunde toestand te berekenen. Daarom bevat het RUP 

verwijzingen naar de juridische toestand of vergunningen. Het zou onredelijk 

zijn om de overheid bij opmaak van een RUP oppervlakte of volumemetingen 

te laten uitvoeren voor alle gebouwen die in een plangebied opgenomen zijn. 

 

- Vergunningenoverzicht is niet volledig met laatste vergunning  gegrond 

Dit dient aangepast. 

 

Uitsluiten terras:  

 

- Terras moet worden uitgesloten, gezien bestaande terras van 45m2 in bankirai 

onvergund is en een RUP niet tot doel mag hebben onvergunde zaken te 

regulariseren  ongegrond 



Het voorschrift vindt zijn origine in het provinciaal ruimtelijk structuurplan 

waar een terras van 100m2 toegelaten is. Het voorschrift heeft dus niet tot 

doel een bouwmisdrijf te regulariseren, maar de mogelijkheid uit een niet 

verordenend structuurplan in een verordenend RUP op te nemen.  

Het zou een absurde interpretatie zijn om alle algemene voorschriften die hun 

oorsprong vinden in de codex of structuurplannen, die er mogelijks toe leiden 

dat een bouwmisdrijf geregulariseerd worden, niet op te nemen in een RUP. 

Het gegeven dat dit bankirai het tweede terras is, naast een terras bij 

oorspronkelijke woning, en het voorschrift maar één terras toelaat, toont aan 

dat het voorschrift geenszins specifiek tot doel heeft dit terras te 

regulariseren. Het herschikken van constructies binnen de genoemde aantallen 

of oppervlakten kan wel volgens het RUP. 

 

- Mogelijkheid om een open terras in te richten bij de gebouwen schrappen  

ongegrond 

Het is een beleidskeuze om de mogelijkheid van een terras, die in het PRS 

geboden wordt, al dan niet op te nemen in het RUP. Naar gelijkheidsbeginsel 

moet dit dan wel voor elke horecazaak toegelaten of uitgesloten zijn of moet 

het al dan niet toelaten ervan op objectieve criteria gestoeld zijn. Aangezien er 

via milieuvergunningen kan ingegrepen worden inzake afspelen van muziek, 

wordt gekozen om dit voorschrift te behouden. 

 

- Terras is in strijd met planologisch attest van 22.10.2013. Planologisch attest 

werd uitsluitend afgeleverd voor de bestendiging van de vergunde delen 

omdat uitbreiding op korte en lange termijn verkeersgenererend karakter 

heeft  ongegrond 

Het vergunde terras nabij de woning is ook een terras en kan dus bestendigd 

worden. Het onvergunde terras kan niet bestendigd worden volgens het 

planologisch attest en voorschriften RUP. Het herschikken van constructies 

binnen de genoemde aantallen of oppervlakten kan wel volgens het RUP. 

Een overheid kan bovendien een planningsinitiatief nemen buiten een 

planologisch attest zolang de krijtlijnen, lees hier de structuurplannen, gevolgd 

worden.  

 

- Bestaande hinder door muziek , terras kan mogelijks gebruikt worden als 

dansvloer in open lucht bij mooi weer. Afgeleverde milieuvergunning spreekt 

van gesloten deuren en geluidsbeperkingen doch toestemming voor 

openluchtactiviteit.  Geen oordeel 

Milieuvergunningen of eenmalige toestemmingen voor activiteiten in het kader 

van VLAREM behoren niet tot de beoordelingsbevoegdheid van de GECORO of 

tot het RUP. 

 

- PRS niet van toepassing gezien hier niet vanuit economische leefbaarheid  

ongegrond 

Het PRS stelt niet duidelijk of het gaat om de economische leefbaarheid van de 

zaak in het algemeen of dat er specifiek moet aangetoond worden dat een 

terras noodzakelijk is voor de economische leefbaarheid van de zaak. Gezien 

hierover geen opmerking kwam in het advies van de provincie, wordt 

verondersteld dat dit niet strijdig is met het PRS en geïnterpreteerd werd in de 

geest van het PRS. 

 

RUP is intern tegenstrijdig en bestendigt hoog-dynamisch karakter wat in strijd 

is met GRS 

Er wordt, net zoals in het eerdere planologisch attest, een behoud van 

vergunde delen vooropgesteld. Er wordt geen uitbreiding voorzien. 

 



- Parkeerproblemen door onvoldoende plaatsen op eigen terrein en afwenteling 

op openbaar domein (vermeld in RUP, planologisch attest). Parkeren moet op 

eigen terrein worden opgevangen zoals voorgeschreven in GRS (p.142-143). 

Het niet opvangen van parkeren op eigen terrein is strijdig met het GRS. Er is 

geen ruimte voor het parkeren van 400 bezoekers dus het voorschrift met 

parkeren op eigen terrein, wetende dat de huidige parking te klein is en 

zonder aan te geven waar die parking moet of kan komen en zonder 

onderzocht te hebben of het mogelijk is een parkeercapaciteit voor 400 

wagens op eigen terrein te voorzien, maakt het RUP intern strijdig. 

Het RUP voorziet in de bestendiging van de kleinhandelszaak wat dus strijdig 

is met het GRS.  ongegrond 

 

De aanvraag planologisch attest spreekt van 400 à 500 bezoekers per 

weekend en uitzonderlijk 400 bezoekers op één avond. Bezwaarindiener 

extrapoleert dit verkeerdelijk naar 400 wagens. Uit een recent 

brandweerverslag blijkt dat de capaciteit (volgens de eigenaar) op vandaag 

maximum 300 bezoekers is. Zonder dat er tellingen gebeuren kan het aantal 

wagens niet precies bepaald worden, maar spreken we mogelijks over 150 à 

200 wagens. Dit is de helft van wat de bezwaarindiener aangeeft en kan niet 

gelijk gesteld worden met de mogelijkheden die het RUP biedt.  Immers, het 

huidig aantal bezoekers is geënt op het bestaande gebouwencomplex, wat 

meer is dan het vergunde gebouwencomplex. Het RUP laat minder volume dan 

het bestaande gebouwencomplex toe (zie regularisatievergunning), dus 

minder bezoekers, én minder wagens. Op die manier is het duidelijk dat de 

parkeerdruk moet opgevangen worden op eigen terrein. Aangezien het RUP in 

de voorschriften vertrekt van de vergunde volumes, kan niet gesteld worden 

dat de bestaande kleinhandelszaak bestendigd wordt en aldus strijdig is met 

het GRS. De bezwaarindiener stelt na een opsomming van de feiten eerst dat 

de bestaande kleinhandelszaak bestendigd wordt en besluit daarna dat de 

bestendiging van de bestaande vergunde delen strijdig is met het GRS. Gezien 

alleen cijfers gebruikt worden van de bestaande toestand, kan deze laatste 

conclusie niet gemaakt worden. 

 

Het feit dat het RUP dus niet de bestaande zaak bestendigt en net oplegt dat 

parkeren op eigen terrein moet opgevangen worden, maakt dat het RUP niet 

strijdig is met het GRS. Het feit dat de eigenaar de regularisatievergunning 

niet uitvoert en het complex dus niet in overeenstemming is met het GRS of 

met de voorschriften van het RUP mag niet tot de conclusie leiden dat het RUP 

intern strijdig is of strijdig is met het GRS. Het is aan de eigenaar om zich te 

schikken naar de wetgeving en indien men dit niet doet is dit geen aanleiding 

om het RUP, dat zich binnen de bestaande beleidskaders en wetgevingen 

schikt, nog te verstrengen. 

 

Het PRS voorziet volgende mogelijkheid bij de basisontwikkeling van 

zonevreemde reca: ‘Voor elke situatie kan onderzocht worden of er nood is 

aan bijkomende parkeermogelijkheden bij de recazaak. Op deze manier 

kunnen eventuele verkeersproblemen aangepakt worden op de site zelf. Bij 

een nieuwe aanleg, of bij het vernieuwen van een bestaande parking, moet 

het gaan om een groene parking.’ Dit sluit dus niet uit dat de parking van 

Acanthus op een efficiënte manier op eigen terrein (her)aangelegd wordt. 

 

- RUP voorziet integendeel inperking parkeermogelijkheden t.a.v. huidige 

situatie gezien max. 30% mag worden verhard met monolitische materialen 

i.f.v. o.a. parkeren  gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond 

Het RUP perkt het parkeren niet in. Vanuit de watertoets en duurzaamheid 

wordt vooropgesteld dat slechts 30% monolithische materialen gebruikt 

kunnen worden, dit gaat in praktijk over niet-waterdoorlatende materialen. 



Parkeren kan evengoed op waterdoorlatende materialen zoals grasdallen, 

kiezel of dergelijke. Aangezien dit ook in een volgend bezwaar verkeerd 

geïnterpreteerd werd, lijkt het nodig om in de voorschriften hieromtrent 

verduidelijking toe te voegen. 

 

  

9. Advocatenkantoor Verhoye, Sint-Eloois-Winkelsestraat 115a, 8800 

Roeselare voor Wyseur Tom, Brugsesteenweg 15A, 8531 Hulste en 

Vandepopuliere Magda, Brugsesteenweg 17, 8531 Hulste, ontvangen 

op 24.12.2015 

 

- Vraag tot mogelijkheid bijgebouw en tweede vrijstaande woning de 

mogelijkheid van een bestemming feestzaal, hotel, restaurant en logies 

omwille van historische configuratie (toeristisch-recreatieve 

plattelandsactiviteiten). Vraag tot complementaire functie van 100m2 

kleinhandel of ambacht in vrijstaande, thans bewoonde woning 

  gedeeltelijk ongegrond, nog te onderzoeken 

Volgens het PRS voldoet de site niet aan de criteria om bijkomende 

ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen. Opname van het bijgebouw in de 

huidige recazaak is dan ook niet mogelijk. 

Een bestemming van horeca of nevenfunctie kleinhandel/ambacht voor de 

tweede vrijstaande woning moet dan eerder gezien worden, niet als 

uitbreiding van de bestaande recazaak, maar als nevenfunctie van een 

zonevreemde woning. De moeilijkheid is dat het één gebouwencomplex 

waardevol gebouw, maar twee kadastrale percelen betreft. Ofwel wordt het 

complex als één geheel bestempeld, waarbij de recazaak qua volume zich 

binnen deze gebouwen kan schikken ofwel wordt de tweede vergunde woning 

als een zonevreemde woning binnen agrarisch gebied gezien. De GECORO 

vraagt te onderzoeken wat er binnen de regels van waardevolle gebouwen kan 

toegelaten worden. 

 

- Max. 30% verharding, parking, terras is strijdig met actuele toestand van 

parking van 1400m2 op perceel van 2000m2 en niet realistisch als klanten op 

eigen terrein moeten opgevangen worden (capaciteit restaurant 120 

personen)  gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond 

Het RUP spreekt over monolitische verharding van maximaal 30%. Aangezien 

dit ook in een vorig bezwaar verkeerd geïnterpreteerd werd, lijkt het nodig om 

in de voorschriften hieromtrent verduidelijking toe te voegen. 

De berekening van de verhardingen komt niet overeen met monolitische 

materialen. Het is ook niet duidelijk op de luchtfoto welke materialen gebruikt 

worden. Dit moet verder onderzocht worden binnen de krijtlijnen van de 

basisontwikkelingen voor parkeren van zonevreemde reca in het PRS. Het 

moet de bedoeling zijn dat de parking behouden kan worden, zodat er, 

aangezien er nu geen parkeerproblemen zijn open openbaar domein, dit er 

ook niet van komt. 

 

- Als horecafunctie zou stopgezet worden, vraag tot toegelaten functies kantoor 

en diensten, kleinhandel en ambacht, gezien de grote parking en niet beperkt 

tot 100m2, maar tot vergunde restaurant van 292,47m2.  ongegrond 

Binnen de beleidskaders voor het buitengebied en wetgeving voor 

zonevreemde woningen is dit niet mogelijk. Ook voor de gebouwen binnen 

zone 1 gelden deze regels. 

 

  



10.  Advocatenkantoor Ludo Ockier, Beneluxpark 3, 8500 Kortrijk voor 

BVBA V-Plant, Bruggestraat 269, 8770 Ingelmunster en Hilde 

Vanacker, Fonteinestraat 7, 8810 Lichtervelde, ontvangen op 

24.12.2015 

 

- Wijzigen van bestemming agrarisch gebied naar tuinbouwzone is strijdig met 

GRS Harelbeke. Binnen voorschriften gewestplan zijn zowel een andere 

agrarische functie als zonevreemde functiewijzigingen mogelijk. Het RUP laat 

dit niet meer toe in strijd met de tekst op p.141 GRS waar niet enkel behoud, 

maar ook ontwikkeling voor de aanwezige activiteiten langs de N50 kunnen en 

tekst op p.142 waarvoor voor juridisch correct gelegen functies 

ontwikkelingsmogelijkheden in het vooruitzicht worden gesteld  ongegrond 

Een RUP heft het gewestplan op. Het gewestplan moet niet rekening gebracht 

worden voor de toekomstige mogelijkheden, het GRS is hierin bepalend. 

De tekst op p.141 is een samenvatting van de doelstellingen voor dit 

deelgebied, over ontwikkelingsmogelijkheden, indien wenselijk en mogelijk. De 

tekst op het geheel van de pagina maakt bovendien duidelijk dat het hier over 

bedrijven/handel/wonen gaat. Landbouw is niet opgenomen in deze algemene 

tekst. In het licht van de open-ruimte as zijn ontwikkelingsmogelijkheden hier 

niet wenselijk. 

De percelen van de bewaarindiener liggen buiten een activiteitenkorrel.  

De tekst waarnaar verwezen wordt op p.142 van het GRS gaat over de 

mogelijkheden van activiteiten binnen activiteitenkorrels en gaat bovendien 

enkel over wonen/kleinhandel/horeca/bedrijvigheid, niet over landbouw. 

Bedrijvigheid moet op de stedenbouwkundige manier geïnterpreteerd worden, 

ondernemingen zoals handel of landbouw, zijn in de stedenbouwkundige zin 

van het woord geen bedrijven. 

De toepasselijke tekst voor de locatie van de percelen van de bezwaarindiener 

is te vinden op p. 144 onder de tekst ‘behoud van zichtas naar de open ruimte’ 

met maximaal behoud van de kijkvensters. 

  

- Inperkingen van de bestemming draagt niet bij tot gewenste ontwikkeling 

volgens het GRS zoals de doelstellingen op p.141  ongegrond 

Zie hoger. 

 

- Reeds aanwezige bebouwing geen impact op zichtas, dus beperking 

ontwikkelingsmogelijkheden niet nuttig noch proportioneel  gegrond 

Het gebouw is inderdaad aanwezig. De invulling van het gebouw met 

agrarische functies beïnvloedt de zichtas niet.  

 

- Strikt vastleggen van het gebruik van het perceel is vanuit planologisch 

oogpunt geen goede zaak want te strikt en gedetailleerd met op (middel)lange 

termijn alleen maar nadelen. Verwijzing naar het Eindrapport Instrumentarium 

voor ruimtelijk beleid waarbij gesteld wordt naar zinsnede dat 

instrumentarium te weinig gebruikt wordt i.f.v. mogelijk maken eerder dan 

evoluties af te stoppen en voorstellen tot RUP’s met vermijden gedetailleerde 

voorschriften en meerwaarde voor vergunningsprocedure minimaal.  

ongegrond 

Het is een beleidskeuze van de stad om de manier te bepalen waarop ze de 

ruimtelijke kwaliteit en het landschap (zichtas) wil bewaren. 

 

- Bouwvrije overdruk te eng en te rigoureus met doelstelling open-ruimte 

corridor te vrijwaren en verwijzing naar het rapport ‘visies en concepten 

beleidsplan ruimte Vlaanderen’ waar veerkrachtige en kwalitatieve ruimte vele 

toekomst kan opnemen.  RUP maakt geen onderscheid tussen constructies 

met en zonder volume (verharding).  ongegrond 



Het is een beleidskeuze van de stad om de manier te bepalen waarop ze de 

ruimtelijke kwaliteit en het landschap (zichtas) wil bewaren. De tekst op p.144 

van het GRS stelt duidelijk dat deze kijkvensters maximaal behouden moeten 

blijven. Ervaring leert dat het stellen van harde grenzen i.f.v. het beschermen 

van openheid de beste methode is. 

Agrarische functies hebben in de velden/akkers geen nood aan verharde 

ruimtes of wegen om te ontsluiten. Akkers en velden kunnen binnen 

landbouwgebruik door onverharde wegen ontsloten worden. De voorschriften 

voor de bouwvrije agrarische zone zijn analoog aan andere RUP’s in het 

buitengebied in Hulste en Bavikhove (RUP landelijk gebied rond Bavikhove en 

Hulste, RUP Hoog Walegem-Klein Harelbeke). 

 

- Bouwvrije overdruk geen meerwaarde voor de omgeving met creatie open-

ruimte corridor die visueel en ecologische geen waarde heeft, verstoord zal 

worden door zones waar bouwverbod niet geldt. Bouwvrije zone ligt vlak naast 

industrie zone met vragen over de meerwaarde gezien die gecreëerd is om de 

natuur te vrijwaren. ongegrond 

Een bouwvrije zone is niet hetzelfde als natuur. Het landschap en de openheid 

en doorzichten maken deel uit van de landschappelijke structuur. Het 

landschap kan via kleine landschapselementen bijdragen tot natuur, maar dit 

is geen noodzakelijkheid. Een industriezone kan ook bijdragen tot ecologische 

netwerkvorming, de groene buffers rondom een bedrijf hebben ook een 

waarde. De open-zicht as op deze locatie biedt een zicht op de heuvelrug en 

het glooiende landschap van Hoog Walegem, waar volgens het GRS geen 

nieuwe landbouwzetels toegelaten worden. Het feit dat er alsnog een 

landbouwzetel ontstaan is, die de zichtas reeds beperkt, was reeds strijdig met 

het GRS. De tekst op p.144 stelt duidelijk dat deze kijkvensters maximaal 

behouden moeten blijven. 

De redenering dat een bouwvrije zone geen zin heeft omdat ze op een bepaald 

moment paalt aan een bebouwd perceel is absurd. Een bouwvrije zone in 

Vlaanderen grenst altijd wel ergens aan bebouwde percelen. De randen 

vrijlaten en de bebouwing laten uitdeinen, doet net de open ruimte inkrimpen. 

 

- Bereiken van open ruimte corridor kan op minder stringente manier zoals  

weigeren vergunningsaanvraag  ongegrond 

RUP beoogt hetzelfde maar bepaalt goede ruimtelijke ordening voor een groter 

gebied i.p.v. per individueel dossier en op een ander tijdstip. Dit is een 

beleidskeuze. 

 

- Ondergeschikt: beperking bouwvrije zone. Er is geen mogelijkheid om 

achterliggende percelen te ontsluiten want er is geen weg mogelijk. Bouwvrije 

zone disproportioneel groot voor zichtas met vraag bouwvrije zone niet te 

leggen langs en achter de loods zoals aangeduid  ongegrond 

Agrarische gronden horend bij een landbouwzetel, hier tuinbouwzetel, kunnen 

geen verharde wegen aanleggen in landbouwgebied. Ontsluiting van akkers en 

velden kan via onverharde wegen. De zichtas moet zo maximaal mogelijk 

bewaard worden en moet niet beoordeeld worden in proportie. Serres plaatsen 

in een zichtas is tegenstrijdig met de zichtas. 

De voorschriften voor de bouwvrije agrarische zone zijn analoog aan andere 

RUP’s in het buitengebied in Hulste en Bavikhove (RUP landelijk gebied rond 

Bavikhove en Hulste, RUP Hoog Walegem-Klein Harelbeke). 

 

- Ondergeschikt: verruiming verordende voorschriften tot plaatsen permanente 

serre met beperkte visuele impact en toelaten pad, verhardingen, 

nutsleidingen,…  ongegrond  

Zie hoger. 

 



- Gelijkheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel: volledig vergund bedrijf nadelig 

bedeeld terwijl bedrijven zonder vergunningen beloond worden, gunstige 

grenscorrecties of bestemmingswijzigingen  ongegrond 

Het gelijkheidsbeginsel kan niet gebruikt te worden om overal 

ontwikkelingsmogelijkheden te verkrijgen. Het gelijkheidsbeginsel kan enkel 

ingeroepen als in dezelfde omstandigheden andere mogelijkheden geboden 

worden. Het tuinbouwbedrijf nabij de zichtas (zelfs reeds in de oorspronkelijke 

zichtas van het GRS) is een situatie die nergens anders in het RUP voorkomt, 

waardoor het gelijkheidsbeginsel niet geschonden wordt. 

 

11. SWD, Brugsesteenweg 2A, 8531 Hulste ontvangen op 24.12.2015 

 

- Donkere gevelmaterialen in 4.2 te beperkende, te vaag en zonder grond  

gegrond 

Zie hoger. 

 

- 7m te beperkend voor vlotte in-en uitrit voor vrachtwagens  gegrond 

In het RUP Harelbeke Zuid werd een gelijkaardige opmerking gemaakt, 

waarbij het voorschrift verder onderzocht werd dat resulteerde in breedte van 

max. 7,5 meter breedte of 1 inrit en 1 uitrit van max. 3,75 meter breedte ter 

hoogte van de perceelsgrens te verbreden met een vloeiende bochtstraal ter 

hoogte van de aansluiting op de rijweg. 

 

- Verplichting 3m groenstrook in bouwvrije strook te plaatsverslindend  

ongegrond 

Deze groenstrook aan de rand van een perceel is enerzijds een methode om 

het overal op- en afrijden van het perceel te vermijden. Bovendien is de 

beeldkwaliteit van de N50 dermate laag, dat grote vlaktes verharding niet 

bijdragen tot een positief beeld. Een groenstrook kan daar verandering in 

brengen. 

 

- Mogelijke verbreding N50 is niet onteigend, maar er mag niets meer gebeuren 

of in zekering gebracht worden  ongegrond 

Bezwaar of vraag is onvoldoende duidelijk. De gewestelijke rooilijn wordt met 

het RUP niet gewijzigd.  

 

12. ReBoFlex, Paanderstraat 152, 8760 Meulebeke ontvangen op 

28.12.2015 

 

- Mogelijkheden tot 5 woningen op perceel in 2008 en geen sprake van een 

RUP. Door omstandigheden toenmalige bouwplannen uitgesteld en nu de dupe 

worden met financiële put, vergoeding minwaarde door stad/GECORO of 

partijen met baat bij dergelijk RUP  ongegrond 

Eerdere besprekingen doen geen rechten ontstaan, het RUP maakt de 

voorschriften voor iedereen duidelijk. Bepaalde zaken kunnen met een RUP 

versoepelen of verstrengen. Beroepen (door overheden, buren) of andere 

bestuur van een gemeente, kunnen even goed leiden, in het kader van de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, tot het niet toelaten van een 

project. 

 

- Vastgoedinlichtingen maakte het perceel geen deel uit van een RUP. Het 

ontwerp RUP is nochtans opgestart in 2006. ongegrond 

Vastgoedinformatie moet geen melding maken van RUP’s in opmaak. De term 

ontwerp RUP is ook gereserveerd vanaf voorlopige vaststelling van het plan. 

Een RUP in opmaak resulteert niet noodzakelijk in een RUP. Hier heeft het RUP 

zelfs stil gelegen om nu weer geactiveerd te worden. Een RUP in opmaak 



vooraleer het voorlopig vastgesteld wordt, kan niet in de vergunningverlening 

in beschouwing genomen worden. 

 

- Geen begrip voor overdruk gezien RUP spreekt over het perceel Ginstestraat 

(p68), terwijl mijn perceel langs Brugsestraat ligt en gezien de overzijde als 

een zone voor bedrijvigheid aangeduid is waar er geen grenscorrectie is die 

ook paalt aan agrarisch gebied  ongegrond 

Het perceel ligt op de hoek van de Ginstestraat en de Brugsestraat. Wat aan 

de overzijde van een straat bestemd is, heeft niets te maken met de 

grenscorrectie van het desbetreffende perceel. Grenscorrecties betreffen de 

bestemmingen op het gewestplan op het betrokken kadastraal perceel. 

 

- Wens tot bouwen van 4 woningen. Geen nadeel van 4 groene woningen en ten 

goede voor gewone burger door tekort aan kleinere bouwgronden  

ongegrond 

Ruimtelijke ordening gaat wetten, beleidskader en hinder voor de omgeving. 

Alleen het feit dat er geen nadelen zijn, is onvoldoende om een bestemming of 

bouwvoorschriften vast te leggen. In de regio is er eerder een overaanbod aan 

bouwgronden (recente studie ‘ruimtemonitor’ door Intercommunale Leiedal) 

dan een tekort. Het aanbod overstijgt de behoefte 4x. 

 

- Vreemd dat overdruk slechts op 2 percelen van toepassing is.  gegrond 

De provincie geeft in haar bezwaar aan dat tuinzones of overdrukken moeten 

bekeken worden voor meerdere grenscorrecties. 

 

- RUP ontstaan door bouwovertredingen  ongegrond 

Een RUP ontstaat niet door bouwovertredingen. Een RUP is net bedoeld om de 

goede ruimtelijke ordening vast te leggen, ze duidelijk te maken aan ieder die 

ze aanbelangt. 

 

- Brugsestraat heeft niets te maken met N50  ongegrond 

Nergens gesteld dat naam van het RUP gebiedsdekkend moet klinken. Het is 

een zo goed mogelijke benadering van het plangebied en komt overeen met 

de deelzones in het GRS, waar grafisch duidelijk af te lezen is dat het begin 

Brugsestraat ook in deze deelzone valt. 

 

- Wens dat arcering met overdruk opgeheven wordt alsook grenscorrectie die 

opsplitsen van het perceel belet  gedeeltelijk te onderzoeken, 

gedeeltelijk ongegrond 

De grenscorrectie weglaten heeft geen enkele zin. Het is net de bedoeling om 

per kadastraal perceel eenduidig de bestemming vast te leggen. Het is geen 

goede praktijk om in het RUP kadastrale percelen qua bestemming op te 

splitsen. 

Naar aanleiding van het bezwaar van de provincie inzake grenscorrecties, zal 

elke grenscorrectie op zijn bouwmogelijkheden qua aantal woningen en nood 

aan eventuele overdruk van tuinzone onderzocht worden. Zie hoger. 

 

13. Lieven en Christophe Spriet, p.a. Rumbeeksestraat 47, 8870 Izegem, 

ontvangen op 28.012.2015 

 

- Visie op slopen en bouwen op aangekochte eigendom volgens bespreking met 

de stad in 2012.  ongegrond 

Eerdere besprekingen doen geen rechten ontstaan, het RUP maakt de 

voorschriften voor iedereen duidelijk. Bepaalde zaken kunnen met een RUP 

versoepelen of verstrengen. De beleidskaders van hogere overheden 

bestonden ook al op datum van 2012, dus beroepen (door overheden, buren, 

andere bestuur van een gemeente) die de motivering van deze beleidskaders 



overnemen, kunnen even goed leiden, in het kader van de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening, tot het niet toelaten van een project. 

 

- Bestemming bij aankoop was horeca groter dan 100m2  te onderzoeken 

Als de huidige bestemming nog altijd horeca is, dan kan er een aanduiding 

aangebracht worden voor behoud van volume.  Gezien het bezwaar enkel een 

beschrijving van de volledige vloeroppervlakte geeft, moet ook de 

daadwerkelijke gebruikte ruimte voor de activiteit aangetoond worden 

(controlebezoek).  

 

- Vraag om geplande bestemming te voorzien (handel, horeca, diensten, …) en 

niet te beperken tot 100m2.Vraag tot gebouw van 14x20m met 

kantoor/showroom en daarboven woonfunctie met zo ruim mogelijke 

omschrijving volumes of afstanden tot perceelsgrenzen gezien realisatie 

project mits aankoop één of meerdere naastliggende gronden  ongegrond 

Vraag tot meer mogelijkheden beperkt zich niet tot het eigen perceel, maar tot 

aanpalende gronden. De bouwvoorschriften op zich voor zone 1 zijn flexibel 

geformuleerd, maar de wens tot dergelijke functies strookt niet met de hogere 

beleidskader van de provincie en Vlaanderen in het buitengebied. 

 

- Horen door GECORO  

Aangezien horen niet in het reglement van de GECORO voorzien wordt, werd 

reeds door de voorzitter een brief verzonden met de onmogelijkheid daarvan. 

Dit wordt bekrachtigd door de vergadering. 

 

 

14. Advocatenkantoor Ludo Ockier, Beneluxpark 3, 8500 Kortrijk voor 

Maarten Bekaert, Gentstraat 170, 8770 Ingelmunster en Mieke 

Bekaert, Tieltsteenweg 103, 8780 Oostrozebeke, ontvangen op 

28.12.2015 

 

- Bouwvrije overdruk te eng en te rigoureus met doelstelling open-ruimte 

corridor te vrijwaren met als gevolg dat elke mogelijke ontwikkeling van 

agrarische activiteit on-hold gezet wordt met complete stilstand. RUP maakt 

geen onderscheid tussen constructies met en zonder volume (verharding)  

ongegrond 

Zie hoger. 

 

- Strikt vastleggen van het gebruik van het perceel is vanuit planologisch 

oogpunt geen goede zaak want te strikt en gedetailleerd met op (middel)lange 

termijn alleen maar nadelen. Verwijzing naar het Eindrapport Instrumentarium 

voor ruimtelijk beleid waarbij gesteld wordt naar zinsnede dat 

instrumentarium te weinig gebruikt wordt i.f.v. mogelijk maken eerder dan 

evoluties af te stoppen en voorstellen tot RUP’s met vermijden gedetailleerde 

voorschriften en meerwaarde voor vergunningsprocedure minimaal.  

ongegrond 

Zie hoger 

 

- Bouwvrije overdruk geen meerwaarde voor de omgeving met creatie open-

ruimte corridor die visueel en ecologische geen waarde heeft, verstoord zal 

worden door zones waar bouwverbod niet geldt. Bouwvrije zone ligt vlak naast 

industrie zone met vragen over de meerwaarde gezien die gecreëerd is om de 

natuur te vrijwaren.  ongegrond 

Zie hoger 

  



- Bereiken van open ruimte corridor kan op minder stringente manier zoals  

weigeren vergunningsaanvraag of opleggen voorwaarden/lasten  

ongegrond 

Zie hoger 

 

- Ondergeschikt: beperking bouwvrije zone. Er is geen mogelijkheid om 

achterliggende percelen te ontsluiten want er is geen weg mogelijk. Bouwvrije 

zone disproportioneel groot voor zichtas met vraag  bouwvrije zone niet te 

leggen langs en achter aanwezige bebouwing zoals aangeduid  ongegrond 

Zie hoger. 

 

- Ondergeschikt: verruiming verordende voorschriften tot plaatsen permanente 

serre met beperkte visuele impact en toelaten pas, verhardingen, 

nutsleidingen,…  ongegrond 

Zie hoger 

 

- Gelijkheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel: volledig vergund bedrijf nadelig 

bedeeld terwijl bedrijven zonder vergunningen beloond worden, gunstige 

grenscorrecties of bestemmingswijzigingen  ongegrond 

Zie hoger 

 

15. Rybell Service BVBA, Brugsesteenweg 65, 8531 Hulste, ontvangen op 

28.12.2015 

 

- Grond langs N50 maakt deel uit van bedrijf met bebouwing op Lendelede met 

als activiteit constructie van houtbewerkingsmachines met ambitie tot bouwen 

kantoorgebouw met toonzaal, opslagruimte, opleidingscentrum met 

bedrijfswoning en 2 studio’s voor buitenlandse ingenieurs op de verdiepingen 

waarbij bestaande loods trainingscentrum en testruimte wordt. Er bestaat een 

BPA zonevreemde bedrijven in Lendelede  gegrond 

Aangezien het bedrijf opgenomen is in het BPA zonevreemde bedrijven in 

Lendelede wordt, wordt de oprit op grondgebied Harelbeke best ingekleurd als 

industriezone om de continuïteit van de site te bewaren. 

 

- Toegang met opleggers is lastig door onmogelijkheid tot draaien. 

Opportuniteit: aankoop café Panam zodat op het terrein kan gedraaid worden 

met toegevoegde waarde vlot op- en afrijden. Eigenaar café Panam beschouwt 

eigendom als volwaardige woning en onmogelijk het initiatief te financieren als 

niet alle opportuniteiten worden aangewend. Circulatie wonen-werken gebeurt 

op eigen terrein. Toegang met opleggers is lastig door onmogelijkheid tot 

draaien. Opportuniteit: aankoop weide om rond het gebouw te rijden zoals in 

BPA, voorlopig aankoop niet gelukt.  

 gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond 

Uit de tekst is de vraag moeilijk te begrijpen. Uit de tekening is af te leiden dat 

de vraag eigenlijk inhoudt om het naburige perceel mee in de zone voor 

bedrijvigheid op te nemen. Dit bedrijf moet eigenlijk beoordeeld worden 

conform zonevreemde bedrijven en eventuele uitbreidingsmogelijkheden 

moeten daarin gekaderd worden. Aangezien men hier spreekt over de 

noodzaak van een naburig perceel, kan enkel een zone 8 (wisselbestemming) 

hierop voorzien worden. Het gaat immers niet op om na het openbaar 

onderzoek zonder mogelijkheid van inzage door de betrokken eigenaar de 

woonzone om te vormen naar industriezone. Door de wisselbestemming te 

hanteren blijven de rechten van de buur voorzien. 

  



16. Depypere Ivan, Hondstraat 31, 8700 Tielt, ontvangen op 28.12.2015 

 

- Bestaande horecafunctie Brugsesteenweg 33 is groter dan 100m2 en groter 

dan woonfunctie. Vraag tot aanduiding als dusdanig in het RUP  te 

onderzoeken 

Het betreft hier opnieuw een gebouw en functie daterend van voor wetgeving 

op stedenbouw. Bij het bezwaar is het opmetingsplan gevoegd. De vraag is of 

de kelder kan opgenomen worden in de oppervlaktes . 

Gezien er nog dergelijke bezwaren zijn, is er nood aan een definitie van de 

berekening van de totale vloeroppervlakte van een functie. Dit zal tevens 

soelaas brengen bij concrete aanvragen voor behoud van functies waarnaar 

een bouwvergunning verwezen wordt en de oppervlakte dus nog berekend zal 

moeten worden. A.d.h.v. die definitie kan dan bepaald worden of huidig 

bezwaar al dan niet gegrond is.  

 

Eigen adviespunten GECORO 

 

- In het kader van de bezwaren inzake vloeroppervlakte van activiteiten 

ontspinnen zich discussies over de berekening van de oppervlakte. Wat met 

kelders en gedeelde ruimtes?  

De GECORO stelt voor om binnen West-Vlaanderen of de regio (via ontwerper 

Leiedal) na te kijken wat een goede definitie kan zijn en de bezwaren 

desgevallend te beoordelen. In de optiek van berekening van oppervlakte of 

volume wordt een bordeel tot de horeca gerekend. 

 

- De bijlage met de lijsten inzake hoofdfuncties op datum van 25.09.2015 moet 

geactualiseerd worden naar datum van de definitieve vaststelling. Mocht dit 

desgevallend leiden tot nieuwe aanduidingen op het RUP (zone 15-16-17-18) 

moet dit aangepast worden. Op dit moment zijn bv. 2 regularisaties lopende.  

 

Het RUP krijgt soms de naam ‘Gemengde activiteitenkorrels N50’ of 

‘Activiteitenkorrels N50’. Dit moet gelijkgesteld worden. 

 

De GECORO merkt op dat in de voorschriften omtrent openbare wegenis, 

geen voorschriften omtrent terrassen zijn opgenomen (bv. horecazaken 

langs Kortrijksestraat). Dit dient aangepast te worden. 

 

De watertoets toont aan dat er voldoende maatregelen worden genomen bij het 

gemeentelijk RUP (voorschriften) om de schadelijke effecten te vermijden, te 

beperken, te herstellen of te compenseren. 

 

De raadscommissie grondgebiedszaken kwam bijeen in zitting van 17.02.2016 en 

onderstaand werd besproken :  

Voor het bezwaar Vandenberghe wordt opgemerkt dat de bezwaarindiener met het 

advies van de GECORO eigenlijk geen zekerheid krijgt over het al dan niet toelaten van 

de gevraagde woning. Er wordt geopperd dat bouwen in 2de orde het in het verleden 

reeds toegelaten werd in het stedelijk gebied. Hier is het buitengebied. 

Inzake de discussie over de definitie van oppervlakte van functies voor zone 1, stelt de 

administratie, die ondertussen reeds een gepolst heeft bij ontwerper Leiedal, dat er in 

het RUP zelf eigenlijk een definitie voor zone 2 voorhanden is, die de analogie van 

zonevreemde woningen meeneemt. Het komt er op neer dat kelders niet meegenomen 

worden, behoudens als het kamers betreft eigen aan de functie (bv. niet eigen aan de 

functie: washok, berging, technische ruimte, … - wel eigen aan de functie: toonzaal, 

garage,…). Er wordt voorgesteld om die definitie te gebruiken en als daar nood aan is in 

andere RUP’s diezelfde definitie te gebruiken. 



Over de hoogte van bedrijfsgebouwen wordt de toegestane hoogte op Evolis gevraagd. 

Daar zijn geen stedenbouwkundige voorschriften onder de vorm van een RUP. Leiedal 

legt wel normen op in de verkoopsvoorwaarden. 

Voor het bezwaar van het Populierenhof worstelt men evenzeer met het feit dat, omdat 

niet alle vragen van de bezwaarindiener kunnen beantwoord worden, er een keuze moet 

gemaakt worden tussen twee types ontwikkelingen en de voorkeur van de 

bezwaarindiener niet uit het bezwaar blijkt. 

Het bezwaar inzake het tuinbouwbedrijf, waarbij het bestaande gebouw, volgens het 

advies van de GECORO agrarische en dus ook para-agrarische mogelijkheden zou 

krijgen, wordt besproken. Bij para-agrarische activiteiten, waar in de toelichting 

gesproken wordt over o.a. verkoop van veevoeder of verkoop van mest, wordt de link 

gelegd naar de bouwvergunning van het tuinbouwbedrijf, waar als voorwaarde opgelegd 

wordt dat er geen verkoop mag zijn. 

Er wordt gevraagd of de onverharde weg in de zichtas een officiële buurtweg is. Dit zal 

opgezocht worden. 

 

Naar aanleiding van de bespreking op de GECORO en de raadscommissie nam het college 

volgende standpunten in zitting van 29.03.2016: 

- Het college beslist om het voorschrift rond ruimtelijk verantwoorde inplanting in 

het RUP te behouden en volgt aldus het standpunt van de GECORO inzake de 

beoordeling van het bezwaar Vandenberghe. De beoordeling wordt doorgeschoven 

tot op vergunningsniveau omdat men bouwen in tweede orde niet per definitie wil 

toelaten en stimuleren, maar ook niet expliciet wil uitsluiten, wat begrijpelijk is 

vanuit een standpunt van flexibiliteit.  

- Het college beslist de twee kadastrale percelen van de site Populierenhof (bezwaar 

advocatenkantoor Verhoye) als afzonderlijke zones in te tekenen, gezien door de 

opsplitsing in twee kadastrale percelen met twee verschillende eigenaars , een 

onafhankelijke ontwikkeling mogelijk is. Een aanpassing van zone 2 en de 

voorschriften (nu spreekt tekst van 2 vergunde woningen) in die zin is dan 

noodzakelijk. 

Dit betekent concreet dat de vrijstaande woning de mogelijkheden krijgt van 

nevenfuncties bij wonen in zone agrarisch gebied, maar niet de gevraagde 

kleinhandel of ambacht. 

- Het college wil in het agrarisch gebied para-agrarische activiteiten toelaten, dus 

ook in de gebouwen van het tuinbouwbedrijf, op voorwaarde dat deze niet sterk 

verkeersgenererend zijn. Het RUP omvat immers reeds heel wat voorschriften om 

de dynamiek te verminderen. 

 

Een aantal elementen uit het advies van de GECORO leidden tot verder onderzoek door 

de diensten en de ontwerper. 

 

Wat betreft het bezwaar van de Deputatie inzake de aanduiding van de 

verkavelingsplannen op het verordenend plan en de keuze van de GECORO om dit als 

inzetplan in te zetten, blijkt dat in het kader van de Digitale Stedenbouwkundige 

Informatie niet aangewezen te zijn en worden de verkavelingscontouren op het 

verordend plan zelf aangeduid. Om de leesbaarheid van het verordenend plan te 

behouden, wordt de schaal vergroot en wordt de overdruk van ‘aan het wonen verwante 

functies’ die vorm kreeg door een contour van een perceel, vervangen door een overdruk 

in arcering. Beide overdrukken weergeven door een contour van een perceel is immers 

niet leesbaar. 

 

In het kader van het bezwaar van de Deputatie en Reboflex werden alle grenscorrecties 

nagekeken zoals geadviseerd door de GECORO. Hierbij werd geredeneerd dat alle 

grenscorrecties waarbij de bijkomende zone voor wonen niet aan een straat grenst, geen 

extra mogelijkheden genereert. Percelen met grenscorrecties die wel aan de straat 

grenzen werden onderzocht. 



Voor het apart kadastrale perceel in de Lendeledestraat werd een tuinzone ingetekend 

omwille van de grens van de huidige verkaveling en de ligging buiten de 

activiteitenkorrel. De bijkomende zone is te groot zodat extra woongelegenheden 

mogelijk zijn, al dan niet in combinatie met de bestaande zone voor wonen.  

Voor het perceel Brugsestraat 164 (bezwaar Reboflex) is de grenscorrectie niet van die 

aard dat op de grenscorrectie alleen een extra woning zou kunnen voorzien worden. Om 

te vermijden dat dit alsnog gebeurd door de ruimte van de grenscorrectie met de 

aanliggende bestaande zone met woonmogelijkheden te combineren, wordt het aantal 

woningen vastgelegd. Aangezien er in de regio kwantitatief geen nood is aan extra 

woningen (ruimtemonitor wonen Intercommunale Leiedal) en het hier niet om een 

strategische locatie gaat waar verdichting nagestreefd wordt, wordt het aantal woningen 

bepaald door de minimale dichtheid van het buitengebied aan 15 woongelegenheden per 

hectare. Het perceel krijgt op die manier een aanduiding van 2 mogelijke 

woongelegenheden. Er wordt dus niet ingegaan op het bezwaar om de overdruk op te 

heffen, maar de overdruk krijgt wel een andere betekenis. 

Voor een perceel in de Barzestraat ligt de grenscorrectie binnen de 50m lijn van de 

Brugsesteenweg, een afmeting die gebruikelijk is voor het bepalen van de diepte van de 

gewestplanzonering woongebied met landelijk karakter. Deze aanduiding blijft behouden 

zonder overdruk. 

Voor Ginstestraat 2 is de aangebrachte kadastrale grenscorrectie inderdaad groot in 

vergelijking met de originele gewestplannen, zelfs naar oordeel op schaal 1/10000. Er 

wordt een overdruk aangebracht waardoor het aantal woningen beperkt blijft tot 1. 

Voor de grenscorrectie aan het waardevol gebouw (Brugsesteenweg 75) wordt de 

grenscorrectie beperkt tot de huidige toegang van (en naast) het gebouw. Aangezien het 

waardevol gebouw voorschriften rond behoud opgelegd wordt, kan hiermee met die 

breedte van de toegang geen extra woning gebouwd worden. 

 

In het kader van een aantal bezwaren inzake hoofdfunctie van een goed en nood aan een 

definitie over de aanmerking komende vloeroppervlakte, werd in de raadscommissie 

toegelicht dat in het RUP reeds een aanzet van definitie aanwezig was, weliswaar in een 

andere zone. Het komt er op neer dat kelders niet meegenomen worden, behoudens als 

het kamers betreft eigen aan de functie (bv. niet eigen aan de functie: washok, berging, 

technische ruimte, … - wel eigen aan de functie: toonzaal, garage,…). Er wordt 

voorgesteld om die definitie te gebruiken en als daar nood aan is in andere RUP’s 

diezelfde definitie te gebruiken. De voornoemde bezwaren werden dan ook in dit kader 

beoordeeld. De gebouwen Brugsesteenweg 41 (bezwaar Guimar BVBA) en 

Brugsesteenweg 33 (bezwaar Depypere) kregen een aanduiding ‘aan het wonen 

verwante functies’. De correcte vloeroppervlaktes werden opgenomen in de tabel in 

bijlage bij het RUP. 

Het gebouw Brugsesteenweg 45 (bezwaar Spriet) daarentegen blijkt geen andere functie 

dan wonen te bevatten. Het bezwaar sprak over de functie horeca bij aankoop van het 

gebouw. Het RUP moet echter de huidige toestand omschrijven. Op heden blijkt geen 

horecafunctie meer aanwezig, enkel een woonfunctie. Dit werd bevestigd door de 

resultaten van het leegstandsonderzoek van de woning door de dienst wonen in deze 

periode van het jaar. Dit gebouw krijgt m.a.w. geen aanduiding ‘aan wonen verwante 

functies’. 

De functielijst in bijlage van het RUP werd aangepast aan bovenstaande resultaten. 

 

N.a.v. het advies van de GECORO werd het RUP ook aangepast aan de huidige 

vergunningstoestand, wat er toe leidde dat de contour voor het aan wonen verwante 

functies Brugsesteenweg 64 aangepast werd, alsook Brugsesteenweg 28 een aanduiding 

aan het wonen verwante functies kreeg. 

 

Het onderzoek naar toeristisch-recreatieve mogelijkheden voor Brugsesteenweg 15A en 

17 (bezwaar Wyseur-Vandepopuliere) in het kader van de selectie als onroerend erfgoed 

kan als volgt geconcludeerd worden: het PRS voorziet mogelijkheden voor erfgoed onder 

de noemer ‘behoud door ontwikkeling’ als een gemeentelijke visie bestaat. Op dit 



moment is er een visie inzake ‘merkwaardige gebouwen in het open landschap’, maar 

niet in de woonkorrels of activiteitenkorrels. Dergelijke beleidskader kunnen echter niet 

leiden tot nieuw zonevreemde reca (restaurant, hotel, feestzaal). Door de bestaande 

functie van restaurant is de aanduiding op het betreffende perceel van zone 2 reeds een 

ruime invullingsmogelijkheid. 

 

De gemeenteraad heeft van alle voormelde stukken kennis genomen. 

 

Artikel 4.6.5. § 1 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening voorziet dat 

verkavelingsvergunningen kunnen vernietigd worden door de aanneming van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan. De nieuwe stedenbouwkundige voorschriften van het ontwerp 

RUP zijn aangepast aan de hedendaagse noden en laten meer bouwmogelijkheden toe 

dan de verouderde voorschriften van de verkavelingen. 

 

Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 23.05.2016. Vervolgens 

werd het RUP overgemaakt aan de Provincie West-Vlaanderen en aan de Vlaamse 

Regering op 22.06.2016. 

Op 18.07.2016 ontving de stad het besluit van de Deputatie houdende de schorsing van 

voormeld gemeenteraadsbesluit wegens onverenigbaarheid met het provinciaal ruimtelijk 

structuurplan: Het gemeentelijk RUP wordt getoetst aan het PRS West-Vlaanderen. 

Binnen de gewenste ruimtelijke structuur kleinhandel wordt omtrent de vestiging van 

nieuwe kleinhandelszaken gesteld dat deze zich enkel kunnen vestigen in de stedelijke 

gebieden, in de kernen van het buitengebied en in de overige woonconcentraties volgens 

het schaalniveau en de ruimtelijke draagkracht van de desbetreffende nederzetting. 

Daarmee wordt een halt toegeroepen aan de lintvorming of inplanting van nieuwe 

alleenstaande kleinhandelszaken aan invalswegen of verbindingswegen gesitueerd in de 

open ruimte. Ook op bestaande bedrijventerreinen die niet als kleinhandelszone zijn 

aangemerkt, kunnen geen nieuwe kleinhandelszaken worden opgericht. Voor wat betreft 

de bestaande kleinhandelszaken buiten de kernen en de overige woonconcentraties 

wordt gesteld dat deze niet kunnen uitbreiden. Dit betekent dat de totale 

vloeroppervlakte (deels voor verkoop, deels voor berging) van de kleinhandelsactiviteit 

niet mag toenemen, tenzij om dwingende maatregelen (bv. met het oog op veiligheid). 

Dit principe uit het PRS wordt door het voorliggende RUP geschonden voor wat betreft de 

site Holvoet. Juridisch gezien betreft dit een niet bestaande zaak, ze is namelijk in zijn 

totaliteit niet vergund. Een nieuwe handelszaak op deze locatie is volgens het 

beleidskader uit het PRS niet mogelijk. Een RUP mag niet tot doelstelling hebben om 

wederrechtelijk tot stand gekomen zaken te regulariseren. De opname van deze zone 

moet beschouwd worden als een loutere regularisatie die niet aanvaard kan worden. 

Daarenboven is de activiteit niet meer op niveau van de woonconcentratie en dient deze 

ondergebracht te worden op kleinhandelszones binnen de kernen of steden. 

 

In geval van schorsing beschikt de gemeenteraad over een termijn van zestig dagen die 

ingaat de dag na de verzending van het schorsingsbesluit aan de gemeente, om het 

ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw definitief vast te stellen. Onverminderd artikel 2.2.14, 

§ 6, tweede lid, kunnen bij de definitieve vaststelling van het plan ten opzichte van het 

geschorste plan slechts wijzigingen worden aangebracht, die gebaseerd zijn op of 

voortvloeien uit het schorsingsbesluit. 

 

Het RUP werd aangepast: de site Holvoet, meerbepaald de zone voor handel met 

specialisatie, werd weggelaten uit het plangebied. De site Holvoet behoudt haar 

bestemming op het gewestplan, met name agrarisch gebied. 

 

De zone voor handel met specialisatie werd in zijn totaliteit geschrapt uit de 

stedenbouwkundige voorschriften. Vervolgens werd de nummering van 

zones/voorschriften, overal waar nodig, aangepast. De teksten uit de toelichtingsnota 

werden tevens aangepast. 

 



Het college van burgemeester en schepenen betreurt de houding van de hogere overheid 

en vindt deze inconsequent als men ze vergelijkt met de toegift gegeven aan het 

bloembollenbedrijf Vanacker in Ingelmunster. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

- de artikelen 2.2.13. t.e.m. 2.2.16. van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening; 

- het artikel 4.6.5 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening; 

- decreet van 27 april 2007 tot wijziging van titel IV van het decreet van 05 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 

- artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18.03.2003 en 

latere wijzigingsdecreten 

- Het gemeentedecreet en in het bijzonder en zonder zich daartoe te willen 

beperken de artikels 42 en 43 §2.12. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Alle bovenvermelde bezwaarschriften en adviezen worden naar vorm en termijn 

ontvankelijk verklaard. 

 

Artikel 2: 

 

De gemeenteraad maakt het advies van de Gecoro d.d. 10.02.2016 inzake de ingediende 

bezwaren tot het zijne. Een aantal bezwaren werden aangegeven als ‘te onderzoeken’ en 

vergen een beoordeling van de gemeenteraad.  

 

Artikel 3: 

 

Het bezwaar van BVBA Guimar wordt gegrond verklaard. 

 

Artikel 4: 

 

Het bezwaar van Advocatenkantoor Verhoye in opdracht van Wyseur-Vandepopuliere 

wordt gedeeltelijk gegrond verklaard wat betreft het voorzien van een aantal 

nevenfuncties voor de vrijstaande woning, maar gedeeltelijk ongegrond wat betreft het 

toepassen van deze mogelijkheden voor beide woongebouwen en wat betreft alle 

opgesomde gevraagde functies. 

 

Artikel 5: 

 

Het bezwaar van Reboflex, inzake het gedeelte opheffen overdruk wordt gedeeltelijk 

gegrond, gedeeltelijk ongegrond verklaard.  

 

Artikel 6: 

 

Het bezwaar van Spriet wordt ongegrond verklaard. 

 

 



Artikel 7: 

 

Het bezwaar van Depypere wordt gegrond verklaard. 

 

Artikel 8: 

 

De eigen adviespunten van de GECORO (definitie vloeroppervlakte, actualisatie functies 

op huidige vergunningstoestand en naamgeving RUP) worden gegrond verklaard 

 

Artikel 9: 

 

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘N50 

Activiteitenkorrels’ wordt definitief vastgesteld. 

 

Artikel 10: 

 

Alle verkavelingen binnen de grenzen van het ontwerpplan worden opgeheven. 

 

Artikel 11: 

 

Het dossier wordt opnieuw overgemaakt aan de Deputatie van de Provincie West-

Vlaanderen en aan de Vlaamse Regering. 

 

4. Verkoop van het stadspand/-perceel Marktstraat 74.  Goedkeuren nieuwe 

verkoopsvoorwaarden (opsplitsing in 2 loten) en verkoopsbeloftes, in 

samenwerking met de Afdeling Vastgoedtransacties.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad keurde op 18.01.2016 het verkoopdossier en de verkoops-

voorwaarden goed voor het stadspand in de Markstraat 74, zijnde het thans leegstaand 

gebouw van de stedelijke welzijnsdienst met uitweg naar de Twee-Bruggenstraat. Dit 

goed met een kadastrale oppervlakte van 1685 m² (1ste afd. A- perceelnr. 1054h) 

omvat het vroegere bank-/administratief gebouw langs de N43 evenals de bijhorende, 

achterliggende (bouw)grond/parking langs de Twee-Bruggenstraat (gesitueerd tussen de 

ex-snooker-zaal, Twee-Bruggenstraat 17 en de tuin van de apotheek, Marktstraat 72).  

De raad bepaalde de minimum instelprijs voor het volledige perceel op 800.000 euro en 

keurde de tweefasige procedure ‘verkoop tegen biedingen’ via tussenkomst van Afdeling 

Vastgoedtransacties goed.  

 

Ingevolge deze raadsbeslissing startte op 20.01.2016 een ‘openbaar onderzoek’-periode 

voor deze ‘verkoop tegen biedingen’.  

 

Zowel via Vastgoedtransacties als via de stadsadministratie werd deze verkoop zo breed 

mogelijk bekend gemaakt: op de respectievelijke websites, aanplakking ter plaatse, 

individuele aanschrijving van bijna dertig promotoren, ….. Een 8-tal promotoren vroegen 

om extra verkoopsinformatie of brachten een plaatsbezoek. Tegen de einddatum van 20 

april 2016 ontving de stad 3 biedingen die allen minder dan de helft van de 

vooropgestelde 800.000 euro bedroegen.  

Gelet op de clausules van de biedingsprocedure (met name ‘de biedingen zijn eenzijdig 

en doen geen enkele verplichting ontstaan in hoofde van de eigenaar van het goed’) 

besliste het schepencollege op 26.04.2016, na kennisname van de biedingen, om deze 

niet te aanvaarden en de verkoopprocedure stop te zetten. Het college oordeelde - in 

overleg met Vastgoedtransacties - dat het financieel belang van de stad vereiste om de 

verkoopprocedure stop te zetten en de situatie opnieuw te evalueren. 



 

Het voorliggend dossier betreft thans de aanpassing van de verkoopsvoorwaarden, zoals 

initieel vastgelegd bij raadsbesluit van 1801.2016, voor dit stedelijk onroerend goed. 

 

De eerste te wijzigen verkoopsvoorwaarde, gaat over wat er juist te koop wordt 

aangeboden. Uit de gesprekken met de promotoren, buren en andere geïnteresseerden 

tijdens de eerste biedingsperiode, bleek namelijk dat er bij een opgesplitste verkoop 

mogelijk betere verkoopopportuniteiten zouden kunnen zijn. Bijgevolg wordt voorgesteld 

het volledige perceel in 2 loten te splitsen én te koop aan te bieden nl. lot 1 zijnde het 

bebouwde ‘voor’lot (kant N43 – opgemeten opp. à 808m²) en lot 2 zijnde het 

onbebouwde ‘achter’lot bouwgrond (kant Leie– opgemeten opp. à 727m²). De nodige 

erfdienstbaarheden van doorgang en uitweg op lot 2 naar de Twee-Bruggenstraat zijn 

voorzien ten voordele van het lot 1.  

Die gesplitste verkoop in 2 loten werd uitgetekend door landmeter Verbeure op diens 

Plan voor Splitsing van 13 augustus 2016. 

 

De tweede te wijzigen verkoopsvoorwaarde, betreft de prijs. Vastgoedtransacties 

bevestigt bij mail van 14 juli 2016 de opdeling in telkens 400.000 euro van initiële 

verkoopsprijs van 800.000 euro. De verkoopsprijs voor de 2 gelijkwaardige loten (= een 

‘voor’- en een ‘achter’-lot mét erfdienstbaarheden van doorgang ten voordele van het 

1ste ten laste van het 2de ) is telkens 400.000 euro.   

Er zijn middelen geraamd ten bedrage van 800.000 euro voor deze verkoop op de 

inkomstenzijde van de stedelijke meerjarenplanning (2016). 

 

De wijze van vervreemding ‘koop onder biedingen’ wordt als derde verkoopsvoorwaarde 

niet aangepast. Het is - uit hoofde van ligging en configuratie - aangewezen de 2 

omschreven stadsloten onderhands te verkopen aan de respectievelijke hoogste bieder 

conform de eerdere door Vastgoedtransacties voorgelegde en door de raad in januari 

bevestigde werkwijze nl. ‘koop onder biedingen’. Deze procedure is een afwijking op het 

basisprincipe dat de stad openbaar - via een notaris - moet verkopen. Er kan van dit 

principe worden afgeweken en dus onderhands worden verkocht op voorwaarde dat de 

gemeenteraad ‘door middel van een bijzonder motivering’ kan aantonen waarom er voor 

onderhandse in plaats van openbare verkoop wordt gekozen. 

 

De argumenten om die tweefasige procedure ‘verkoop tegen biedingen’ (in overleg en 

samenwerking met Vastgoedtransacties) voor de 2 loten te behouden zijn dat aldus de 

complexe en voor de koper niet voordelige openbare verkoop (zware aktekosten) wordt 

vermeden én dat er vooralsnog maximale publiciteit (vanaf 14.09 tot en met 30.10.2016 

via aanplakking ter plaatse, op de stadswebsite, op de VGT-site,… ) wordt gevoerd om 

het meest interessante bod te krijgen. Diegene die een bod indienen tegen 

maandagmorgen 31.10.2016 voor één of beide percelen – bod dat voor elk perceel 

minstens 400.000 euro moet zijn - zal door commissaris Vanheuverzwijn van 

Vastgoedtransacties in een tweede ronde opnieuw worden gecontacteerd met het oog op 

het maximaliseren van de uiteindelijke verkoopsprijs. Deze tweede ronde plant 

Vastgoedtransacties als een gesloten mondelinge zitting op het stadhuis op 

maandagvoormiddag 07.11.2016 (om 11.00 uur) waarbij er kan worden opgeboden.  

Het uiteindelijke bod, dat ook aanvaardbaar moet zijn voor het stadbestuur, kan 

tenslotte via de commissaris geformaliseerd worden in een authentieke akte. 

 

Thans legt Vastgoedtransacties aan de raad de respectievelijke beloftes tot verkoop voor 

mits respectievelijk minimaal de prijs van 400.000 euro is behaald voor elk der loten. 

 

Uit de voorgelegde stukken blijkt dat voor deze transactie een bodemattest wordt 

afgeleverd door OVAM dat volgende formule vermeldt: "voor dit kadastraal perceel 

beschikt OVAM niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit". 

Bovendien blijkt uit de beschikbare informatie bij de stedelijke administratie dat het hier 



geen verontreinigde gronden betreft. Bijgevolg dient geen verder gevolg gegeven aan 

voormeld OVAM-attest. 

 

De vooromschreven gewijzigde verkoopsvoorwaarden voor de Markstraat 74 worden ter 

goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd waarna het de gemeenteraad toekomt 

deze én de bijhorende procedure goed te keuren. De gemeenteraad is hiertoe bevoegd 

aangezien het gaat over een daad van beschikking omtrent onroerende goederen die niet 

nominatief in het budget is opgenomen.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet en in het bijzonder art. 43 par. 2, 12° 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- de raadsbeslissing van 18.1.2016 

- de collegebeslissing van 26.4.2016  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Instemming wordt verleend met de verkoop van het onroerend stadsgoed in de 

Marktstraat 74 in twee loten, namelijk in lot 1 (kant N43 – opgemeten opp. à 808m²) en 

in lot zijnde het onbebouwde ‘achter’lot bouwgrond (kant Leie– opgemeten opp. à 

727m²); de loten zijn aangeduid op het splitsingsplan van 13.08.2016 van landmeter 

Verbeure. De raad stelt de minimum instelprijs voor elk lot vast op 400.000 euro. 

De procedure voor elk lot is een tweefasige ‘verkoop tegen biedingen’ en zal aldus door 

commissaris Vanheuverzwijn van Vastgoedtransacties worden afgewerkt. 

 

Artikel 2: 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen en in 

eerste instantie de ‘openbaar onderzoek’-periode voor deze ‘verkopen tegen biedingen’ 

op te starten. 

 

5. Onderzoek naar neven- en/of herbestemmingsmogelijkheden voor de Sint-

Jozefkerk op wijk ‘t Eiland. Goedkeuren van: 

a. de bestelling bij de Tijdelijke Vereniging 'Universiteit Hasselt, UR-

Architects, Architecten Broekx-Schiepers en Saida Heynickx' van de 

studie via het raamcontract 'Ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken 

inzake transformatie van kerkgebouwen voor nieuwe functies' van de 

Vlaamse Bouwmeester; 

b. de raming ten bedrage van 16.000 euro + 21 % btw, waarop 30 % 

subsidies worden aangevraagd. 

 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 



 

De conceptnota “Een toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk” van 24.06.2011 en de 

omzendbrief van 30.09.2011 van Vlaams minister Bourgeois voor Binnenlands Bestuur 

en Onroerend Erfgoed zetten de uitdaging voor de toekomst van de kerken bij alle steden 

en gemeenten op de kaart. Gemeenten en kerkbesturen staan hierbij voor een grote 

uitdaging aangezien het vinden van andere, zinvolle en betaalbare bestemmingen voor 

kerken niet voor de hand ligt. Bovendien is het belangrijk dat transformaties van kerken 

niet alleen doordacht maar ook op een gevoelige en kwalitatieve manier gebeuren.  

Het “Projectbureau Herbestemming kerken” bood begin 2016 aan steden de gelegenheid 

om zich in te schrijven – via een raamcontract - voor een begeleid traject voor een 

haalbaarheidsonderzoek naar de neven- en/of herbestemmingsmogelijkheden voor 

kerkgebouwen.  

Dit projectbureau (projectbureau@herbestemmingkerken.be) is een initiatief van de 

minister-president van de Vlaamse Regering (eveneens bevoegd voor Buitenlands Beleid 

en Onroerend Erfgoed), van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, van de VVSG 

(Vereniging voor Steden en Gemeenten), van het Team Vlaamse Bouwmeester van het 

Departement Kanselarij en Bestuur en van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 

(CRKC). 

 

Conform de wetgeving op de overheidsopdrachten schreef de Vlaamse Bouwmeester, als 

aanbestedende dienst, in samenwerking met voormeld projectbureau (met als 

coördinator Niek De Roo), op 29.02.2016 het raamcontract uit inzake “Ontwerpende 

haalbaarheidsonderzoeken ter transformatie van kerkgebouwen voor nieuwe functies”.  

 

Steden kunnen bij afroep via dit raamcontract beroep doen op een – binnen dit 

raamcontract geselecteerd - architectenbureau voor de begeleiding bij een  

haalbaarheidsstudie (het gaat dus niet om een werkendossier) inzake mogelijke, 

toekomstige her- en/of nevenbestemming voor kerkelijk patrimonium. In deze studie 

kunnen verschillende scenario’s ontwerpmatig worden uitgewerkt, verder ontwikkeld en 

becijferd. De conclusies worden samengebracht in een eindrapport.  

 

In een haalbaarheidsonderzoek wordt nagegaan of de herbestemming van een 

kerkgebouw (volledig of gedeeltelijk, beschermd of niet beschermd) voor bepaalde 

functies verantwoord en haalbaar is, en welke functie het beste past.  

 

In de meeste gevallen subsidieert de Vlaamse Overheid het onderzoek (30 % voor een 

niet-beschermde kerk en 80 % voor een als monument geklasseerde kerk).  

 

Het stadsbestuur neemt geen engagementen op korte/middellange termijn qua 

uitvoering van de bekomen onderzoeksresultaten. 

 

Op voorstel van en in overleg met het projectbureau, besliste het college op 05.04.2016 

principieel om met een dossieraanvraag voor de Sint-Jozefkerk in dit 

herbestemmingsproject te stappen.  

Op suggestie van het projectbureau zag het college lange-termijn opportuniteiten qua 

nevengebruik van dit kerkgebouw bij bijvoorbeeld het deels behouden van het kerkelijk 

gebruik ,gecombineerd met het deels ter beschikking van ruimtes voor socio-culturele 

noden van de wijk: SABV-gebruik, gebruik aansluitend bij het recent heraangelegd 

kerkplein, gebruik door socio-culturele verenigingen,...  

 

In diezelfde collegezitting besliste men om de nodige investeringsmiddelen voor die 

studie te voorzien bij de eerstkomende budgetwijziging 2016, die thans eveneens op 

huidige zitting geagendeerd staat. In afwachting en ter voorbereiding van huidige 

eigenlijke studie-beslissing, bestelde het college een digitale kerkopmeting bij landmeter 

Caesens, die eind juni werd aangeleverd. Dit landmetersplan is de verplichte basis voor 

de eigenlijke studie. 

 



Binnen voormeld raamcontract “Ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken ter 

transformatie van kerkgebouwen voor nieuwe functies” van 29.02.2016 stelde de 

Vlaamse Bouwmeester in mei 2016 3 teams van studiebureaus aan (twee uit Brussel en 

één uit Hasselt) waarbij de steden hun kerkstudie kunnen bestellen.  

 

Het projectbureau stelt thans aan de stad voor om via afroep de studie voor de Sint-

Jozefkerk te bestellen als “gangbaar dossier” gelet op de verwachte complexiteit van die 

studie waarbij de daaraan gekoppelde raming 16.000 euro excl. 21 % btw bedraagt. Het 

raamcontract voorziet 3 mogelijke categorieën waarbij het hier de 2de soort betreft, 

namelijk : 

 

-  éénvoudig dossier = 12.000 euro excl. 21 % btw; 

-  gangbaar dossier = 16.000 euro excl. 21 % btw of 19.360 incl. 21 % btw (hier 

toepasselijk!); 

-  complex dossier = 20.000 euro excl. btw 

 

Het projectbureau stelt ook voor de studie te bestellen bij de TIJDELIJKE VERENIGING 

(TV p/a Martelarenlaan 42- 3500 Hasselt) zijnde:   

 

- Universiteit Hasselt 

- UR-ARCHITECTS 

- Architecten Broekx-Schiepers 

- Saida Heynickx 

 

Het projectbureau motiveert de keuze voor de TV-Hasselt op basis van ‘hun inzetbare 

expertise’ voor de Harelbeekse case, dus heel geschikt voor voorliggende opgave. Het 

team heeft ook enige ervaring met nevenbestemmingsstudies. Ze hoeven geen 

uitvoerend architecturaal ontwerp te maken. Daarvoor kan dan later geopteerd worden 

om een ontwerper meer uit de buurt te nemen. Meerkosten omwille van de afstand zijn 

niet te verwachten. 

 

De opdracht voor dit studiebureau (zoals omschreven in het raamcontract) omvat: 

 

1. opmaken van een visie van aanpak van de opdracht; 

2. vertalen van de visie in drie ontwerpscenario’s met aanduiding van verschilpunten 

op vlak van functionaliteit, exploitatie- en investeringskost; 

3. uitwerken van één ontwerpscenario en bijhorende kostenraming, formuleren van 

randvoorwaarden met betrekking tot de haalbaarheid van het project;   

4. verwerken van de conclusies in een gevisualiseerd eindrapport onder de vorm van 

een nota die bestaat uit een helder gestructureerde tekst begeleid met schema’s 

en plannen ter verduidelijking van de keuzes en motivaties van de genomen 

opties; 

5. opmaken van een projectdefinitie. De projectdefinitie is de doorvertaling van het 

eindrapport in een inhoudelijk kader waarin de ambities en verwachtingen van de 

bouwheer worden beschreven, zoals de stedenbouwkundige betekenis, de 

historische verbondenheid, de publieke toegankelijkheid en de duurzaamheid. De 

projectdefinitie beschrijft de ontwerpopgave die in een volgende fase door een 

opnieuw aan te stellen ontwerper, moet uitgewerkt worden. De projectdefinitie 

wordt aangevuld met de opsomming van de specifieke regel- en wetgeving met 

betrekking tot de opdracht en het programma van eisen; 

6. deelname aan 3 vergaderingen (van 3 uur) met het lokaal bestuur. 

 

Via de thans voorliggende budgetaanpassing voorziet de investeringstabel 2016 na 

budgetwijziging voldoende budget (AR214000/BI 079060) voor die studieopdracht 

evenals een subsidiebedrag (raming : 30% op 16.000 + btw of 5.808 euro).  

 



Wat betreft mogelijke subsidies aan te vragen voor deze studie wordt verwezen naar het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 20.12.2013 betreffende de toekenning van 

subsidies voor gebouwen van de eredienst en naar het subsidiedecreet van 12.07.2013 

voor gebouwen van de eredienst en naar het ministerieel besluit van 18.03.2014.  

Uit de omzendbrief van 28.3.2014 blijkt dat her- en nevenbestemmingsstudies -zoals die 

thans voorligt voor de Sint-Jozefkerk- voor 30 % subsidies in aanmerking kan komen. 

Latere investeringen met het oog op herbestemmingen worden niet gesubsidieerd. 

 

In het kader van het raamcontract “Ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken inzake 

transformatie van kerkgebouwen voor nieuwe functies” uitgeschreven door de Vlaamse 

Bouwmeester als opdrachtgevend bestuur en conform artikel 15 van de wet van 15 juni 

2006 betreffende overheidsopdrachten (dat een bestuur dat beroep doet op een 

aankoop- of opdrachtencentrale als bedoeld in artikel 2, 4° vrijstelt van de verplichting 

om zelf een gunningsprocedure te organiseren) komt het de raad toe om:  

 

-  goedkeuring te geven aan de levering binnen het raamcontract van de Vlaamse 

Bouwmeester van de studie voor de Sint-Jozefkerk op wijk ‘t Eiland door de (door 

het Projectbureau) voorgestelde Tijdelijke Vereniging (bestaand uit Universiteit 

Hasselt, UR-ARCHITECTS, Architecten Broekx-Schiepers en Saida Heynickx); 

-  goedkeuring te geven aan de raming voor de aanlevering van een ‘gangbare studie’ 

ten bedrage van 16.000 euro + btw; 

- de mogelijks te bekomen subsidies via het Agentschap Binnenlands Bestuur aan te 

vragen. 

 

Een soortgelijke studie gebeurde in 2015 voor de Hulste-Kerk. Via Intercommunale 

Leiedal bestelde de stad in 2015 in het kader van een PDPOIII-project (Vlaamse 

ProgrammaDocument voor PlattelandsOntwikkeling) bij de Tijdelijke Vereniging 

NOA/Desmet-Vermeulen de nevenbestemmingsstudie voor de Sint-Pieterskerk. 

Deze studie wees vooral op het potentieel van de kerkomgeving en (pastorie)tuin voor de 

dorpsgemeenschap. De stad betaalde de Tijdelijke Vereniging 19.240 euro (alles 

inbegrepen, inclusief de Leiedal-coördinatie) en ontving 10.635 euro subsidies via 

hoofdpromotor WVI. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 20.12.2013 betreffende de “toekenning 

van subsidies voor gebouwen van de eredienst”, het subsidiedecreet van 

12.7.2013 voor gebouwen van de eredienst én het ministerieel van 18.3.2014 en 

de omzendbrief van 28.3.2014 inzake her- en nevenbestemmingsstudies 

- de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor diensten, in het bijzonder en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 

15 

- het gemeentedecreet, in het bijzonder en zonder zich daartoe te willen beperken, 

artikelen 42 en 43 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

  



Artikel 1:  

 

In functie van een ‘neven-/herbestemmingsproject voor de Sint-Jozefkerk’ sluit de 

gemeenteraad aan op het raamcontract “Ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken inzake 

transformatie van kerkgebouwen voor nieuwe functies” van de Vlaamse Bouwmeester. 

De raad keurt de aanstelling –binnen dit raamcontract- goed van de Tijdelijke Vereniging 

Universiteit Hasselt, UR-ARCHITECTS, Architecten Broekx-Schiepers en Saida Heynickx 

voor de voorliggende Harelbeekse studie van de Sint-Jozefkerk.  

Hiertoe wordt het document ‘Bestelling en afsprakennota; Raamcontract ontwerpende 

haalbaarheidsonderzoeken inzake transformatie van kerkgebouwen voor nieuwe functies 

van het Departement Kanselarij en Bestuur en het Team Vlaamse Bouwmeester 

(Besteknr DZ-PBHK01)’ goedgekeurd. 

 

Artikel 2:  

 

De raming ten bedrage van 16.000 euro (exclusief 21 % btw) wordt goedgekeurd. De 

mogelijks te bekomen subsidies (max. 30 %) via het Agentschap Binnenland Bestuur 

worden aangevraagd. 

 

Artikel 3:  

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 

6. Leveren en plaatsen afscheidsruimte kerkhof Hulste.  Goedkeuren bestek, 

raming  (24.500 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het stadsbestuur heeft in zijn strategisch meerjarenplan beslist om verder werk te 

maken van de uitbreiden van de overdekte afscheidsruimtes op alle begraafplaatsen. 

 

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen afscheidsruimte kerkhof Hulste” werd 

een bestek met nr. 862.1-A.16/31 opgesteld door de heer Marc Vaniseghem, 

departement Grondgebiedszaken. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24.500,00 euro excl. 21 % btw of 

29.645,00 euro incl. 21 % btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan 85.000 euro) 

en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie aannemers speelt 

de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers 

over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek inzake een overheidsopdracht 

die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op 

het investeringsbudget hoger is dan 8.500 euro en het project niet nominatief in het 

budget is voorzien (toepassing art. 43 par 2.11° van het gemeentedecreet). 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op 

budgetcode 222000/099010-GGZ-GGZ 20. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 



-De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3. 

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

-Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. 862.1-A.16/31 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen 

afscheidsruimte kerkhof Hulste”, opgesteld door de heer Marc Vaniseghem, departement 

Grondgebiedszaken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 

bedraagt 24.500,00 euro excl. 21 % btw of  29.645,00 euro incl. 21 % btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op 

budgetcode 222000/099010-GGZ-GGZ 20. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

  



7. Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan brandweerzone Fluvia.  

Goedkeuren eerste bijakte. 

De gemeenteraad, 

 

In aanwezigheid van volgende raadsleden: 

Alain Top, Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, Inge Bossuyt, Michael 

Vannieuwenhuyze, Patrick Claerhout, Dominique Windels, Filip Kets, Rita Beyaert, Willy 

Vandemeulebroucke, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, 

Kathleen Duchi, Marleen Rogiers, Eric Kerckhof, Donald Langedock, Olivier 

Vanryckeghem, Tijs Naert, Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, Eveline Lahousse, Lynn 

Callewaert, Eddy Glorieux, Hilde De Bruyne, Fleur De Buck en Mireille Vanlerberghe. 

 

Beslist met unanimiteit om de bespreking van het dagordepunt “Terbeschikkingstelling 

brandweerkazerne aan brandweerzone Fluvia.  Goedkeuren eerste bijakte.” te verdagen. 

 

8. TMVW (Farys). Algemene vergadering TMVW van 28 oktober 2016.  

Goedkeuren statutenwijziging en bepalen mandaat vertegenwoordiging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 28.10.2016 gaat de buitengewone zitting van de algemene vergadering van TMVW 

(Farys) door.  Op de dagorde van deze vergadering staat een statutenwijziging 

geagendeerd. 

 

De voorgestelde wijzigingen zijn de volgende:  

 

1. De dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (DVB) van de FOD Financiën 

heeft beslist dat FARYS/TMVW vanaf het aanslagjaar 2016 onderworpen is aan de 

rechtspersonenbelasting (RPB).  De kwalificatie is afhankelijk gemaakt van de 

voorwaarde dat er geen dividenden meer worden uitgekeerd. 

2. Het schrappen van de mogelijkheid tot dividendenuitkeringen vergt een 

statutenwijziging. 

3. Artikel 65: batig saldo van de drinkwateractiviteiten 

Artikel 66: batig saldo van de zuiveringsactiviteiten 

Artikel 67: batig saldo van de wegenisactiviteiten 

Artikel 68: batig saldo van de secundaire activiteiten 

Artikel 69: batig saldo van de activiteiten aanvullende diensten 

Artikel 70: batig saldo van de financieringsactiviteit. 

 

Deze wijzigingen worden verduidelijkt in het ontwerp statutenwijziging – tekstuele 

wijzigingen opgesteld door TMVW (Farys). 

 

Het komt de gemeenteraad toe de statutenwijziging goed te keuren. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 21.03.2016 de heer Patrick Claerhout, schepen en 

de heer Eddy Glorieux, raadslid, aangesteld als respectievelijk eerste vertegenwoordiger 

en tweede vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.   

 

Thans dient de gemeenteraad het mandaat te bepalen voor de vertegenwoordiger in de 

buitengewone zitting van de algemene vergadering van 28.10.2016. 

 

Verwijzend naar de vorige beslissing: 

 

- het gemeenteraadsbesluit van 21.03.2016 

 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 43 

par. 2, 5°; 

- het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001, zoals 

thans van kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 39.  

 

Gaat over tot de discussie betreffende het mandaat van de genoemde 

vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de buitengewone zitting van de algemene 

vergadering van TMVW (Farys) van 28.10.2016; 

 

Om deze redenen ; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten van TMVW (Farys) zoals voorgesteld 
in het ontwerp statutenwijziging goed. 

 

Voor het overige krijgen de voornoemde stadsvertegenwoordigers, op basis van de 

bekomen documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 

 
Artikel 2 

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan TMVW (Farys). 

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

9. Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het OVSG (onderwijssecretariaat van steden en gemeenten) verzoekt in een brief van 

21.06.2016 om de beginselverklaring neutraliteit goed te keuren met het oog op een 

brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net. 

 

De algemene vergadering van het OVSG heeft op 09.06.2016 de beginselverklaring 

neutraliteit goedgekeurd. Ook de algemene vergadering van VVSG (verenging van steden 

en gemeenten) heeft zich hierbij aangesloten. 

 

Het gemeentelijk onderwijs is een openbare dienst die moet beantwoorden aan de 

principes van neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich 

nog duidelijker profileren als neutrale onderwijsverstrekker. 

 

  



De beginselverklaring luidt als volgt: 

 

“Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs  

 

Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie 

beantwoorden aan de principes van neutraliteit.  

Deze principes worden vastgelegd in een lokaal pedagogisch, agogisch of artistiek 

project, in het schoolreglement en in het schoolwerkplan. Ook voor de onderwijspraktijk 

(keuze van leerplannen en leermethodes) zijn ze richtinggevend.  

Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen en ouders stemmen hiermee in en 

dragen de neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs mee uit.  

 

WETTELIJK KADER  

Open voor iedereen  

- Volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959 zijn de scholen, centra en 

academies toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil genieten. Dit artikel 

bepaalt dat een officiële school ‘een open karakter heeft door open te staan voor alle 

leerlingen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de 

ouders en de leerlingen’.  

 

Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en 

van het Kind  

- Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de internationaalrechtelijke 

en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind.  

 

Democratisch burgerschap versterken  

- Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische 

rechtstaat en versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zichzelf 

organiseren, door een participatieve cultuur te stimuleren en door zelf model te staan 

voor een democratische samenleving.  

 

ACTIEF PLURALISME  

Verbondenheid stimuleren  

- Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden, 

overtuigingen, aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke 

verschillen heen. Tegelijk spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover 

leerlingen, ouders en cursisten. Ze maken in hun curriculum plaats voor 

gemeenschappelijke waarden. Door hun aanpak stimuleren ze de verbondenheid tussen 

mensen in hun eigen leer- en leefgemeenschap en in de samenleving.  

 

Diversiteit erkennen en respecteren  

- Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun leerlingen 

en cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, 

sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele 

voorkeur. Tegelijk stellen ze duidelijk de verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten 

de aanwezige verschillen eveneens respecteren, dat ze bereid zijn te luisteren naar 

elkaar en begrip opbrengen voor andere opvattingen.  

 

Diversiteit als meerwaarde benutten  

- Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van de 

meerwaarde die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op de 

verschillen tussen leerlingen en cursisten door hun aanpak en door het aanbieden van 

inhoud (curriculum). Ze doen dat onder meer door een kritische dialoog tussen 

levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren.  

 

  



LOKAAL VERANKERD, OPEN OP DE WERELD EN OP DE TOEKOMST  

Lokale verankering  

- Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en omgeving. 

Ze gaan actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewoners, (groot-

)ouders, socio-economische partners of andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, 

jeugd- en cultuursector.  

 

Wereldburgerschap  

- Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, 

maar ze staan ook open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en 

internationalisering.  

 

Duurzaamheid (ecologisch en toekomstgericht)  

- Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de toekomst 

ecologisch duurzame (en gezonde) keuzes te maken en ze vertalen deze overtuiging in 

hun aanbod en in hun manier van werken.”  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet art.42 

- de wet van 29.05.1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 

onderwijswetgeving art.6 en 6bis 

- het decreet basisonderwijs dd. 25.02.1997 art. 3,42°1 62² 

- de codex secundair Onderwijs dd. 17.12.2010 art. 3; 33°/1 en 15³ 

- het decreet dd. 15.06.2007 betreffende het volwassenonderwijs art. 56 &4  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 

besluit. 

 

Artikel 3: 

 

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw. 

 

  



10. Stedelijk basisonderwijs.  Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket voor het 

schooljaar 2016-2017. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De voor het schooljaar 2016-2017 toegekende lestijden voor de stedelijke basisscholen 

volgens de telling op 1 februari worden aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Vanaf 1 september 2012 (decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 zoals laatst 

gewijzigd op 23 november 2015) is in het gewoon basisonderwijs een nieuw 

omkaderingsysteem van toepassing, deels gebaseerd op de socio-economische 

leerlingenkenmerken. 

 

Iedere school heeft vanaf 1 september 2012 een aantal SES (sociaal economisch statuut) 

lestijden, zowel in het kleuter als in het lager. Voor de toekenning van de SES uren wordt 

er rekening gehouden met het opleidingsniveau van de moeder, de thuistaal niet-

Nederlands en het recht op een schooltoelage. 

 

Het bundel werd voorgelegd aan het syndicaal overleg van 9 juni 2016 en de schoolraad 

van 21 juni 2016. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

-  het decreet dd. 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het 

gesubsidieerd onderwijs; 

-  het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 

-  het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie 

en rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Aantal leerlingen op de eerste teldag in februari 2016 in de stedelijke basisschool Zuid. 

 

128 kleuters   170 lestijden 

129 leerlingen 171 lestijden 

 

Het lestijdenpakket en de aanwending ervan in het schooljaar 2016-2017 ingevolge 

telling op de eerste februari voor de stedelijke basisschool Zuid wordt vastgelegd als 

volgt. 

 

Na toepassing van de lestijdentabel en de aanwendingscoëfficiënt 0,9716 voor het 

basisonderwijs bekomt men volgend aantal lestijden voor het schooljaar 2016-2017: 

  



 

1. Beschikbaar 

 

Kleuter:  165 lestijden + 5 SES lestijden       =170 lestijden 

Lager:    166 lestijden + 8 SES lestijden + 10 u RKG (5 cursussen) =184 lestijden

  

 

Kinderverzorgster  9/32ste  

 

2. Overheveling: 

 

2 lestijden van het kleuter worden naar het lager overgeheveld. Er blijven 168 lestijden 

over. 

 

3. Aanwending: 

 

Met ingang van 1 september zullen deze lestijden als volgt worden aangewend. 

 

 

Kleuter :  

6 kleuterklassen(144 lestijden) + 12 lestijden kleuter turnen + 12 zorg = 168 lestijden 

nodig 

Beschikbaar 170 lestijden  

 

Lager : 

7 klassen (168 lestijden)+12 lestijden LO +21/36ste  Zorg +10 lestijden Rkg=204 

lestijden nodig  

Beschikbaar 184 lestijden + 2 lestijden kleuter + 18 lestijden PWB = 204 lestijden 

 

Artikel 2 : 

 

Aantal leerlingen op de eerste teldag in februari 2016 in de stedelijke basisschool Noord. 

122 kleuters   164 lestijden 

134 leerlingen 179 lestijden 

 

Het lestijdenpakket en de aanwending ervan in het schooljaar 2016-2017 ingevolge 

telling op de eerste februari voor de stedelijke basisschool Noord wordt vastgelegd als 

volgt. 

 

Na toepassing van de lestijdentabel en de aanwendingscoëfficiënt 0.9716 voor het 

basisonderwijs bekomt men volgend aantal lestijden voor het schooljaar 2016-2017: 

 

1. beschikbaar 

 

Kleuter : 159 lestijden + 9 SES lestijden           = 168 lestijden 

Lager :   174 lestijden + 10 SES lestijden + 12 lestijden RKG (6  cursussen) =196 

lestijden 

 

Kinderverzorgster 9/32ste  

 

 

2. Overheveling : 

 

Er worden 12 lestijden overgeheveld naar het lager. 

  



 

3. Aanwending : 

 

Met ingang van 1 september zullen deze lestijden als volgt worden aangewend. 

 

Kleuter :  

5 kleuterklassen (120 lestijden) + 12 lestijden kleuter turnen +12/24ste zorg+ 12 

lestijden extra ondersteuning = 156 lestijden nodig 

Beschikbaar 168 lestijden en 156 lestijden nodig : 12 over. 

 

Lager: 

7 klassen (168 lestijden) +12 lestijden LO + 23/36ste zorg, 5/36ste ICT en 12 Rkg +31u 

co teaching+ 5 lestijden zorg (fultime zoco te hebben) =228 lestijden nodig  

Beschikbaar 196 lestijden +12 via kleuter = 208 lestijden +20 PWB 

 

Artikel 3 : 

 

Aantal leerlingen op de eerste teldag in februari 2016. 

84 kleuters   120 lestijden 

149 leerlingen  196 lestijden 

 

Het lestijdenpakket en de aanwending ervan in het schooljaar 2016-2017 ingevolge 

telling op de eerste februari voor de stedelijke basisschool Centrum wordt vastgelegd als 

volgt. 

 

Na toepassing van de lestijdentabel en de aanwendingscoëfficiënt 0.9716 voor het 

basisonderwijs bekomt men volgend aantal lestijden voor het schooljaar 2016-2017: 

 

1. Beschikbaar 

 

Kleuter : 117 lestijden +21 SES lestijden    =138 lestijden 

Lager :   190 lestijden + 35 Ses lestijden + 10 lestijden RKG   =235 lestijden 

 

Kinderverzorgster 8/32ste  

 

2. Overheveling: 

 

Er worden geen uren overgeheveld. 

 

3. Aanwending: 

 

Met ingang van 1 september zullen deze lestijden als volgt worden aangewend. 

 

 

Kleuter :  

4 kleuterklassen ( 96 lestijden) +20 lestijden co-teaching in de 4 klassen + 10 lestijden 

kleuter turnen +14/24ste zorg = 140 lestijden nodig  

Beschikbaar 138 lestijden = 2 lestijden PWB 

 

Lager :  

8 klassen (192 lestijden)+ 12 lestijden LO +23/36ste zorg en 10 lestijden Rkg+24 

lestijden taalklas en 10 zorg = 248 lestijden nodig 

Beschikbaar 235 + 13 lestijden PWB 

 

  



11. Stedelijk basisonderwijs.  Aanpassing schoolreglement. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat 

de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders regelt. 

Het huidig schoolreglement van het basisonderwijs dient aangepast te worden voor 

volgende punten: 

- Aanpassing prijs maximumfactuur voor meerdaagse extra-murosactiviteit 

- Art 15 schoolloopbaan: 

het artikel betreffende eindbeslissing ouders bij een achtste jaar lager onderwijs, 

wordt vervangen door de leeftijd van 14 jaar 

- Uitschrijven van beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting 

- Uitschrijven van beroepsprocedure bij betwisting getuigschrift 

- Artikel 37 rookverbod: 

het is verboden te roken tijdens de extra-murosactiviteiten 

 

Volgende zaken verschuiven naar de afsprakennota: 

- Procedure van inschrijving en schoolverandering 

- Schorsing van lessen wegens bepaalde omstandigheden 

- Grensoverschrijdend gedrag 

- Overdracht multidisciplinair CLB-dossier 

- Keuze van levensbeschouwelijke vakken 

- Vrijstelling wegens een bepaalde handicap 

- Klachtenprocedure 

- Medicatiebeleid 

 

De aanpassing van het schoolreglement voor het stedelijk basisonderwijs wordt ter 

goedkeuring voorgelegd.  

De tekst werd overlegd op 21.06.2016 in de schoolraad. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

-  het decreet basisonderwijs dd. 25 februari 1997 art.27 gewijzigd bij decreet 6 juli 

2007 zoals laatst gewijzigd op 11 april 2016. 

-  de omzendbrief BaO/200/05 

-  het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in 

onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding 

-  het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 32, 33, 37, 37/4 t.e.m. 

37/6, respectievelijk gewijzigd en ingevoegd door het decreet rechtspositie leerlingen 

van 4 april 2014 en laatst gewijzigd bij Onderwijsdecreet XXVI van 17 juni 2016 

-  het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 

43, par. 2, 2° en 186. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het aangepaste schoolreglement goed te keuren als volgt: 



Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen 

Artikel 1 

 

De ouders ondertekenen het schoolreglement met inbegrip van de afsprakennota én het 

pedagogisch project van de school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde. 

Het schoolreglement, met inbegrip van de afsprakennota, worden door de directeur 

voorafgaand aan elke inschrijving van de leerling schriftelijk of via elektronische drager 

(schoolwebsite, e-mail, …) aan de ouders ter beschikking gesteld. Bij elke wijziging van 

het schoolreglement informeert de directeur de ouders schriftelijk of via elektronische 

drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen. De ouders verklaren zich 

opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord 

verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus 

van het lopende schooljaar. Ouders die erom vragen, kunnen steeds een papieren versie 

van het schoolreglement krijgen. De school vraagt de ouders of ze ook een papieren 

versie van het schoolreglement en/of eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter 

beschikking.  

Artikel 2 

Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen 

inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder. 

Artikel 3 

 

Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: 

 

1. Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd 

ontvangstbewijs. 

 

2. Extra-muros activiteiten: activiteiten van één of méér schooldagen die plaatsvinden 

buiten de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen. 

 

3. Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn 

afgevaardigde  samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het 

onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. 

 

4. Regelmatige leerling: 

 

- voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of wijkt hiervan wettelijk af 

- is slechts in één school ingeschreven, behalve als het kind ingeschreven is in een 

ziekenhuisschool (type 5) 

- is aanwezig en neemt deel aan de onderwijsactiviteiten, behalve bij gewettigde 

afwezigheid of wettelijke vrijstelling (deelname aan een taalbad wordt als zodanig 

beschouwd) 

 

5. Toelatingsvoorwaarden: 

 

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en 

een half jaar oud zijn. Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen 

drie jaar is, kan hij in het basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de 

volgende instapdagen:  

- de eerste schooldag na de zomervakantie;  

- de eerste schooldag na de herfstvakantie;  

- de eerste schooldag na de kerstvakantie;  

- de eerste schooldag van februari;  

- de eerste schooldag na de krokusvakantie;  

- de eerste schooldag na de paasvakantie;  



- de eerste schooldag na Hemelvaart.  

 

Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling zes jaar zijn vóór 

1 januari van lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar 

ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende 

Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 

220 halve dagen aanwezig zijn geweest. 

 

Als de kleuter geen 220 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de 

klassenraad zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs  

De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen 

na de eerste schooldag van september of de inschrijving. 

 

Uitzonderingen: 

- Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten 

laatste op 31 december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na 

advies van het CLB en na toelating van de klassenraad die zich baseert op 

observaties, interne opvolging, advies en overleg met CLB, testen, oriënterende 

gesprekken met leerling/ouders…Het beslissingsrecht van de ouders vervalt hier. 

De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen 

na de eerste schooldag van september of de inschrijving. 

- Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet.  

 

6.  Leerlingen: de personen die regelmatig zijn ingeschreven in de onderwijsinstelling. 

 

7.  Leerlingengroep: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode 

eenzelfde opvoedings- of onderwijsactiviteit volgt. 

 

8.  Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de  

   minderjarige onder hun bewaring hebben. 

 

9.  Pedagogisch project: het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat door een  

   schoolbestuur voor een school en haar werking wordt bepaald. 

 

10.  School: het pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder  

   leiding staat van de directeur. 

 

11.  Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de sch(o)ol(en) 

van  

   de gemeente, nl. de gemeenteraad. Inzake daden van dagelijks beheer is het 

college  

   van burgemeester en schepenen bevoegd. 

 

12. Schoolraad: is een officieel inspraakorgaan waarin ouders, personeel, en personen   

van de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. 

 

13.  Werkdag: weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen 

en  

   dagen die vallen tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. 

 

14.  Schooldag: een dag waarop leerlinggebonden activiteiten georganiseerd zijn, met  

   uitzondering van zaterdag, zondag en de schoolvakanties. 

  



Hoofdstuk 2  Engagementsverklaring 

Artikel 5 

1. Oudercontacten 

 

De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de 

school zelf kunnen op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen. 

De ouder(s) woont (wonen) de oudercontacten bij. 

 

In de infobrochure staan de concrete data. 

 

2. Voldoende aanwezigheid 

 

De ouders zorgen ervoor dat hun kind elke schooldag en op tijd naar school komt. 

 

3. Deelnemen aan individuele begeleiding 

 

Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor kinderen 

die daar nood aan hebben, werkt de school vormen van individuele ondersteuning 

uit en ze maakt daarover afspraken met de ouders zoals voorzien in het zorg- en 

gelijke onderwijskansenbeleid van de school. 

De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in 

samenspraak genomen zijn. 

 

4. Nederlands is de onderwijstaal van de school. 

  

Ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te leren.  

Ouders ondersteunen de initiatieven en de maatregelen die de school neemt om 

de eventuele taalachterstand van hun kind(eren) weg te werken. 

 

Hoofdstuk 3  Sponsoring 

Artikel 6 

1.  De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van 

ontwikkelingsdoelen met de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door 

het schoolbestuur ter beschikking worden gesteld. 

 

2.  Om de bijdragen van de ouders voor niet-eindtermgebonden onderwijskosten te 

beperken, kan de school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke 

ondersteuning door derden. 

 

3.  Dergelijke ondersteuning in de vorm van mededelingen die rechtstreeks of 

onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te 

bevorderen, kan enkel in geval van facultatieve activiteiten en na overleg in de 

schoolraad. 

 

4.  De school zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de 

activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, 

een schenking, een gratis prestatie of een prestatie verricht onder de reële prijs 

door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke 

vereniging. 

 

 



5.  De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien: 

 

a) 1° deze mededelingen verenigbaar zijn met de pedagogische en 

onderwijskundige taken en doelstellingen van de school; 

b) 2° deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 

betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang 

brengen. 

 

6.  In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-

geldelijke ondersteuning door derden, richt men zich tot het schoolbestuur. 

 

Hoofdstuk 4  Kostenbeheersing 

Artikel 7 

1.  Kosteloos 

 Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. 

Het schoolbestuur vraagt geen bijdrage voor onderwijs gebonden kosten die 

noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te 

streven. 

 De school biedt volgende materialen gratis ter beschikking, maar ze blijven 

eigendom van de school. Dit materiaal blijft op school. Bij verlies of opzettelijk 

beschadigen dient dit materiaal tegen kostprijs vergoed te worden. 

 

Lijst met materialen Voorbeelden 

Bewegingsmateriaal Balle    ballen, touwen, (klim)toestellen, 

driewielers, … 

Constructiemateriaal 

 

Karton, hout, hechtingen, gereedschap, 

katrollen, tandwielen, bouwdozen, … 

Handboeken, schriften, werkboeken en -

blaadjes, fotokopieën, software 

 

ICT-materiaal 

 

Computers inclusief internet, tv, radio, 

telefoon,… 

Informatiebronnen (Verklarend) woordenboek, 

(kinder)krant, jeugdencyclopedie, 

documentatiecentrum, cd-rom, dvd, 

klank- en beeldmateriaal, … 

Kinderliteratuur 

 

Prentenboeken, (voor)leesboeken,  

kinderromans, poëzie, strips, … 

Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, 

denkspellen, materiaal voor socio-

emotionele ontwikkeling, … 

Meetmateriaal Lat, graadboog, geodriehoek, 

tekendriehoek, klok (analoog en 

digitaal), thermometer, weegschaal, … 



Multimediamateriaal 

 

Audiovisuele toestellen, fototoestel, 

casetterecorder, dvd-speler, … 

Muziekinstrumenten Trommels, fluiten, … 

Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, dagindeling, … 

Schrijfgerief Potlood, pen, … 

Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

Atlas, globe, kaarten, kompas, passer, 

tweetalige alfabetische woordenlijst, 

zakrekenmachine  

 

 

 

2. Scherpe maximumfactuur 

 

Het schoolbestuur kan echter een beperkte bijdrage vragen voor kosten die ze maakt om 

de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen.  

Dit gebeurt steeds na overleg met de schoolraad. 

Het gaat over volgende bijdragen : 

a) de toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de leerlingengroep 

waarvoor   de toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen; 

b) de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen; 

c) de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten; 

d) de vervoerskosten bij pedagogisch-didactische uitstappen, eendaagse extra-

murosactiviteiten en zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep 

waarvoor de vervoerkosten naar het zwembad door de Vlaamse Gemeenschap 

worden gedragen; 

e) de kosten voor occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten; 

 

Maximumbijdrage per schooljaar: 

a) kleuteronderwijs : 45 euro 

b) lager onderwijs: 85 euro 

 

Deze concrete bijdrageregeling volgens de scherpe maximumfactuur wordt opgenomen in 

de jaarlijkse afsprakennota. 

 

3.  Minder scherpe maximumfactuur 

 

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage 

gevraagd 

worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. 

 

Deze bijdrage mag maximaal 420 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager 

onderwijs. 

 

Deze concrete bijdrageregeling volgens de minder scherpe maximumfactuur wordt 

opgenomen in de jaarlijkse afsprakennota. 

 

 



4.  Bijdrageregeling 

 

De school kan volgende diensten en materialen aanbieden tegen betaling: 

 

a) vervoer en deelname aan buitenschoolse activiteiten (o.a. Stichting Vlaamse 

Schoolsport); 

b) buitenschoolse opvang; 

c) middagtoezicht; 

d) maaltijden en dranken; 

e) abonnementen voor tijdschriften; 

f) nieuwjaarsbrieven; 

g) klasfoto’s; 

h) steunacties. 

 

Deze bijdrageregeling wordt opgenomen in de jaarlijkse afsprakennota. 

 

De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken of niet. De school gebruikt deze 

materialen/diensten niet in haar activiteiten en lessen. 

5. Basisuitrusting 

 

De school verwacht dat de leerlingen over volgende zaken beschikken. De basisuitrusting 

valt ten laste van de ouders. 

 

Kleuter Lager 

Klas Wat Klas Wat 

K0 boekentas 1 Boekentas, 

sportschoenen/turnpantoffels 

K1 boekentas 2 boekentas, 

sportschoenen/turnpantoffels 

K2 boekentas 3 boekentas, 

sportschoenen/turnpantoffels 

K3 boekentas 4 Boekentas, 

sportschoenen/turnpantoffels 

 5 boekentas, 

sportschoenen/turnpantoffels 

6 boekentas, 

sportschoenen/turnpantoffels 

 

De school verwacht van de leerlingen een uniforme turnkledij, bepaald door de 

school. Deze regeling is goedgekeurd door de schoolraad. De concrete kosten worden 

opgenomen in de jaarlijkse afsprakennota. 

 

Hoofdstuk 5  Extra-murosactiviteiten 

 

Artikel 8  

Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaats 

vinden buiten de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer 

leerlingengroepen.  

De school streeft ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, 

aangezien ze deel uitmaken van het leerprogramma. 

De ouders worden tijdig geïnformeerd over de geplande extra-murosactiviteiten. 



Ouders hebben echter het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-

murosactiviteiten van een volledige dag of meer. Ze moeten deze weigering schriftelijk 

kenbaar maken aan de school. 

Als de leerling niet deelneemt dan moet de leerling toch op school aanwezig zijn. Voor 

deze leerlingen voorziet de school een aangepast programma.  

 

Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet 

onder. 

 

Hoofdstuk 6        Huiswerk, agenda’s, rapporten, evaluatie en schoolloopbaan  

 

Artikel 9 Huiswerk 

 

De huiswerken worden genoteerd in het heen-en-weerschrift of de schoolagenda. Indien 

een leerling zijn huiswerk vergeet, kan de groepsleraar de nodige maatregelen nemen. 

 

Artikel 10 Agenda   

 

In de kleutergroep en in de jongste (twee) leerlingengroep(en) van het lager onderwijs 

hebben de leerlingen een heen-en-weerschrift. 

Vanaf de tweede (derde) leerlingengroep van het lager onderwijs krijgen de leerlingen 

een schoolagenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor 

ouders dagelijks genoteerd. 

De ouders en de groepsleraar ondertekenen minstens wekelijks de schoolagenda of het 

heen-en-weerschrift. 

 

Artikel 11 Evaluatie en rapport  

 

Een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een 

rapport. Dit rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. 

Het rapport wordt, in de loop van het schooljaar, ondertekend terugbezorgd aan de 

groepsleraar. 

Evaluatie is een proces waarbij informatie verzameld wordt over het onderwijsleerproces 

van kinderen. Deze informatie wordt geïnterpreteerd met het oog op de te nemen 

beslissingen over de voortgang van dat proces. 

De wijze van evaluatie gebeurt op leerlingen-, klas- en schoolniveau. Evaluatie is zowel 

product- als procesgericht. Elke leerkracht stelt zich als doel ‘hoe helpen we met de 

evaluatie de leerlingen vooruit?’ 

Alle partners zijn bij het onderwijsgebeuren betrokken. 

Deze evaluatiegegevens en vorderingen worden bij wijze van rapportering weergegeven.  

De rapportering viseert alle persoonlijkheidsaspecten door middel van het 

kindvolgsysteem. Rapportering is bedoeld om informatie te verschaffen en communicatie 

mogelijk te maken. Verschillende rapporteringsvormen worden gehanteerd. 

Binnen de drie gemeentescholen wordt een uniforme weergave nagestreefd. 

 

Artikel 12 Schoolloopbaan  

 

1. Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders 

van de leerling de eindbeslissing inzake: 



- de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en 

toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB;  

- een jaar langer in het kleuteronderwijs, na kennisname en toelichting bij de 

adviezen van de klassenraad en het CLB 

- het volgen van nog één jaar lager onderwijs, als de leerling 14 jaar wordt 

voor 1 januari van het lopende schooljaar, en dit na kennisneming van en 

toelichting bij het gunstig advies van de klassenraad en het advies van het 

CLB.  

2. Een leerling die een jaar te vroeg  wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten 

laatste op 31 december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na 

advies van het CLB en na toelating van de klassenraad. Geeft de klassenraad geen 

toelating, dan vervalt het beslissingsrecht van de ouders. 

 

3. In alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet 

zittenblijven of versnellen van de leerling. Indien de  school die beslist het 

leerproces van een leerling te onderbreken door deze leerling het aanbod van het 

afgelopen schooljaar gedurende het daaropvolgende schooljaar nogmaals  te laten 

volgen, neemt ze deze beslissing na overleg met het CLB. De beslissing wordt  aan 

de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school deelt mee 

welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor de 

leerling zijn. In het leerlingendossier bewaart de school de adviezen van de 

klassenraad en het CLB. 

Hoofdstuk 7  Afwezigheden en te laat komen  

 

Artikel 13 Afwezigheden 

 

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid 

noodzakelijk  voor een vlotte schoolloopbaan. De ouders melden de afwezigheden ook 

telefonisch aan directie of secretariaat, bij voorkeur voor de start van de schooldag. 

 

1. Kleuteronderwijs 

 

Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.  

Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, 

gelden de regels van het lager onderwijs. 

 

2. Lager onderwijs 

 

a) Afwezigheid wegens ziekte: 

 

1) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder. Dit kan 

hoogstens vier maal per schooljaar worden ingediend. De verklaring 

vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, 

de begindatum en de vermoedelijke einddatum. 

 

2) een medisch attest: 

 

- als de ouders al vier maal in een schooljaar zelf een verklaring wegens 

ziekte hebben ingediend;  

- bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende 

kalenderdagen; 

  



 

b) Afwezigheid van rechtswege: 

 

Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur of de 

groepsleraar een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring 

vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de 

begindatum en de vermoedelijke einddatum. 

Het gaat om volgende gevallen: 

- het bijwonen van een familieraad; 

- het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon 

die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of 

aanverwant van de leerling; 

- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 

- het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere 

jeugdzorg en de jeugdbescherming; 

- de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht; 

- het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet 

erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling. 

- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of 

lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte aan sportieve 

manifestaties. Maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per 

schooljaar.  

 

c) Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur: 

 

Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de 

directeur een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring 

vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de 

begindatum en de vermoedelijke einddatum. 

 

d) Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking: 

 

In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van 

binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en 

woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te vergezellen tijdens hun 

verplaatsingen. 

De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en 

aangaande de communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in 

een overeenkomst tussen de directeur en de ouders. 

 

e) Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek 

mits toestemming van de directie: 

 

Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes 

lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de 

betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat: 

- een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 

- een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten 

sportfederatie; 

- een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend 

keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap; 

- een akkoord van de directie. 

  



 

f)  Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden: 

 

1)  de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, en dit gedurende 

maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.  

 

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat 

minstens de volgende elementen bevat:  

- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden;  

- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur  van de 

revalidatie blijkt; 

- een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de 

ouders; 

- een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de 

behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

  

Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van 

de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.  

 

2)  de afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing 

inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële 

diagnose. 

 

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat ten 

minste de volgende elementen bevat:  

- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden; 

- een advies, geformuleerd door het CLB in overleg met de klassenraad en de 

ouders; 

- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker. 

De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een 

evaluatieverslag;  

- een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet 

worden, rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3). 

 

In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de 

klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige 

kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen.  

 

Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of 

ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs kan de 

afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.  

 

g) Afwezigheden omwille van preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve 

uitsluiting 

 

Een afwezigheid omwille van een preventieve schorsing, een tijdelijke of 

definitieve uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd heeft dat de opvang in de 

school niet haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid. 

 

3. Problematische afwezigheden 

 

Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals 

beschreven onder  

§ 2 worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. Ook 



afwezigheden gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de ‘dixit’ -

attesten, geantidateerde attesten en attesten die een niet-medische reden vermelden, 

worden als problematische afwezigheden beschouwd. 

In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen 

deze afwezigheid alsnog wettigen. Vanaf meer dan tien halve schooldagen 

problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het 

CLB. Het CLB voorziet begeleiding voor de betrokken leerling, in samenwerking met de 

school. 

 

Artikel 14  Te laat komen 

 

1. Kinderen moeten op tijd op school zijn. Een leerling die toch te laat komt, meldt 

zich bij de directie of het secretariaat. 

          De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd 

door de directie/leerkracht. Ze maken hierover afspraken. 

 

2. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden 

heeft, de school voor het einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na 

toestemming van de directeur. 

 

Hoofdstuk 8 Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke 

en definitieve uitsluiting 

Artikel 15 Leefregels 

 

Ouders stimuleren hun kind om de leefregels van de school na te leven. Deze leefregels 

zijn o.m. terug te vinden in de afsprakennota. 

 

Artikel 16 Schending van de leefregels en ordemaatregelen 

 

1. Indien een leerling door zijn gedrag de leefregels schendt of de goede orde in de 

school in het gedrang brengt, kunnen maatregelen worden genomen. 

 

2. Deze maatregelen kunnen zijn: 

- een mondelinge opmerking; 

- een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het heen-en-

weerschrift die de ouders ondertekenen voor gezien; 

- een extra taak die de ouders ondertekenen voor gezien; 

- … 

Deze opsomming sluit niet uit dat een andere maatregel wordt genomen, aangepast aan 

het onbehoorlijk gedrag van de leerling.  

Deze maatregelen kunnen worden genomen door de directeur of elk personeelslid van de 

school met een kindgebonden opdracht. 

 

3. Meer verregaande maatregelen kunnen zijn: 

- een gesprek tussen de directeur en de betrokken leerling. De directeur 

maakt hiervan melding in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift. 

De ouders ondertekenen voor gezien. 

 



- De groepsleraar en/of de directeur nemen contact op met de ouders en 

bespreken het gedrag van de leerling. Van dit contact wordt een verslag 

gemaakt. Het verslag wordt door de ouders ondertekend voor gezien; 

 

- preventieve schorsing : 

Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de 

directeur voor een leerplichtige leerling in het lager onderwijs kan 

hanteren als bewarende maatregel om de leefregels te handhaven en 

om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De leerling 

mag gedurende maximaal vijf opeenvolgende schooldagen de lessen en 

activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De directeur kan, mits 

motivering aan de ouders, beslissen om die periode eenmalig met 

maximaal vijf opeenvolgende schooldagen te verlengen indien door 

externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan 

worden afgerond. De preventieve schorsing kan onmiddellijk uitwerking 

hebben en de school stelt de ouders in kennis van de preventieve 

schorsing. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school 

aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is. 

 

4. Indien vermelde maatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een 

individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd 

door de directeur. 

Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of 

medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt. 

Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de groepsleraar, de zorgcoördinator en 

de directeur. Het wordt steeds besproken met de ouders. Het wordt van kracht 

van zodra de ouders het begeleidingsplan ondertekenen voor akkoord. 

Indien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de 

directeur onmiddellijk overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure. 

 

5. Tegen geen enkele van deze maatregelen is er beroep mogelijk. 

 

Artikel 17 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van 

leerlingen 

 

1. Het onbehoorlijk  gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel 

noodzakelijk maken. 

 

2. Een tuchtmaatregel kan worden opgelegd indien de leerling: 

- het verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt; 

- de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het 

gedrang brengt; 

- ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; 

- zich niet houdt aan het eventueel opgesteld individueel 

begeleidingsplan; 

- de naam van de school of de waardigheid van het personeel 

aantast; 

- de school materiële schade toebrengt. 

 

3. Tuchtmaatregelen zijn: 

 

a) Tijdelijke uitsluiting 

 

De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager 

onderwijs tijdelijk uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die 



inhoudt dat de gesanctioneerde leerling gedurende minimaal één schooldag en 

maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten van zijn 

leerlingengroep niet mag volgen. Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na een 

nieuw feit. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de 

ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is. 

 

b) Definitieve uitsluiting. 

 

De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager 

onderwijs definitief uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die 

inhoudt dat de gesanctioneerde leerling wordt uitgeschreven op het moment dat 

die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, 

vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen. 

 

In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde 

leerling de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De school 

voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert 

waarom dit niet haalbaar is. 

 

4. Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling wordt afzonderlijk 

worden behandeld. 

 

5. Het schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken 

leerling het huidige, vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd 

uitgesloten. 

 

Artikel 18 Tuchtprocedure 

 

1. De directeur kan beslissen tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting. 

 

2. De directeur volgt daarbij volgende procedure: 

 

a) Het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden 

ingewonnen. In geval van de  i n t en t i e  t o t  een definitieve uitsluiting 

moet de klassenraad uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van 

het CLB die een adviserende stem heeft; 

 

b)  De intentie tot een tuchtmaatregel wordt na bi jeenkomst van de 

klassenraad aangetekend aan de ouders bezorgd, binnen de drie 

schooldagen.  De school verwijst in de kennisgeving naar de mogelijkheid 

tot inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de 

klassenraad, na afspraak. 

 

De ouders hebben het recht om te worden gehoord, eventueel bijgestaan 

door een vertrouwenspersoon. 

 

Dit gesprek moet uiterlijk vijf schooldagen na ontvangst van de kennisgeving 

plaatsvinden. 

c) De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten. 

 

d) De genomen beslissing van de directeur wordt schriftelijk gemotiveerd en 

binnen de drie schooldagen aangetekend  aan de ouders bezorgd. In dit 

aangetekend schrijven wordt de mogelijkheid vermeld tot het 

instellen van het beroep, alsook de bepalingen uit het schoolreglement die 

hier betrekking op hebben. 



 

Artikel 19 Tuchtdossier 

 

 Een tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de 

directeur. 

 

 Het tuchtdossier omvat een opsomming van: 

- de gedragingen  

- de reeds genomen ordemaatregelen; 

- de gedragingen die niet overeenstemmen met het individueel 

begeleidingsplan; 

- de reacties van de ouders op eerder genomen maatregelen; 

- het gemotiveerd advies van de klassenraad; 

- het tuchtvoorstel en de bewijsvoering ter zake. 

Artikel 20  Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting 

1. Ouders kunnen een beslissing tot tijdelijke uitsluiting betwisten en kunnen een 

beroepsprocedure instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.  

Dit beroep moet binnen de vijf schooldagen na kennisneming van de feiten 

aangetekend ingediend worden bij het schoolbestuur. 

 

 Het beroep:  

- wordt gedateerd en ondertekend  

- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en 

motivering van de ingeroepen bezwaren.  

- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken  

2. Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het 

schoolbestuur. 

 

3. De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van interne leden en wordt in 

functie van een concreet beroep samengesteld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Met ingang van 1 september 2016 wordt de beroepscommissie als volgt samengesteld: 

 De directeurs van scholengemeenschap De Balk 

 De zorgcoördinatoren van de betrokken inrichtende macht 

 Twee afgevaardigde leerkrachten van de betrokken school die niet verbonden 

zijn met het tuchtdossier 

 Een afgevaardigde aangeduid door het CLB 

 Een pedagogisch adviseur OVSG 

 Als afgevaardigde van het schoolbestuur : de Schepen van Onderwijs van de 

betrokken gemeente. Deze fungeert eveneens als voorzitter en neemt de 

bewaking van de procedure voor zijn rekening 

 Secretaris : een personeelslid van het schoolbestuur, afdeling onderwijs 

 

De werking van de beroepscommissie 

 

Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van een 

beroepscommissie, met inbegrip van de stemprocedure, van een beroepscommissie, met 

inachtneming van volgende bepalingen: 

- elk lid van de beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien verstande dat 

bij stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de beroepscommissie en het 

aantal stemgerechtigde externe leden van de beroepscommissie gelijk moet zijn, bij 



staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend 

- elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen 

- een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie 

- een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een 

gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden 

van de klassenraad die een advies over de definitieve uitsluiting heeft gegeven 

- de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten 

van de individuele personeelsleden van het onderwijs 

- een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming 

is met de decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement. 

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de 

beroepscommissie 

 

4. Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 

a) de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid 

als: 

1) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het 

beroep is overschreden; 

2) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het 

schoolreglement; 

b) de bevestiging van de tijdelijke uitsluiting 

c) de vernietiging van de tijdelijke uitsluiting.  

 

5. Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders 

bezorgd, binnen de drie schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie. 

 

6. Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de omstreden tijdelijke uitsluiting van 

rechtswege nietig. 

 

7. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. 

Hoofdstuk 9  Getuigschrift basisonderwijs   

 

Artikel 21 Het getuigschrift toekennen 

Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na 

beslissing van de klassenraad 

Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, of na 

een beroepsprocedure. 

De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het 

leerlingendossier blijkt dat de leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen 

opgenomen in het leerplan in voldoende mate heeft bereikt. 

 

Artikel 22 Het getuigschrift niet toekennen 

 

Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op basis 

van het leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het 

lopende schooljaar aangetekend mee aan de ouders. 

 

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift 

basisonderwijs krijgt, heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van 

bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan, en een verklaring met de 

vermelding van het aantal en de soort van de gevolgde schooljaren lager onderwijs, 

afgeleverd door de directie. 



 

Ouders die niet akkoord gaan met deze beslissing, kunnen uiterlijk binnen de drie 

werkdagen een overleg vragen met de directeur De bedoeling van dit overleg is om 

alsnog tot een overeenkomst te komen zonder dat de formele beroepsprocedure 

opgestart moet worden. 

Dit overleg vindt plaats binnen de twee werkdagen na de aanvraag tot gesprek. 

 

De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijke verslag van gemaakt 

worden.  

In dit verslag wordt meteen opgenomen of de directeur de klassenraad al dan niet 

opnieuw samenroept. 

 

Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet 

bijeen te roepen, hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de school de 

ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie.  

 

 Indien de klassenraad bij zijn oorspronkelijke beslissing blijft, wordt zij opnieuw 

gemotiveerd en door het schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders, uiterlijk 

binnen de drie werkdagen . Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing dan 

wijst de school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep bij de 

beroepscommissie. 

 

Artikel 23 Beroepsprocedure 

 

1. Ouders kunnen het niet-toekennen van een getuigschrift door de klassenraad 

betwisten en kunnen een beroepsprocedure instellen, na voorgaande stappen, 

zoals beschreven in artikel 26. 

 Dit beroep moet door de ouders aangetekend en binnen de vijf werkdagen  

ingediend worden bij het schoolbestuur. 

 Het beroep:  

- wordt gedateerd en ondertekend;  

- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en 

motivering van de ingeroepen bezwaren; 

- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken;  

2. Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het 

schoolbestuur. 

 

Met ingang van 1 september 2016 wordt de beroepscommissie als volgt 

samengesteld: 

 De directeurs van scholengemeenschap De Balk 

 Een afgevaardigde aangeduid door het CLB 

 De klastitularis of groepsleraar van de hoogste leerlingengroep van elke 

gesubsidieerde officiële vestigingsplaats voor lager onderwijs 

 Als afgevaardigde van het schoolbestuur : de Schepen van Onderwijs van de 

betrokken gemeente. Deze fungeert eveneens als voorzitter en neemt de 

bewaking van de procedure voor zijn rekening 

 Secretaris : een personeelslid van het schoolbestuur, afdeling onderwijs 

 

De werking van de beroepscommissie. 

 

Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van een 

beroepscommissie, met inbegrip van de stemprocedure, van een beroepscommissie, met 

inachtneming van volgende bepalingen: 



- elk lid van de beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien verstande dat 

bij stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de beroepscommissie en het 

aantal stemgerechtigde externe leden van de beroepscommissie gelijk moet zijn, bij 

staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend 

- elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen 

- een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie 

- een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een 

gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden 

van de klassenraad die een advies over de definitieve uitsluiting heeft gegeven 

- de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten 

van de individuele personeelsleden van het onderwijs 

- een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming 

is met de decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement. 

 

3. De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van 

het beroep. 

 De beroepsprocedure wordt voor de duur van zes weken opgeschort met ingang 

van 11 juli. 

 

4. Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 

    a) de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

1) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het 

beroep is overschreden; 

2) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het 

schoolreglement; 

    b)  de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs; 

    c) de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.  

 

    Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de      

    beroepscommissie. 

 

5. Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders 

bezorgd, gebracht, uiterlijk op 15 september daaropvolgend. 

 

 In de mate van het mogelijke wordt de beslissing vroeger dan de eerste schooldag 

van 

        september genomen, zodat de leerling op 1 september het schooljaar kan 

beginnen. 

 

6. De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman. 

Dit kan geen personeelslid van de school zijn. 

Artikel 24 

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift 

basisonderwijs krijgt, heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van 

bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan, en een verklaring met 

de vermelding van het aantal en de gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd 
door de directie.  

Artikel 25 

Het meegeven van het getuigschrift en rapport kan om geen enkele reden worden 

ingehouden, ook niet bij verzuim door de ouders van hun financiële verplichtingen. 



Hoofdstuk 10 Onderwijs aan huis  

Artikel 26 

1. Het onderwijs aan huis is kosteloos. 

 

2. Een kind dat ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar 

wordt of ouder is dan vijf, heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon 

internetonderwijs of een combinatie van beide, indien volgende voorwaarden 

gelijktijdig zijn vervuld: 

a) de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig 

wegens ziekte of ongeval, of de leerling is chronisch ziek en is negen halve 

dagen afwezig; 

b) de ouders dienen een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch 

attest, in bij de directeur. Uit het medisch attest blijkt dat de leerling de 

school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen;  

c) de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling 

bedraagt ten hoogste tien kilometer. 

 

3. De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ,synchroon internetonderwijs of een 

combinatie van beide gebeurt door de ouders, per brief of via een specifiek 

aanvraagformulier. Bij de aanvraag voegen de ouders een medisch attest waarop 

wordt vermeld: 

a) dat het kind langer dan 21 kalenderdagen afwezig is wegens ziekte of 

ongeval; 

b) de vermoedelijke duur van de afwezigheid; 

c) dat het kind de school niet kan bezoeken, maar toch onderwijs aan huis mag 

volgen. 

Bij chronisch zieke kinderen volstaat een medisch attest van een geneesheer-

specialist met de verklaring dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte en dat 

de behandeling minstens 6 maanden zal duren. 

 

4. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school de dag na het 

ontvangen van de aanvraag en vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag 

afwezigheid en voor de verdere duur van de afwezigheid van het kind, voor vier 

lestijden per week onderwijs aan huis verstrekken het synchroon 

internetonderwijs of een combinatie van beiden . 

 Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of 

een combinatie van beiden mogelijk telkens het kind negen halve dagen (hoeven 

niet aan te sluiten) afwezig was. 

 

5. Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke 

aanvraag, vergezeld van een medisch attest, indienen bij de directeur. 

 Bij chronisch zieke leerlingen hoeft er niet telkens opnieuw een medisch attest 

voorgelegd worden en volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders. 

 

6. Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs 

of een combinatie van beiden de school hervatten, maar binnen een termijn van 3 

maanden opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op 

onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. 

Wel moet het onderwijs aan huis opnieuw worden aangevraagd volgens de 

procedure beschreven in §3, 2e en 3e punt. 

 

7 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. 

 



Hoofdstuk 11 Schoolraad, ouderraad en  leerlingenraad  

 

Artikel 27 

 

De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen: 

a) de ouders; 

b) het personeel; 

c) de lokale gemeenschap 

 

  Artikel 28 

 

Er wordt een ouderraad opgericht, wanneer ten minste tien procent van de ouders erom 

vraagt. Het moet gaan over ten minste drie ouders. 

De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. Iedere ouder kan 

zich verkiesbaar stellen en kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim. 

 

         Artikel 29 

 

De school richt een leerlingenraad op als ten minste 10% van de leerlingen van het vijfde 

en zesde leerjaar er om vragen. 

Hoofdstuk 12 Leerlingengegevens en privacy 

 

Artikel 30 

 

Meedelen van leerlingengegevens aan ouders. 

 

Ouders hebben recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling 

betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de 

school. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de 

leerlingengegevens, hebben ze kopierecht. Iedere kopie dient persoonlijk en 

vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden noch publiek worden 

gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de 

leerling. 

 

Ouders kunnen zich daarnaast beroepen op de wetgeving op openbaarheid van bestuur 

die voorziet in een recht op inzage, toelichting en/of kopie. Hiertoe richten ze een vraag 

tot het college van burgemeester en schepenen dat bekijkt of toegang kan worden 

verleend.  

 

Als een volledige inzage in de leerlingengegevens een inbreuk is op de privacy van een 

derde, dan wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke 

inzage of rapportage. 

 

Artikel 31 

 

Meedelen van leerlingengegevens aan derden. 

De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing 

van een wettelijke of reglementaire bepaling. 

 

Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen 

leerlingengegevens overgedragen naar de nieuwe school op voorwaarde dat: 

 



a) de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke 

onderwijsloopbaan; 

b) de overdracht gebeurt in het belang van de leerling; 

c) ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht 

verplicht stelt. 

De school nodigt ouders hiertoe uit op een overleg waarop de gegevens worden 

ingekeken en waarop samen overeengekomen wordt welke gegevens worden 

overgedragen. 

 

Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht 

overgedragen worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich 

tegen deze overdrachten niet verderzetten. 

 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen 

nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden. 

 

Artikel 32 

 

Afbeeldingen van personen 

Voor de publicatie van zowel geposeerde (gerichte) als niet-geposeerde, spontane 

afbeeldingen van leerlingen wordt aan de ouders expliciet een schriftelijke toestemming 

gevraagd 

Hoofdstuk 13 Algemeen rookverbod 

Artikel 33 

Het is verboden te roken binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de 

gebouwen als de speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten. 

 

Het is verboden te roken tijdens de extramuros-activiteiten. 

 

Bij overtreding van deze bepaling  

a) zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement 

opgenomen in dit schoolreglement; 

b) zullen ouders en/of bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het 

schooldomein te verlaten. 

 

Hoofdstuk 14 Slotbepaling 

Artikel 34 

Meer specifieke regels en afspraken worden na overleg in de schoolraad opgenomen in 

de afsprakennota van de school. 

Deze regels en afspraken maken integraal deel uit van het schoolreglement. 

 

Artikel 2 : 

 

Deze beslissing dient bekend te worden gemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet en heeft uitwerking vanaf haar bekendmaking. 

 

 

  



12. Stedelijk basisonderwijs.  Aanpassing arbeidsreglement. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het schoolbestuur moet voor al zijn personeelsleden een arbeidsreglement opstellen dat 

de betrekkingen tussen schoolbestuur en personeelsleden regelt.  

 

De wijzigingen aan het arbeidsreglement werden syndicaal overlegd op 29 februari 2016.  

 

Het huidig arbeidsreglement wordt op onderstaande punten aangepast. 

 

- Aanpassing orde- en tuchtregeling 

o Art. 108  Preventieve schorsing 

- Aanpassingen bevoegdheden en verantwoordelijkheid personeel 

o Art. 126 § 2 Deontologische code gemeentepersoneel 

o Art 143  Respecteren grondwettelijke beginselen inzake rechten van 

de mens en het kind in bijzonder 

- Gebruik van communicatie- en informaticatoepassingen 

Art 177 

- Medicatiebeleid 

Art 199 § 2 

- Aanpassing bescherming psychosociale risico’s op het werk 

Art 214 §1 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- de wet van 8 april 1965 tot de instelling van een arbeidsreglement waarin wordt 

bepaald dat de inrichtende macht voor haar personeel een arbeidsreglement moet 

opmaken met daarin een aantal verplichte vermeldingen.  

 

- de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en 

de vakbonden van haar personeel.  

 

- het decreet dd.8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs zoals laatst gewijzigd 

op 1 september 2015  

 

- het decreet dd.27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 

personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 

leerlingenbegeleiding. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Keurt het arbeidsreglement als volgt goed: 

 



Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en definities 

 

 Draagwijdte 1.1

 

Art.1  Dit  arbeidsreglement is een reglement van inwendig bestuur en heeft een 

afdwingbaar karakter.  

 

Art.2  Dit  arbeidsreglement is ondergeschikt aan dwingende wetsbepalingen en hun 

uitvoeringsbesluiten. 

 

Art.3  De arbeidsvoorwaarden die een gevolg zijn van andere wettelijke, decretale en 

reglementaire bepalingen dan deze opgesomd in dit arbeidsreglement blijven 

onverkort gelden. Het gaat onder meer over de rechten en plichten opgesomd in 

het Decreet Rechtspositie voor de personeelsleden gesubsidieerd door het 

ministerie van Onderwijs en Vorming. 

 

 Toepassingsgebied 1.2

 

Art.4  Dit reglement is van toepassing op het gesubsidieerd personeel zoals bedoeld in 

het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 

personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra 

voor leerlingenbegeleiding (verder genoemd Decreet Rechtspositie) met name:  

 de vastbenoemde personeelsleden,  

 tijdelijk aangestelde personeelsleden voor bepaalde duur,  

 tijdelijk aangestelde personeelsleden voor doorlopende duur  

tewerkgesteld in een ambt van een van volgende categorieën:  

 bestuurs- en onderwijzend personeel,  

 beleids- en ondersteunend personeel  

 paramedisch personeel,  

die tewerkgesteld zijn in de gemeentelijke basisscholen van Kuurne met inbegrip 

van de personeelsleden die in deze school tewerkgesteld zijn via reaffectatie of 

wedertewerkstelling. 

 

 Definities 1.3

 

Art.5  Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 

§1 ABOC: het afzonderlijk bijzonder comité. In dit comité zetelen afgevaardigden van 

het schoolbestuur en van de representatieve vakorganisaties. Zij onderhandelen 

vooraf over de grondregelingen met betrekking tot personeelsaangelegenheden, 

o.a. over voorliggende arbeidsreglement. 

  

§2 Dienstorder: een opdracht en/of mededeling, onafhankelijk de vorm hoe deze 

gecommuniceerd wordt, uitgaande van het college van burgemeester en 

schepenen, een bevoegde ambtenaar of de directeur, die bepalingen van interne 

orde (op een dwingende wijze) vastlegt. Deze dienstorders worden ook vastgelegd 

binnen de afspraken en praktische organisatie in het schoolwerkplan van de 

school. 

 

§3 Directeur: de persoon die door het schoolbestuur met de dagelijkse leiding van de 

school is belast. 

 

§4 Directeur coördinatie-scholengemeenschap: de directeur die aangesteld wordt ter 

ondersteuning van de scholengemeenschap op basis van de puntenenveloppe van 

de scholengemeenschap 

§5 Leerlingen: de jongeren die als regelmatige leerling zijn ingeschreven in een 

school 



 

§6 OCSG: het onderhandelingscomité op het niveau van de scholengemeenschap. In 

dit comité zetelen afgevaardigden van de schoolbesturen van de 

scholengemeenschap en van de representatieve vakorganisaties. Zij 

onderhandelen vooraf over de aangelegenheden waarvoor de 

scholengemeenschap bevoegd is voor zover deze personeelsrepercussies kunnen 

hebben. 

 

§7 Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de 

minderjarige onder hun bewaring hebben. 

 

§8 Pedagogische begeleidingsdienst: de dienst belast met de externe ondersteuning 

van de betrokken scholen volgens het eigen pedagogisch concept, onder meer bij 

het opstellen van het schoolwerkplan, het ontwikkelen van initiatieven ter 

bevordering van de onderwijskwaliteit, het stimuleren van initiatieven ter 

versterking van de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden 

 

§9 Pedagogisch project: het geheel van fundamentele uitgangspunten dat door het 

schoolbestuur voor de school wordt vastgelegd 

 

§10 School: pedagogisch geheel, waar onderwijs georganiseerd wordt en dat 

onder leiding staat van één directeur; 

 

§11 Schoolbestuur ( inrichtende macht): de instantie die verantwoordelijk is 

voor de sch(o)ol(en) van de gemeente, namelijk het gemeentebestuur Kuurne 

 

§12 stafmedewerker scholengemeenschap: het personeelslid dat aangesteld 

wordt ter ondersteuning van de scholengemeenschap op basis van de 

puntenenveloppe van de scholengemeenschap ( in deze functie wordt het 

personeelslid aangesteld in het onderliggende ambt van onderwijzer, 

kleuteronderwijzer, ICT-coördinator, zorgcoördinator of administratief 

medewerker). 

 

 

§13 Vakbondsafgevaardigde: afgevaardigde van één van de representatieve 

vakorganisaties. 

 

§14 Vestigingsplaats: een gebouw of gebouwencomplex waarin de school of 

een gedeelte ervan is gehuisvest. 

 

Hoofdstuk 2 Arbeidsduur, arbeidstijd, prestatieregeling, vakantieregeling 

 Algemeen 2.1

 

Art.6  Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.  

 

Art.7  De lessen worden in aantal gelijkmatig gespreid over vijf dagen, van maandag tot 

en met vrijdag. De woensdagnamiddag is vrij.  

 

Art.8  De normale openingsuren van de school zijn de volgende: 

  

Dagen Uren Uren 

Maandag van 8u40 tot 11u50 en van 13u15 tot 16u 

Dinsdag van 8u40 tot 11u50 en van 13u15 tot 16u 

Woensdag van 8u40 tot 11u50  

Donderdag van 8u40 tot 11u50 en van 13u15 tot 16u 

Vrijdag van 8u40 tot 11u50 en van 13u15 tot 14u55 

 



Art.9  De rustpauzes worden, behoudens afwijkingen voorzien in de individuele 

uurroosters, als volgt toegekend: 

Voormiddag: van   10u20 tot    10u35   

Namiddag: van   14u55   tot    15u10  

 

Art.10 De middagpauze wordt, behoudens afwijkingen voorzien in de individuele 

uurroosters, als volgt toegekend: van   11u50    tot     13u15      . 

 (tenminste 1 uur) 

 

Art.11 De directeur stelt het lessenrooster op.  

 

Art.12 De directeur stelt het ontwerp van individuele uurroosters van de personeelsleden 

op, met inbegrip van de toezichtroosters en rustpauzes. Hij streeft hierbij naar 

een optimale afstemming op de noden van de organisatie rekening houdend met 

een billijke verdeling tussen de personeelsleden. 

 

Art.13 Alle uurroosters die voorkomen of kunnen voorkomen op school maken integraal 

deel uit van het arbeidsreglement. Ze worden opgenomen in een aparte map 

uurroosters/schoolorganisatie of zijn digitaal beschikbaar. Elk personeelslid 

ontvangt een exemplaar van zijn individuele uurrooster dat vanaf dan bindend 

wordt voor beide partijen. Bij elke wijziging hiervan ontvangt het betrokken 

personeelslid een aangepaste versie. 

 

Art.14 Het personeelslid leeft zijn individueel uurrooster stipt na. De afstand of de 

verplaatsing zijn, behoudens overmacht, geen rechtvaardiging voor afwezigheden 

of te laat komen. 

 

Art.15 De wekelijkse arbeidsduur is vastgesteld als volgt 

§1  voor personeelsleden die voltijds fungeren:                                                                                             

- bestuurs- en onderwijzend personeel: maximum 26 klokuren; 

- beleids- en ondersteunend personeel: 36 klokuren 

- het paramedisch personeel:  32 klokuren 

§2 voor personeelsleden die op basis van de puntenenveloppen aangesteld zijn 

bedraagt de arbeidsduur: 36 klokuren 

§3  voor personeelsleden die deeltijds fungeren bedraagt de arbeidsduur ten hoogste 

het evenredige deel van de in §1 en § 2 bedoelde klokuren. 

 

Art.16  

§1 Personeelsvergaderingen (inclusief werkgroepvergaderingen) en oudercontacten 

kunnen worden georganiseerd buiten de normale aanwezigheid van leerlingen.  

§2 De personeelsvergaderingen en oudercontacten worden bij dienstorder 

meegedeeld bij het begin van het schooljaar. Er wordt één  personeelsvergadering 

per maand georganiseerd.  

§3 Bijkomende personeelsvergaderingen kunnen worden gepland indien de noodzaak 

zich voordoet. 

 

Art.17 Elk personeelslid is verplicht de personeelsvergaderingen, oudercontacten en 

pedagogische studiedagen bij te wonen, tenzij de directie dit anders bepaalt. 

 

Art.18 Opendeurdagen en schoolfeesten met leerlingenactiviteiten kunnen tijdens het 

weekend of op feestdagen worden georganiseerd. In dat geval kunnen de 

personeelsleden gedurende maximaal 2 beurten per jaar verplicht worden om aan 

deze activiteiten deel te nemen. 

Alle personeelsleden die minimaal een halftijdse opdracht in de school vervullen, 

moeten naar evenredigheid hun medewerking aan deze activiteiten verlenen. 

Deelname aan andere activiteiten tijdens weekends of op feestdagen gebeurt op 

vrijwillige basis. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden worden de data van 



voornoemde activiteiten meegedeeld voor eind september. 

 

Art.19 Behoudens verplichte deelname aan voornoemde vergaderingen en activiteiten, 

kunnen aan personeelsleden ook andere opdrachten buiten de normale 

aanwezigheid van leerlingen buiten de jaarlijkse vakantieperiodes worden geëist, 

indien deze opdrachten werden onderhandeld in het ABOC. Deze andere 

opdrachten worden jaarlijks vóór 1 december aan de personeelsleden meegedeeld 

bij dienstorder. Het personeelslid is verplicht om deze onderhandelde opdrachten 

bij te wonen, tenzij het dienstorder anders bepaalt. 

 

Art.20 De lessen kunnen drie halve dagen per schooljaar geschorst worden voor het 

houden van pedagogische studiedagen. 

 

Art.21 De duur van de jaarlijkse vakantie wordt geregeld conform de bepalingen van de 

onderwijsreglementering. 

 

Art.22 De normale rustdagen zijnde jaarlijkse vakantiedagen: herfst-, kerst-, krokus-, 

paas- en zomervakantie;  

 

Art.23 Er is bovendien vakantie op volgende dagen: 11 november, 1 mei, Paasmaandag, 

Hemelvaartsdag en de daaropvolgende dag en Pinkstermaandag, voor zover zij 

niet in een vakantieperiode vallen. 

 

Art.24 Per schooljaar legt het schoolbestuur twee facultatieve vakantiedagen vast. Deze 

facultatieve vakantiedagen worden ten laatste op 15 juni van het voorafgaande 

schooljaar vastgelegd en aan de personeelsleden meegedeeld via een dienstorder. 

 

Art.25 De lessen kunnen de laatste schooldag vóór de zomervakantie één halve dag 

geschorst worden om de school in staat te stellen opdrachten verbonden aan het 

einde van het schooljaar, zoals oudercontacten, te realiseren. 

 

Art.26 De lessen kunnen de dag na de parlementaire, provinciale of gemeentelijke 

verkiezingen worden geschorst wanneer de lokalen naar aanleiding van die 

verkiezingen gebruikt zijn voor het inrichten van stemopnemingsbureaus. De 

directeur brengt de personeelsleden hiervan per dienstorder op de hoogte. 

 

Art.27 Het schoolbestuur van de school waaraan het personeelslid geaffecteerd is, blijft 

werkgever van het personeelslid ook al wordt het ingezet in een  school van de 

scholengemeenschap van een ander schoolbestuur. 

 

Art.28 Het schoolbestuur houdt bij het inzetten van het personeel rekening met volgende 

principes: 

§1 het personeelslid wordt steeds aangesteld  of geaffecteerd aan de school waar de 

betrekking reglementair wordt ingericht; 

§2 de afstand over de openbare weg tussen de school van aanstelling of affectatie en 

de school waar het personeelslid wordt ingezet mag nooit meer dan 25 km 

bedragen. Dit geldt niet als het personeelslid instemt om over een grotere afstand 

ingezet te worden; 

§3 er moet steeds rekening worden gehouden met de statutaire toestand van het 

personeelslid; 

§4 de bepalingen inzake inzetbaarheid moeten worden, opgenomen in het 

aanstellingsbesluit en de functiebeschrijving. 

 

 Directeur 2.2

2.2.1 De directeur van een school 

 

Art.29 De directeur is tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen én telkens 



wanneer de dienst het vereist, in één van de vestigingsplaatsen aanwezig, 

behoudens gerechtvaardigde afwezigheden in dienstverband. 

 

Art.30 De directeur kan worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor de 

totaliteit van de scholengemeenschap; 

 

Art.31 De directeur/adjunct-directeur met onderwijsopdracht en/of opdracht ICT-

coördinator en/of zorgcoördinator moet de nodige regelingen treffen om deze taak 

naar behoren uit te oefenen. 

 

Art.32 Tijdens de schoolvakanties moet de directeur de prestaties uitvoeren die 

noodzakelijk zijn om de goede werking van de school te garanderen, maar tijdens 

de zomervakantie moet een vakantieperiode van zes weken gegarandeerd zijn, 

waarvan een ononderbroken periode van vijf weken op te nemen tussen 6 juli en 

15 augustus. 

 

2.2.2 De directeur coördinatie-scholengemeenschap 

 

Art.33 De directeur coördinatie-scholengemeenschap krijgt een administratieve 

standplaats toegewezen in een school behorend tot de scholengemeenschap. 

 

Art.34 Hij/zij wordt belast met een coördinerende managementfunctie op het niveau 

scholengemeenschap. 

 

Art.35 De prestaties van de directeur coördinatie-scholengemeenschap worden 

vastgelegd volgens de afspraken van de scholengemeenschap (o.a. 

beschikbaarheid, overleg, …). 

 

Art.36 De directeur coördinatie- scholengemeenschap kan worden ingezet voor de 

vervulling van opdrachten voor en in andere scholen van de scholengemeenschap 

of voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de 

scholengemeenschap. 

 

Art.37 De directeur coördinatie-scholengemeenschap is behoudens gerechtvaardigde 

afwezigheden in dienstverband, tijdens de normale aanwezigheid van de 

leerlingen en telkens wanneer de dienst het vereist, in één van de 

vestigingsplaatsen. 

 

Art.38 Tijdens de zomervakantie heeft de directeur coördinatie-scholengemeenschap 

recht op zes weken vakantie, waarvan een ononderbroken periode van vijf weken, 

op te nemen tussen 6 juli en 15 augustus. 

 

 Zorgcoördinator, ICT-coördinator en administratief medewerker 2.3

2.3.1 Algemeen 

Art.39 De zorgcoördinator, de ICT-coördinator  en de administratief medewerker zijn 

inzetbaar voor de scholengemeenschap. 

 

Art.40 Ze kunnen ingezet worden voor de vervulling van opdrachten voor en in andere 

scholen van de scholengemeenschap of voor de vervulling van opdrachten voor de 

totaliteit van de scholengemeenschap. 

 

 

2.3.2 Bepalingen voor  de zorgcoördinator / de ICT-coördinator. 

 

Art.41 De wekelijkse opdracht van de zorgcoördinator / de ICT-coördinator die voltijds 

fungeert bedraagt 36 klokuren. 

 



Art.42 De wekelijkse opdracht van de zorgcoördinator / de ICT-coördinator die deeltijds 

fungeert bedraagt steeds een evenredig deel van die 36 klokuren. 

 Er wordt steeds afgerond naar een volledig uur. 

 

Art.43 Deze prestatieregeling kan niet beperkt blijven tot de periode van normale 

aanwezigheid van de leerlingen. 

 

Art.44 De schoolvakanties zijn vakantiedagen voor de zorgcoördinator / de ICT-

coördinator. 

 

In functie van de goede werking van de school kan echter op hen maximum  

3 dagen een beroep worden gedaan binnen de lijst van opdrachten bepaald na 

onderhandeling in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité, maar een 

ononderbroken vakantieperiode tussen 6 juli en 15 augustus moet gegarandeerd 

zijn. 

Deze opdrachten worden billijk verdeeld tussen de personeelsleden en worden 

jaarlijks  voor 1 december meegedeeld. 

 

2.3.3 Bepalingen voor de administratief medewerker  

 

Art.45 De wekelijkse opdracht van de administratief medewerker die voltijds fungeert 

bedraagt 36 klokuren. 

 

Art.46 De wekelijkse opdracht van de administratief medewerker die deeltijds fungeert 

bedraagt  een evenredig deel van die 36 klokuren.  Er wordt steeds afgerond naar 

een volledig uur. 

 

Art.47 Vakantieregeling administratief medewerker  

 

§1 De schoolvakanties zijn in principe vakantiedagen voor de administratief 

medewerker. Het schoolbestuur kan de administratief medewerker echter 

verplichten om tijdens de jaarlijkse vakantie maximaal 12 werkdagen prestaties te 

leveren, waarvan maximaal 10 werkdagen tijdens de zomervakantie. Dit geldt 

voor voltijds aangestelde administratief medewerkers. 

 

§2 Bij deeltijds werkenden wordt het aantal prestatiedagen verhoudingsgewijs 

aangepast. 

 

§3 Een ononderbroken vakantieperiode van 5 weken, waarin alleszins 15 juli tot en 

met 15 augustus valt, moet gegarandeerd zijn. 

 

§4 De prestatiedagen zijn steeds volledige dagen, na akkoord met het personeelslid 

kan het schoolbestuur beslissen om de dagen in halve prestatiedagen in te delen. 

 

§5 Om uitzonderlijke dienstredenen kan het schoolbestuur aan de administratief 

medewerker vragen om meer dan het vooraf bepaalde aantal prestatiedagen te 

werken tijdens de jaarlijkse vakantie. In dat geval kunnen die extra 

prestatiedagen gecompenseerd worden buiten de jaarlijkse vakantieperiodes en 

dit in samenspraak met de directeur. 

 

§6 Het schoolbestuur deelt na onderhandeling in het ABOC elk jaar uiterlijk vóór de 

kerstvakantie aan de administratief medewerker mee hoeveel dagen hij/zij tijdens 

de schoolvakanties zal moeten werken en hoe deze verdeeld worden over de 

diverse schoolvakanties. 

  



 

 Onderwijzend personeel 2.4

 

Art.48 De personeelsleden verzekeren de hoofdopdracht zoals jaarlijks vastgelegd door 

het schoolbestuur. Deze hoofdopdracht bestaat uit de lesopdracht en/of 

beleidsondersteuning en/of bijzondere pedagogische taken. 

De wekelijkse hoofdopdracht van personeelsleden met een voltijdse betrekking 

bedraagt voor volgende ambten als volgt: 

• het ambt van kleuteronderwijzer: minimum 24 lestijden en maximum 26 

lestijden.  

• het ambt van onderwijzer in het gewoon lager onderwijs: minimum 24 

lestijden en maximum 26 lestijden. 

• het ambt van leermeester godsdienst, niet-confessionele zedenleer en 

lichamelijke opvoeding: minimum 24 lestijden en maximum 28 lestijden. 

 

Art.49 De wekelijkse schoolopdracht van het onderwijzend personeel dat voltijds is 

tewerkgesteld, bedraagt maximaal 26 klokuren te presteren binnen de normale 

aanwezigheid van de leerlingen. 

 

Art.50 De wekelijkse schoolopdracht van het onderwijzend personeel dat deeltijds is 

tewerkgesteld, bedraagt ten hoogste een evenredig deel van de hierboven 

vermelde klokuren. 

 

Art.51 De personeelsleden verzekeren het toezicht binnen de normale aanwezigheid van 

de leerlingen. Rekening houdend met de schoolopdracht die van ieder 

personeelslid kan worden gevraagd, wordt een billijke verdeling uitgewerkt door 

de directeur in samenspraak met de syndicale afgevaardigden in de school.  De 

criteria voor de invulling van de toezichtopdrachten worden onderhandeld in het 

ABOC.  

Art.52  

Personeelsleden die buiten het individuele uurrooster verplicht aanwezig moeten 

zijn op vergaderingen of andere activiteiten kunnen deze tijd niet compenseren. 

Deze vergaderingen en activiteiten maken deel uit van de normale werking van de 

school. 

  

Art.53 Een personeelslid van het onderwijzend personeel kan worden ingezet voor de 

vervulling van opdrachten voor andere scholen van de scholengemeenschap. 

 

Art.54 De schoolvakanties zijn vakantiedagen voor het onderwijzend personeel. 

 

Art.55 In functie van de goede werking van de school kan echter op hen maximum  

3 dagen een beroep worden gedaan binnen de lijst van opdrachten bepaald na 

onderhandeling in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité, maar een 

ononderbroken vakantieperiode tussen 6 juli en 15 augustus moet gegarandeerd 

zijn.  

Deze opdrachten worden billijk verdeeld tussen de personeelsleden en worden 

jaarlijks  voor 1 december meegedeeld. 

Art.56 Een personeelslid moet de nodige voorbereidingen treffen om de lessen stipt te 

kunnen laten aanvangen. 

 

Art.57 De organisatie van extra-murosactiviteiten in opdracht, wordt geregeld door de 

directeur in overleg met de betrokken personeelsleden. Behoudens uitzonderlijke 

omstandigheden wordt het tijdstip van deze activiteiten aan de personeelsleden 

meegedeeld voor eind september bij dienstorder. 

Art.58 De organisatie van extra-murosactiviteiten op initiatief van een of meerdere 

personeelsleden kan enkel mits voorafgaandelijk akkoord van de directeur. 

 



Art.59 Het personeelslid blijft tijdens de extra-murosactiviteiten verantwoordelijk voor 

het toezicht op de minderjarige leerlingen zowel tijdens de verplaatsing als tijdens 

de activiteit zelf. 

 

 Stafmedewerker-scholengemeenschap 2.5

 

Art.60 De stafmedewerker-scholengemeenschap krijgt een administratieve standplaats  

 toegewezen in een school behorend tot de scholengemeenschap. 

 

Art.61 De stafmedewerker-scholengemeenschap draagt actief bij tot het verhogen van 

het beleidsvoerend vermogen van de scholengemeenschap. 

 

Art.62 De stafmedewerker-scholengemeenschap kan ingezet worden voor de vervulling 

van opdrachten voor en in andere scholen van de scholengemeenschap of voor de 

vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap. 

 

Art.63 De prestaties van de stafmedewerker-scholengemeenschap worden vastgelegd 

volgens de afspraken van de scholengemeenschap (o.a. beschikbaarheid, overleg, 

…). 

 

Art.64 De wekelijkse opdracht van de stafmedewerker-scholengemeenschap die voltijds 

fungeert bedraagt 36 klokuren. 

 

Art.65 De wekelijkse opdracht van de stafmedewerker-scholengemeenschap die deeltijds 

fungeert bedraagt een evenredig deel van 36 klokuren. 

 

Art.66 Voor de functie van stafmedewerker-scholengemeenschap geldt de 

vakantieregeling van het      onderliggend ambt. 

 

Art.67 In functie van de goede werking van de school kan echter op hem/haar een 

beroep worden gedaan binnen de lijst van opdrachten bepaald na onderhandeling 

in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité. Maar een ononderbroken 

vakantieperiode tussen 6 juli en 15 augustus moet gegarandeerd zijn. 

 

 Kinderverzorger 2.6

Art.68 De opdracht van de kinderverzorger bestaat voornamelijk uit het opnemen van 

verzorgende taken ten aanzien van jonge kleuters en dit ter ondersteuning van de 

kleuteronderwijzer(s). 

 

Art.69 De wekelijkse opdracht van een voltijdse kinderverzorger bedraagt 32 klokuren. 

 

Art.70 De wekelijkse opdracht van de kinderverzorger die deeltijds is tewerkgesteld, 

bedraagt ten hoogste een evenredig deel van de hierboven vermelde klokuren. 

 

Art.71 Bij het toezicht binnen de normale aanwezigheid van de leerlingen treedt de 

kinderverzorger samen met de kleuteronderwijzer op. Rekening houdend met de 

opdracht van de kinderverzorger, wordt een billijke verdeling uitgewerkt door de 

directeur. 

 

Art.72  

§1 De organisatie van extra-murosactiviteiten in opdracht, wordt geregeld door de 

directeur in overleg met de kinderverzorgster. Behoudens uitzonderlijke 

omstandigheden wordt het tijdstip van deze activiteiten meegedeeld voor eind 

september bij dienstorder. 

 

§2 Bij toezicht tijdens extra-murosactiviteiten treedt de kinderverzorger op samen 

met de kleuteronderwijzer. 



 

Art.73  

Personeelsleden die buiten het individuele uurrooster verplicht aanwezig moeten 

zijn op vergaderingen of andere activiteiten, kunnen deze tijd niet compenseren. 

Deze vergaderingen en activiteiten maken deel uit van de normale werking van de 

school. 

 

Art.74 De schoolvakanties zijn vakantiedagen voor de kinderverzorgers. 

 

Art.75 In functie van de goede werking van de school kan echter op hen maximum  

3 dagen een beroep worden gedaan binnen de lijst van opdrachten bepaald na 

onderhandeling in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité, maar een 

ononderbroken vakantieperiode tussen 6 juli en 15 augustus moet gegarandeerd 

zijn.  

Deze opdrachten worden billijk verdeeld tussen de personeelsleden en worden 

jaarlijks  voor 1 december meegedeeld. 

 

Hoofdstuk 3 Afwezigheden en verlof 

 

 Individuele afwezigheden 3.1

 

Art.76 Bij te laat komen moet het personeelslid zich vooraf aanmelden bij de directeur of 

in geval van zijn afwezigheid, op het secretariaat. 

 

Art.77 Bij vroegtijdig verlaten van de arbeidsplaats verwittigt het personeelslid 

onmiddellijk de directeur en motiveert hij zijn vertrek. 

 

Art.78 Bij afwezigheid, om welke reden dan ook, verwittigt het personeelslid zo spoedig 

mogelijk de directeur of in geval van zijn afwezigheid, het secretariaat, zo 

mogelijk vóór het begin van de lessen en met vermelding van de reden en van de 

waarschijnlijke duur van de afwezigheid. 

 

Art.79 De directeur meldt elke onwettige afwezigheid van een personeelslid schriftelijk 

aan het college van burgemeester en schepenen. Het personeelslid ontvangt een 

kopie van dit schrijven. 

 

Art.80 Behoudens overmacht, overhandigt het personeelslid aan zijn vervanger het 

nodige om de continuïteit van de lessen te kunnen verzekeren. 

 

 Ziekte 3.2

 

Art.81 Bij afwezigheid wegens ziekte is het personeelslid gehouden de op hem/haar 

toepasselijke reglementering inzake ziekteverloven correct na te leven.  

 

Art.82 Ingeval van ziekte verwittigt (of laat verwittigen) het personeelslid onmiddellijk de 

directeur telefonisch en dit voor het eerste uur van afwezigheid.  

 

Art.83 Bij verlenging van het ziekteverlof verwittigt het personeelslid de directeur ten 

laatste op de vooravond van de dag waarop het lopende verlof verstrijkt . 

 

Art.84 Bij vervroegde terugkeer uit ziekteverlof verwittigt het personeelslid de directeur 

ten laatste op de vooravond van de dag waarop het personeelslid vervroegd 

terugkeert uit ziekteverlof. 

 

Art.85 Het schoolbestuur of de directeur kan vanaf een afwezigheid van één dag wegens 

ziekte een controleonderzoek aanvragen. Indien het initiatief uitgaat van de 

directeur, stelt hij het schoolbestuur hiervan op de hoogte. Het personeelslid moet 



zich aan het controleonderzoek onderwerpen. Het controleonderzoek omvat alle 

medische, gespecialiseerde, klinische en radiologische onderzoeken. Het 

controleonderzoek is kosteloos voor de werknemer. 

De beroepsmogelijkheden voorzien in het Besluit van de Vlaamse regering van 8 

december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte zijn 

onverminderd van toepassing. 

 

 Afwezigheids- en verlofstelsels  3.3

 

Art.86 Het personeel kan genieten van een persoonlijk(e) verlof, afwezigheid, 

loopbaanonderbreking, terbeschikkingstelling  of dienstvrijstelling volgens de 

modaliteiten vastgelegd in de onderwijsreglementering; 

 

Art.87 Het college van burgemeester en schepenen kan ad hoc beslissen om aan 

personeelsleden een dienstvrijstelling toe te kennen. Dit wordt meegedeeld per 

dienstorder. 

 

Hoofdstuk 4 Meting van en controle op de arbeid 

 

Art.88  

§1 De prestaties van het personeel worden vastgesteld aan de hand van de uur- 

en/of toezichtrooster.  

§2 De directeur waakt over het naleven van de prestaties zoals vastgelegd in de uur- 

en /of toezichtrooster.  

 

Hoofdstuk 5 Betaling van het salaris 

 

Art.89   

§1 Het Agentschap voor Onderwijsdiensten van het ministerie van Onderwijs en 

Vorming is verantwoordelijk voor de uitbetaling van het salaris, het wachtgeld en 

de toelagen. Deze worden rechtstreeks door het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten uitbetaald na verloop van termijn, met name op de laatste 

werkdag van de maand. De betaling gebeurt bij overschrijving op de post- of 

bankrekening van het personeelslid. 

§2 Het vakantiegeld wordt betaald ten vroegste vanaf 1 mei en uiterlijk op 31 mei 

van het jaar van de vakantie. 

§3 De eindejaarstoelage wordt in eenmaal uitbetaald tijdens de maand december van 

het in aanmerking genomen jaar. 

 

Art.90  

§1 De directeur van de school draagt er zorg voor dat de nodige gegevens om te 

komen tot de correcte uitbetaling van het salaris en/ of het wachtgeld tijdig naar 

het Agentschap voor Onderwijsdiensten worden doorgezonden. De directeur zorgt 

ervoor dat elk personeelslid in kennis gesteld wordt van deze gegevens.  

§2 Het personeelslid kan een afschrift van de omtrent zijn opdracht doorgezonden 

gegevens vragen.  

§3 Het personeelslid draagt er zorg voor dat het de noodzakelijke documenten tijdig 

aan de directeur of zijn gemachtigde overhandigt. 

§4 Het schoolbestuur houdt hierbij rekening met de gebruiksvoorwaarden van 

WebEdison. 

 

Art.91 Het personeelslid kan de “schoollisting “met de salarisgegevens die het 

Agentschap voor Onderwijsdiensten doorstuurt naar de school, raadplegen op het 

secretariaat van de school voor wat de gegevens over het eigen salaris betreft. Bij 

elke wijziging van één van de bepalende elementen ontvangt het personeelslid 

een individueel betalingsuittreksel van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 

 



Art.92 Het schoolbestuur vergoedt de kosten van het woon-werkverkeer van het 

personeelslid volgens de reglementaire bepalingen terzake. 

 

Art.93 Het schoolbestuur vergoedt, volgens de reglementaire bepalingen terzake, de 

kosten indien een personeelslid in opdracht van het schoolbestuur tijdelijk 

onderwijs aan huis verstrekt  

 

Art.94  

§1 Het personeelslid dat in opdracht van het schoolbestuur een occasionele 

dienstverplaatsing maakt met de eigen wagen, moto of bromfiets krijgt een 

kilometervergoeding gelijk aan het bedrag dat jaarlijks bepaald wordt voor de 

federale ambtenaren.  

 

§2 Het schoolbestuur vergoedt de verplaatsingskosten als personeelsleden in 

opdracht van het schoolbestuur activiteiten buiten de gebruikelijke werkplaats 

bijwonen en daarvoor gebruik maken van het openbaar vervoer. De 

verplaatsingen per trein worden terugbetaald aan het tarief van een 

standaardbiljet 2de klas. 

 

Hoofdstuk 6 Leerlingentoezicht 

 

Art.95 Het personeelslid mag leerlingen die onder zijn toezicht staan, geen opdrachten 

geven die los staan van de lesactiviteit en waarvoor de leerling zich buiten de 

school moet begeven. 

 

Art.96 Het personeelslid mag aan de leerlingen geen toestemming geven om de school 

vroegtijdig te verlaten, ook niet tijdens lesonderbrekingen, tenzij de directeur 

hiermee instemt of per dienstorder andere richtlijnen worden meegedeeld 

hieromtrent. In voorkomend geval maakt het personeelslid de nodige afspraken 

met de ouders. 

 

Art.97 In  geval van extra-murosactiviteiten leeft het personeelslid de bepalingen na die 

hierover beschreven staan in dit reglement. Het personeelslid maakt met de 

directeur en desgevallend de ouders afspraken inzake voldoende begeleiding van 

de minderjarige leerlingen, de bereikbaarheid van het personeelslid, de 

verplaatsing van en naar de activiteit. 

 

Art.98 Het personeelslid dat zijn taak wegens dringende redenen moet onderbreken, 

zorgt ervoor dat de leerlingen niet zonder toezicht blijven en verwittigt de 

directeur. 

 

Art.99 Wanneer zich een ongeval of een ernstig feit voordoet met een leerling, verwittigt 

het personeelslid dat met het toezicht belast is, zo spoedig mogelijk de directeur.  

De directeur neemt onmiddellijk alle nodige maatregelen en verwittigt 

desgevallend de ouders van de betrokken leerling. Bij afwezigheid van de 

directeur laat het personeelslid niet na zelf de nodige maatregelen te nemen. De 

directeur heeft de verantwoordelijkheid het college van burgemeester en 

schepenen van het ongeval of ernstig feit in kennis te stellen. 

 

Hoofdstuk 7 Functiebeschrijvingen en evaluatie 

 

Art.100  

§1 De rechten en plichten van personeelsleden in het kader van 

functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluaties zijn beschreven in:  

 hoofdstuk Vbis en Vter van het Decreet Rechtspositie;  

 en in de algemene afspraken (‘evaluatiereglement’) die het schoolbestuur 

na onderhandeling in het OCSG/ABOC heeft vastgelegd. Dit 



‘evaluatiereglement’ is opgenomen in bijlage en maakt integraal deel uit 

van het arbeidsreglement. Elk personeelslid ontvangt er een kopie van.  

 

§2 Het personeelslid waarvoor een geïndividualiseerde functiebeschrijving is 

opgesteld, voert zijn opdrachten en taken uit zoals beschreven in zijn 

geïndividualiseerde functiebeschrijving en met naleving van de concrete afspraken 

die gemaakt zijn naar aanleiding van het functioneringsgesprek en/of het 

evaluatiegesprek. 

 

§3 Het evaluatiedossier met de geïndividualiseerde functiebeschrijving per ambt, de 

verslagen van de functioneringsgesprekken, de verslagen van andere acties in 

verband met coaching en de evaluatieverslagen worden in de school bewaard door 

de directeur (eerste evaluator), het evaluatiedossier van de directeur wordt 

bewaard door de gemeentesecretaris. Ook de eventuele schriftelijke opmerkingen 

van het personeelslid bij deze verslagen, maken hiervan deel uit. De 

directeur/gemeentesecretaris is gehouden door het ambtsgeheim. 

 

Hoofdstuk 8 Ontslagregeling 

 Opzeggingstermijnen 8.1

 

Art.101 De opzeggingstermijnen voor de tijdelijk aangestelde personeelsleden in een 

wervingsambt die nog geen rechten hebben voor een tijdelijke aanstelling voor 

doorlopende duur zijn vastgelegd in de artikelen 21, 24 tot en met 29 en in de 

artikelen 60 en 61 van het Decreet Rechtspositie. 

 

Art.102 De opzeggingstermijnen voor de tijdelijk aangestelde personeelsleden met recht 

op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur zijn vastgelegd in de artikelen 

21, 60 tot en met 62bis en 64 van het Decreet Rechtspositie. 

 

Art.103 De opzeggingstermijnen voor de vast benoemde personeelsleden in een 

wervingsambt zijn vastgelegd in de artikelen 60 tot en met 62bis en 64 van het 

Decreet Rechtspositie. 

 

Art.104 De opzeggingstermijnen voor een tijdelijk aangestelde directeur zijn vastgelegd in 

artikel 42 van het Decreet Rechtspositie. 

 

Art.105 De opzeggingstermijnen voor een vast benoemde directeur zijn vastgelegd in de 

artikelen 43ter, 60 tot en met 62bis en 64 van het Decreet Rechtspositie. 

 

 Dringende redenen 8.2

 

Art.106 Volgende ernstige tekortkomingen maken het voortduren van de tijdelijke 

aanstelling van bepaalde duur onmiddellijk en definitief onmogelijk, onder 

voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid van de Kamer van Beroep, en 

zonder dat deze lijst limitatief is: 

 herhaalde niet-naleving van de strikte uurregeling, 

 ongerechtvaardigde afwezigheid, 

 opzettelijke wanprestatie, 

 beledigingen of verwijten, 

 druggebruik, alcoholintoxicatie en dronkenschap tijdens de diensturen, 

 diefstal, 

 geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, 

 bedrog, 

 weigering om toevertrouwde taken en opdrachten uit te voeren, 

 elk feit dat tegenstrijdig is met de goede zeden, 

 overtreden van veiligheidsvoorschriften, 

 opzettelijk schade toebrengen aan het gemeentebestuur, de school of de 



infrastructuur van de school, met inbegrip van het bewust binnenbrengen 

of verspreiden van een virus op de informaticaserver of elke poging om de 

veiligheidssystemen van de informatica te schenden, 

 het kraken of kopiëren van websites; 

 overbrengen aan derden van gegevens die beschermd zijn door 

ambtsgeheim, 

 het regelmatig bezoeken of verspreiden, op om het even welke manier, 

van beelden of teksten met een racistisch of pornografisch karakter binnen 

de gemeentelijke inrichtingen, met inbegrip van de informaticaserver; 

 het verspreiden van lasterlijke feiten; 

 … 

 

Art.107 De beroepsprocedure tegen het ontslag om dringende redenen is vastgelegd in 

artikel 25 (wervingsambten) en artikel 42, §6 (bevorderingsambten) van het 

Decreet Rechtspositie en in artikel 8bis van het besluit van de Vlaamse regering 

van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent 

het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs 

en in de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra. 

 

Hoofdstuk 9 Orde- en tuchtregeling 

 

Art.108 Preventieve schorsing 

§1 In het geval dat een vast benoemd personeelslid, een personeelslid tijdelijk 

aangesteld van doorlopende duur of een in de school gereaffecteerd of 

wedertewerkgesteld personeelslid moet worden verwijderd in het belang van de 

dienst, spreekt het schoolbestuur een preventieve schorsing uit. Preventieve 

schorsing is enkel mogelijk tijdens de behandeling van een tuchtvordering of 

strafrechtelijke vervolging, indien het belang van de dienst zulks vereist. 

§2 In het geval het schoolbestuur een ontslag om dringende redenen uitspreekt, 

wordt het betreffende tijdelijke personeelslid met onmiddellijke ingang preventief 

geschorst bij hoogdringendheid. 

§3 Wanneer het personeelslid strafrechtelijk vervolgd wordt of wanneer het 

personeelslid tuchtrechtelijk vervolgd wordt wegens een ernstig vergrijp waarbij 

het personeelslid op heterdaad betrapt is of waarvoor er afdoende aanwijzingen 

zijn, kan het schoolbestuur beslissen om aan de preventieve schorsing een 

inhouding van salaris te koppelen conform artikel 67 van het Decreet 

Rechtspositie. 

 

Art.109 Een vast benoemd personeelslid, een personeelslid tijdelijk aangesteld van 

doorlopende duur of een in de school gereaffecteerd of wedertewerkgesteld 

personeelslid wordt op verslag van de gemeentesecretaris door het schoolbestuur 

onderworpen aan een tuchtonderzoek met een eventuele tuchtsanctie tot gevolg 

indien het handelt in strijd met de bepalingen inzake rechten en plichten van het 

personeel zoals voorzien in het Decreet Rechtspositie, het gemeentedecreet/de 

gemeentewet en dit arbeidsreglement. 

 

Art.110 De mogelijke tuchtstraffen zijn vastgelegd in de artikelen 64 tot en met 66 van 

het Decreet Rechtspositie.  

 

Art.111 Het orgaan dat bevoegd is om een (voorstel tot) tuchtstraf uit te spreken (bepaald 

in artikel 68 van het Decreet Rechtspositie) oordeelt autonoom over de zwaarte 

van de (voorgestelde) tuchtstraf. Het respecteert hierbij de motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen in openbare dienst. 

 

Art.112 De beroepsprocedure tegen de preventieve schorsing en deze tuchtstraffen is 

vastgelegd in de artikelen 67bis en 72 van het Decreet Rechtspositie en de 

artikelen 13 tot en met 19 van het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 



1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag 

van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de 

gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.  

 

Hoofdstuk 10 Personeelsdossier 

 

Art.113 Het schoolbestuur is houder van een bestand van persoonsgegevens. De 

verzamelde gegevens worden gebruikt om een personeelsbestand aan te leggen. 

 

Art.114 Het dossier van het personeelslid omvat een administratief dossier en 

desgevallend een tuchtdossier. 

 

Art.115 Het schoolbestuur of de personen die door het schoolbestuur zijn belast met het 

houden van het dossier en iedere andere persoon die het betreffende dossier mag 

inkijken, zijn gehouden door het ambtsgeheim. 

 

Art.116 Het personeelslid kan na afspraak kennisnemen van de inhoud van zijn dossier en 

kan een aanpassing vragen van eventuele fouten.  

Het personeelslid kan zich hierbij door een raadsman of vakbondsafgevaardigde 

laten bijstaan of vertegenwoordigen. De documenten moeten ter plaatse blijven. 

Op eenvoudig verzoek heeft het personeelslid recht op een afschrift, eventueel 

tegen kostprijs. 

 

 Administratief dossier 10.1

 

Art.117 Het administratief dossier bestaat uit de documenten (beslissingen, brieven, 

stukken,...) betreffende de loopbaan die door het ministerie van Onderwijs en 

Vorming of in het kader van de sociale wetgeving kunnen worden opgevraagd 

aangaande de indiensttreding, de opdrachtwijziging, de vaststelling van opdracht, 

de uitdiensttreding, de dienstonderbrekingen, de cumulatie en het pensioen. 

 

Art.118 Het personeelslid verschaft het schoolsecretariaat alle inlichtingen die noodzakelijk 

zijn voor inschrijving in of wijziging aan het administratief dossier. 

 

Art.119 Het schoolbestuur, de directeur en het personeelslid voegen steeds alle relevante 

stukken toe aan het administratief dossier. 

 

Art.120 Het personeelslid deelt aan het schoolbestuur en het schoolsecretariaat schriftelijk 

elke wijziging mee in zijn persoonlijke toestand die verband houdt met de 

aanstellingsbeslissing of met de bezoldigingsregeling, inzonderheid wijzigingen in 

de burgerlijke staat, de nationaliteit, de bekwaamheidsbewijzen, de samenstelling 

van het gezin, de woonplaats, de cumulaties en het bezit van burgerlijke en 

politieke rechten. Deze inlichtingen moeten vooraf of uiterlijk zeven 

kalenderdagen na het intreden van de wijzigingen meegedeeld worden en zo 

spoedig mogelijk gestaafd worden met de vereiste officiële documenten. Een 

kopie van deze officiële documenten wordt bewaard in het administratief dossier.  

 

Art.121 Wanneer de dossiers die bestemd zijn voor het ministerie van Onderwijs en 

Vorming voorzien in een afschrift voor het personeelslid, wordt dit afschrift 

hem/haar onverwijld bezorgd. 

 

 Tuchtdossier 10.2

 

Art.122 Het tuchtdossier omvat de stukken die worden opgesteld en verzameld met het 

oog op de toepassing van de tuchtregeling. 

 

Art.123 Zo nodig kunnen bepaalde stukken uit het administratief dossier en/of het 



evaluatiedossier (zie hoofdstuk 7)overgebracht worden naar het tuchtdossier. 

 

Art.124 De stukken worden genummerd en in chronologische volgorde gerangschikt. Er 

wordt een inventaris toegevoegd. Het schoolbestuur legt aan het personeelslid elk 

stuk dat in zijn tuchtdossier wordt opgenomen, voor ondertekening ter 

kennisneming voor. 

 

Art.125 De doorgehaalde tuchtstraffen worden na de decretaal voorziene termijn definitief 

uit het tuchtdossier verwijderd. 

 

Hoofdstuk 11 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 

personeelsleden 

 Algemeen 11.1

 

Art.126 §1 Het personeelslid komt de verplichtingen na die hem/haar zijn opgelegd door 

wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, reglementen, dienstorders en 

schoolwerkplan. 

§2 De deontologische code voor het gemeentepersoneel is integraal op de 

personeelsleden van toepassing. 

 

Art.127 Alle berichten die het personeelslid aanbelangen, worden hem/haar bij dienstorder 

medegedeeld. Het personeelslid viseert belangrijke schriftelijke dienstorders ter 

kennisneming. Deze dienstorders zijn nadien te raadplegen op het 

schoolsecretariaat. 

De berichtgeving over de vacantverklaring van de betrekkingen in het kader van 

de vaste benoeming gebeurt op volgende wijze: elk personeelslid ontvangt de 

vacantverklaring en ondertekent ter kennisneming. 

 

 Ten aanzien van het schoolbestuur, de directeur en het personeelsteam 11.2

 

Art.128 Het personeelslid erkent het gezag van het schoolbestuur, van zijn 

afgevaardigden en van de directeur van de school. Het personeelslid is 

gehoorzaamheid en respect verplicht aan deze instantie/personen. 

 

Art.129 De directeur en de personeelsleden moeten zich loyaal opstellen ten opzichte van 

de school en het bestuur in aanwezigheid van elkaar, leerlingen, ouders of 

derden. 

 

Art.130 Het personeelslid mag de gemeenteraadsleden niet belemmeren om de 

onderwijsinstelling te bezoeken overeenkomstig het huishoudelijk reglement van 

de gemeente. Gemeenteraadsleden hebben niet het recht om bij deze 

gelegenheid opmerkingen te maken aan het personeelslid, opdrachten of 

onderrichtingen te geven of leerlingen te ondervragen. 

 

Art.131 Het personeelslid mag de gemeenteraadsleden niet verhinderen om inzage te 

krijgen van elke akte en elk stuk betreffende het bestuur van de 

onderwijsinstelling (ongeacht de drager), overeenkomstig het huishoudelijk 

reglement van de gemeente. 

 

Art.132 Het personeelslid staat onder toezicht van de directeur en moet handelen volgens 

de instructies en opdrachten die hij van de directeur ontvangt. Het personeelslid 

mag niet verhinderen dat de directeur de klassen bezoekt zo dikwijls als hij nodig 

acht. 

 

Art.133 De directeur is door het schoolbestuur belast met de leiding over de school, met 

de uitvoering van de beslissingen van de gemeentelijke overheden en met de 

toepassing van de wets- en reglementaire bepalingen en de dienstorders met 



betrekking tot de school. Hij is ook bevoegd om de kwaliteit van de geleverde 

prestaties te controleren. Dit houdt ook de bevoegdheid in om de aan- en 

afwezigheden te controleren, de taken te verdelen, orde en tucht te handhaven.  

 

Art.134 Bij afwezigheid van de directeur wordt zijn opdracht waargenomen door een 

personeelslid dat door het schoolbestuur als verantwoordelijke wordt aangeduid. 

Bij afwezigheid wegens ziekte is de directeur gehouden de op hem/haar 

toepasselijke reglementering inzake ziekteverloven correct na te leven. Bij 

verlenging van het ziekteverlof verwittigt hij/zij het schoolbestuur op de 

vooravond van de dag waarop het lopende verlof verstrijkt. Bij vrijwillig vervroegd 

hervatten, verwittigt hij/zij het schoolbestuur op de vooravond van de dag waarop 

hij/zij terugkeert. 

In geval van afwezigheid wegens ziekte of het opnemen van een reglementair 

verlof door de directeur wordt hij vervangen door een persoon die door het 

schoolbestuur tijdelijk aangesteld wordt in het ambt van directeur. 

 

Art.135 Het schoolbestuur kan na overleg en rekening houdend met de bepalingen van de 

gemeentewet/het gemeentedecreet bepaalde taken en verantwoordelijkheden 

delegeren aan de directeur. Het schoolbestuur steunt de directeur in zijn gezag.  

 

Art.136 De directeur moet tegenover de personeelsleden de nodige objectiviteit, respect 

en redelijkheid aan de dag leggen.  

 

Art.137 Het personeelslid richt zich in principe via de directeur tot het schoolbestuur, die 

zo nodig zijn advies aan de vraag of het voorstel van het personeelslid toevoegt. 

De directeur bezorgt deze vraag of dit voorstel aan het schoolbestuur binnen 

zeven kalenderdagen, de schoolvakanties uitgezonderd, na ontvangst van de 

vraag of het voorstel. 

 

Art.138 Het schoolbestuur en de directeur steunen het gezag van het personeel ten 

aanzien van de leerlingen en hun ouders. 

 

Art.139 Het schoolbestuur en de directeur van de school laten ruimte voor de eigen 

persoonlijkheid van elk personeelslid, in zoverre deze de realisatie van het 

pedagogisch project, het schoolwerkplan en het goed functioneren van de school 

niet in de weg staat.  

 

Art.140 De directeur meldt elke door hem vastgestelde overtreding van dit reglement 

schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen. Het personeelslid 

ontvangt een kopie van dit schrijven. 

 

 Ten aanzien van ouders, leerlingen en derden 11.3

 

Art.141 Het personeelslid moet zich in zijn dienstrelaties en in de omgang met de 

leerlingen, de ouders van de leerlingen en het publiek op een correcte wijze 

gedragen. Het personeelslid moet alles vermijden wat het vertrouwen van het 

publiek kan schaden of afbreuk kan doen aan de eer of de waardigheid van zijn 

functie in het onderwijs. 

 

Art.142 Het personeelslid verleent aan de leerlingen / ouders de nodige informatie, 

openheid en samenwerking. 

 

Art.143 Het personeelslid respecteert in zijn omgang met de leerlingen de internationale 

en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in 

het bijzonder. 

  



 

Art.144 Het personeelslid is mede verantwoordelijk voor de pedagogische kwaliteit van de 

school. 

 

Art.145 Het personeelslid geeft blijk van een individuele bekommernis voor alle leerlingen 

en doet in hun belang aanbevelingen in de klassenraden of rechtstreeks aan de 

directeur. Het personeelslid moedigt de persoonlijke en collectieve inspanningen 

van de leerlingen aan en zet zich in voor het welzijn van alle leerlingen en werkt 

hieraan binnen het zorgbeleid. 

 

Art.146 De relaties met de ouders zijn gegrondvest op het wederzijds en gezamenlijk 

nastreven van het ontwikkelings- en opvoedingswelzijn van de leerling. 

 

Art.147 De directeur zorgt voor de nodige informatiekanalen (schoolagenda, rapport, ...) 

en zorgt er ook voor dat oudercontacten worden georganiseerd waarop ouders en 

personeelsleden elkaar op geregelde tijdstippen kunnen ontmoeten. 

 

Art.148 Het personeelslid mag geen onregelmatig ingeschreven leerlingen aanvaarden, 

tenzij mits uitdrukkelijke goedkeuring van de directeur. 

 

Art.149 Het personeelslid laat in de gebouwen van de school geen personen toe die 

vreemd zijn aan de school zonder de toestemming van de directeur. 

 

Art.150 Het personeelslid doet geen beroep op externen (gastsprekers, ouders...) zonder 

toestemming van de directeur. 

 

Art.151 De directeur stelt het schoolbestuur in kennis van een ongeval of ernstig feit 

binnen de school. 

 

 Ten aanzien van de inspectie, verificatie en de pedagogische 11.4

begeleidingsdienst 

 

Art.152 Het personeelslid werkt constructief mee aan de externe controles voorzien door 

het Ministerie van onderwijs en vorming en andere overheidsinstellingen. Het 

personeelslid maakt controle mogelijk en verleent zijn medewerking aan de 

opgelegde acties of onderzoeksverrichtingen. 

 

Art.153 De directeur agendeert na een doorlichting het doorlichtingsverslag binnen de 

dertig kalenderdagen na ontvangst en bespreekt het integraal op een 

personeelsvergadering. Het doorlichtingsverslag ligt ter inzage op het bureel van 

de directeur. 

 

Art.154 Het personeelslid streeft ernaar om tekortkomingen, vastgesteld bij externe 

controles, weg te werken. 

 

Art.155 Het personeelslid aanvaardt de bevoegdheid van de pedagogische begeleiders en 

andere personen waarop het schoolbestuur een beroep doet, voor zover hun 

optreden conform is met hun opdracht. In geval van een conflict wordt dit 

voorgelegd aan de directeur en/of het schoolbestuur. 

 

Hoofdstuk 12 Specifieke verplichtingen  

 Ambtsgeheim, discretieplicht en privacy 12.1

 

Art.156 Er worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen in welke vorm ook, 

zonder dat het schoolbestuur zijn gemotiveerde toestemming heeft gegeven. Elke 

betwisting wordt aan het schoolbestuur voorgelegd. 

 



Art.157 Het personeelslid dat uit hoofde van zijn taak toegang heeft tot 

persoonsgegevens, hetzij van personeelsleden, hetzij van leerlingen, ziet erop toe 

dat deze gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige of niet terzake 

dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd. Het personeelslid zorgt 

ervoor dat de toegang tot de verwerking beperkt blijft tot personen die uit hoofde 

van hun taak of voor de behoeften van de dienst rechtstreeks toegang hebben tot 

de geregistreerde informatie. Het personeelslid zorgt ervoor dat de 

persoonsgegevens alleen worden meegedeeld aan de personen die wettelijk 

gerechtigd zijn toegang te hebben. 

 

Art.158 Het is het personeelslid verboden feiten bekend te maken die het kent uit hoofde 

van zijn ambt of die hem zijn toevertrouwd, uitgezonderd de feiten die het 

personeelslid om deontologische of wettelijke redenen kan of moet melden aan 

het CLB, een externe begeleider, een vertrouwensarts, het 

jeugdbeschermingscomité of de gerechtelijke instanties. 

 

Art.159 Het is verboden om privacygegevens van leerlingen en/of personeelsleden 

kenbaar te maken en/of door te geven aan derden, tenzij voor de toepassing van 

een wettelijke of reglementaire bepaling. 

 

Art.160  Besluiten en adviezen die via de klassenraad en /of multidisciplinair overleg 

(MDO) genomen zijn, worden meegedeeld aan ouders. De personeelsleden 

rapporteren hierover aan ouders conform deze besluiten en adviezen.  

 

Art.161 De school kan foto’s waar personeelsleden op afgebeeld zijn, slechts publiceren na 

toestemming van het personeelslid. 

 

 Zorgvuldig bestuur 12.2

 

Art.162 Het personeelslid mag geen giften, geschenken, beloningen of andere voordelen 

die zijn integriteit kunnen aantasten, vragen, eisen of aannemen. 

 

Art.163 Het personeelslid mag zijn gezag niet aanwenden voor politieke of commerciële 

doeleinden. 

 

Art.164 Het personeelslid geeft blijk van respect voor de religieuze, filosofische of politieke 

overtuiging van de leerlingen en hun ouders. 

 

Art.165 De verkoop van goederen is slechts mogelijk mits schriftelijke goedkeuring door 

het schoolbestuur. 

 

Art.166 Mededelingen waarvan derden vragen ze te verspreiden onder of via de leerlingen 

worden alleen verdeeld met toestemming van de directeur. De mededelingen 

mogen niet in strijd zijn met de bepalingen opgenomen in het schoolreglement. 

De directeur wint indien nodig het advies in van het college van burgemeester en 

schepenen.  

 

Art.167 Geldinzamelingen zijn slechts toegestaan indien ze in overeenstemming zijn met 

de bepalingen van de bijdrageregelingen, voorzien in het schoolreglement. 

 

 Initiatieven van personeelsleden 12.3

 

Art.168 Alle teksten die het personeelslid wil verspreiden in de school, moeten vooraf ter 

goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd. 

 

Art.169 Een geldomhaling in de school door het personeelslid kan slechts gebeuren na 

schriftelijke goedkeuring van de directeur. 



Art.170  

§1 Het personeelslid mag geen machines, toestellen, grondstoffen, lokalenen 

dienstvoertuigen van de school gebruiken voor privédoeleinden, behalve mits 

uitdrukkelijke toestemming van de directie of eventueel het college van 

burgemeester en schepenen. 

§2 Het personeelslid mag geen persoonlijke machines of toestellen gebruiken in de 

school in de school, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de directeur. 

 

 Verzekering 12.4

 

Art.171 Het schoolbestuur onderschrijft een verzekeringspolis burgerlijke 

aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor haar personeelsleden en dit volgens de 

normale gangbare voorwaarden van dergelijke verzekeringspolis.  

Hierdoor is het personeelslid in het kader van de uitoefening van zijn opdracht 

verzekerd als zijn professionele burgerlijke aansprakelijkheid, op basis van de 

artikelen 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, in het gedrang komt. 

Als het personeelslid zelf, ten laste van een derde die niet het schoolbestuur is of 

een van haar leden, een vordering tot schadevergoeding instelt voor fysieke of 

materiële schade of de daaruit voortvloeiende morele schade opgelopen in of ten 

gevolge van de uitoefening van zijn ambt, dan staat het schoolbestuur in voor de 

juridische bijstand.  

Op eenvoudig verzoek kan het personeelslid de polis inkijken. 

Het schoolbestuur neemt de kosten die normaal voortvloeien uit deze 

verplichtingen, voor zijn rekening. 

 

Art.172 Het personeelslid laat zijn persoonlijke bezittingen niet onbeheerd achter. 

 

Art.173  Het schoolbestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen. 

 

 Schoolreglement 12.5

 

Art.174 Het personeelslid doet, binnen zijn verantwoordelijkheid, het schoolreglement 

door de leerlingen naleven en zorgt voor orde en tucht op een manier die 

verenigbaar is met de menselijke waardigheid. 

 

Art.175 Het personeelslid beoordeelt objectief de laakbare daden of houdingen van de 

leerlingen. Sancties worden opgelegd conform het schoolreglement en moeten 

pedagogisch verantwoord zijn. 

 

Art.176 Het personeelslid verwittigt de directeur ingeval van ernstige inbreuken op het 

schoolreglement die hij/zij vaststelt bij de leerlingen en hun ouders. 

 

 Gebruik van communicatie- en informaticatoepassingen 12.6

 

Art.177 Het personeelslid kan gebruik maken van alle communicatie- en 

informaticatoepassingen van de school voor zover dit nodig is voor de goede 

uitoefening van zijn/haar taak. Het gebruik van digitale communicatiemiddelen en 

sociale media voor privégebruik is tijdens kindgebonden lestijden niet toegelaten. 

 

Art.178  

§1 Het personeelslid maakt van deze toepassingen gebruik overeenkomstig de 

richtlijnen hierboven of specifieker omschreven door het schoolbestuur. 

 

§2 Deze richtlijnen worden meegedeeld bij dienstorder en bevatten de 

controlemaatregelen en de gevolgen die verbonden zijn aan de overtredingen 

  



 

 Bestellingen, andere extra onkosten en schoolfinanciën 12.7

 

Art.179 De keuze en de aankoop van leerboeken, cursussen, didactisch materiaal, 

speelgoed en andere arbeidsmiddelen gebeuren door het schoolbestuur op 

voorstel van de directie, na overleg met het betrokken personeelslid en in 

voorkomend geval in overeenstemming met de toepasselijke reglementering en/of 

op advies van de preventieadviseur. 

 

Art.180 Het personeelslid dat een bestelling of andere extra onkosten wenselijk acht, legt 

een aanvraag voor aan de directeur. De eventuele bestelling of terugbetaling van 

extra onkosten gebeurt overeenkomstig de interne richtlijnen en betreffende 

regelgeving. De middelen waarvoor het schoolbestuur de kosten draagt, blijven 

uiteraard eigendom van het schoolbestuur. 

 

Art.181 Vlaams gewest 

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de girale inning van de gelden 

die door de ouders worden betaald. De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde is 

verantwoordelijk voor de chartale inning van de gelden die door de ouders worden 

betaald. De directeur of een ander personeelslid kan, onder de voorwaarden 

bepaald door de gemeenteraad, worden belast om geringe dagontvangsten te 

innen. Het interne controlesysteem van het schoolbestuur bepaalt de 

controlemodaliteiten. 

 

Hoofdstuk 13 Auteurswet 

 

Art.182 Het personeelslid respecteert te allen tijde de geldende auteursrechten, naburige 

rechten en reprografierechten. 

 

 Auteursrechten 13.1

 

Art.183  

§1 Voor het publiek gebruik van beschermde werken moet een vergoeding worden 

betaald aan de beheersvennootschap van de rechten. 

§2 De aanvraag voor het gebruik gebeurt via het schoolbestuur of na delegatie door 

de directeur. 

§3 Er is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik in het kader van de kosteloze 

privé-uitvoering in het kader van schoolactiviteiten.. 

 

Art.184  

§1. Bij alle werken die de leerlingen maken, worden zij als auteur beschouwd. Het 

personeelslid kan hierop geen enkele afbreuk doen zonder de uitdrukkelijke 

toestemming van de leerling.  

 

§2. De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die in de loop van het 

schooljaar op de school werden gemaakt, vrij ter beschikking te stellen van de school.  

Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden 

(voorbeeldfunctie) of activiteiten die de school naar buiten uit moeten 

vertegenwoordigen (tentoonstellingen, opendeurdagen, drukwerk...).  

 

 Naburige rechten 13.2

 

Art.185  

§1 Voor het publiek gebruik van opgenomen muziekuitvoeringen moet een billijke 

vergoeding worden betaald aan de beheersvennootschap van de rechten belast 

met de inning van de billijke vergoeding, tenzij de muziek wordt gebruikt tijdens 

de lessen. 



§2 De betaling gebeurt via het schoolbestuur of na delegatie door de directeur. 

§3 De billijke vergoeding is niet van toepassing op muziek die wordt gebruikt als 

begeleiding van een optreden van leerlingen bij schoolvoorstellingen. Bij dit 

gebruik van muziek is het exclusief recht van toepassing, dat wil zeggen dat de 

uitdrukkelijke toestemming vereist is van de auteur, de artiest en de producent. 

§4 De aanvraag voor het gebruik gebeurt via het schoolbestuur of na delegatie door 

de directeur. 

 

 Reprografierechten 13.3

 

Art.186  

§1 Het personeelslid mag ofwel volledige artikels, ofwel korte uittreksels uit boeken, 

audiovisuele werken of elektronische bestanden kopiëren voor 

onderwijsdoeleinden en leeft hierbij de richtlijnen van de desbetreffende 

dienstorders na. 

§2  Bij het kopiëren van volledige boeken, audiovisuele werken en elektronische 

bestanden is de uitdrukkelijke toelating van de auteur vereist. Hiertoe moet het 

personeelslid een toelating vragen aan het schoolbestuur of na delegatie via de 

directeur. 

§3  Het personeelslid mag voor didactisch gebruik werken van beeldende kunst 

reproduceren, wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan de uitgave van het 

oorspronkelijke werk. 

§4 Korte fragmenten uit partituren mogen voor didactische doeleinden worden 

gekopieerd.  

§5 Voor het kopiëren van volledige partituren is in principe de toestemming vereist 

van de auteur, zijn uitgever of een andere rechthebbende.  

 

Hoofdstuk 14 Veiligheid, gezondheid en welzijn 

 

 Algemeen 14.1

 

Art.187 Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het 

welzijn van de personeelsleden en stagiairs in de school en werkt hiervoor een 

beleid uit.  

 

Art.188 De schoolbestuur heeft (of richt op) een interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk met ten minste één preventieadviseur. 

De naam/namen van de leden van de gemeentelijke interne dienst voor preventie 

en bescherming op het werk is (zijn) opgenomen in bijlage 1bij dit 

arbeidsreglement. 

 

Art.189 Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van een dynamisch 

risicobeheersingssysteem in samenwerking met de interne dienst voor preventie 

en bescherming op het werk en de leden van de hiërarchische lijn. Het 

personeelslid volgt de richtlijnen op die hieruit voortvloeien. 

 

Art.190 De directeur houdt, als lid van de hiërarchische lijn en in overleg met de 

gemeentelijke interne dienst voor preventie en bescherming, toezicht op de 

toepassing van het beleid en reglementering inzake veiligheid, gezondheid en 

welzijn in de school. 

 

Art.191 Het personeelslid draagt naar best vermogen zorg voor zijn eigen veiligheid en 

gezondheid en die van anderen. Daartoe moet het op de juiste wijze gebruik 

maken van arbeidsmiddelen en veiligheidsvoorzieningen, verwittigt het de 

directeur onmiddellijk van elke situatie die een gevaar kan betekenen en verleent 

het bijstand aan het schoolbestuur, de directeur en de gemeentelijke interne 

dienst voor preventie en bescherming op het werk. 



 

Art.192 Het personeelslid neemt deel aan de vormingen die het schoolbestuur organiseert 

over de risico’s en preventiemaatregelen die van toepassing zijn in de school. 

 

Art.193 Het schoolbestuur is aangesloten bij een externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk. 

De contactmogelijkheden van de externe dienst voor preventie en bescherming op 

het werk en de namen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en van de 

preventieadviseur psychosociale aspecten zijn opgenomen in bijlage 1bij dit 

arbeidsreglement. 

 

Art.194 Het personeelslid aanvaardt de bevoegdheid van de leden van de gemeentelijke 

interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en van 

andere personen die van het schoolbestuur een opdracht hebben gekregen in het 

kader van de welzijnswet, de codex met uitvoeringsbesluiten en het ARAB 

(algemeen reglement voor arbeidsbescherming). 

 

Art.195 Het schoolbestuur duidt per vestigingsplaats een of meerdere  hulpverleners aan. 

De namen van deze  hulpverleners per vestigingsplaats en de plaats van het 

basismateriaal en de verbanddoos zijn opgenomen in bijlage 1bij dit 

arbeidsreglement. 

 

Art.196 Een personeelslid of leerling dat een letsel in dienstverband oploopt, kan zich 

wenden tot de hulpverlener inzake eerste hulp bij ongevallen. 

 

 Gezondheid 14.2

 

Art.197 Het personeelslid dat door het schoolbestuur als onderworpen is opgegeven, is 

verplicht in te gaan op het verzoek zich te melden voor het gezondheidstoezicht.  

 

Art.198 Het personeelslid, of mits zijn toestemming de behandelende arts, mag 

rechtstreeks een spontane raadpleging bij de preventieadviseur - 

arbeidsgeneesheer aanvragen naar aanleiding van gezondheidsklachten, toe te 

schrijven aan zijn arbeidssituatie. 

 

Art.199 Het personeelslid volgt de richtlijnen van het schoolbestuur  

§1 inzake het voeren van een gezondheidsbeleid op school. 

Het personeelslid ondersteunt elke actie naar personeel en leerling toe dat een 

gezondheidsbeleid stimuleert, zowel preventief als actief. 

§2 Inzake het toedienen van medicatie: 

Het personeelslid houdt zich aan de afspraak zoals omschreven in het 

schoolreglement: 

1.  De school (alle personeelsleden, middagtoezichters, ….op school die 

verantwoordelijk zijn voor de kinderen )dient uit eigen beweging geen 

medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u 

opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en 

afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een 

andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren. 

  

2. De ouders kunnen de school verzoeken om medicatie toe te dienen. 

 De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:  

 a) die is voorgeschreven door een arts en: 

 b) die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden 

toegediend. 

 

Zij doen dit schriftelijk met vermelding van: 

- de naam van het kind 



- de datum 

- de naam van het geneesmiddel 

- de dosering 

- de wijze van bewaren 

- de wijze van toediening 

- de frequentie 

- de duur van de behandeling 

 

c) In overleg met de CLB arts kan het personeelslid  van de school alsnog 

weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het 

CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht. 

 

Het personeelslid streeft bij bovenstaande handelingen naar een dialoog om dit te 

verantwoorden naar ouders en faseert indien nodig bovenstaande afspraken om 

alsnog tot een correct medicatiebeleid te komen. 

 

Art.200 Het personeelslid deelt elk gebruik van geneesmiddelen en elke wijziging in hun 

lichamelijke en/of geestelijke gezondheidstoestand onmiddellijk aan de directeur 

mee als die een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid van de leerlingen 

en/of derden. 

 

Art.201 De werkgever is verplicht de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer te verwittigen 

wanneer: 

 een personeelslid klaagt over ongemakken of tekenen van aandoening die 

kunnen worden toegeschreven aan zijn arbeidsomstandigheden; 

 de werkgever vaststelt dat de lichamelijke of geestelijke toestand van het 

personeelslid de risico’s verbonden aan de werkpost onmiskenbaar 

verhoogt. 

 

Art.202 Het personeelslid leeft de bij dienstorder meegedeelde verplichtingen van het 

schoolbestuur  na, met betrekking tot het milieubeleid o.m. recyclage, zuinig 

energie-en waterverbruik, scheiding van afval, gebruik van giftige of gevaarlijke 

stoffen. 

 

 Genotsmiddelen 14.3

 

Art.203 Binnen de volledige school, met inbegrip van zowel de gebouwen als de 

speelplaatsen en andere open ruimten is het verboden:  

- te roken, 

- alcohol te gebruiken, 

- drugs en/of roesopwekkende middelen te gebruiken. 

 

Sancties in geval van overtreding van het rookverbod kunnen zijn: 

- mondelinge opmerking door de directeur/gemeentesecretaris 

- schriftelijke neerslag van de overtreding opnemen in het personeelsdossier 

van het betrokken personeelslid 

- schriftelijke melding van de overtreding(en) aan het schoolbestuur 

- … 

 

Art.204 Het rookverbod is eveneens van kracht buiten de openingsuren van de school en 

tijdens de vakantieperioden. 

 

Art.205 Het personeelslid mag zich niet aanbieden in de school indien hij onder invloed 

verkeert van alcohol, drugs of roesopwekkende middelen. 

 

Art.206 Het personeelslid moet handelen conform de richtlijnen van het schoolbestuur 

inzake drug- en alcoholbeleid. Deze richtlijnen worden meegedeeld bij 



dienstorder. 

 

 Veiligheid 14.4

 

Art.207 Het personeelslid neemt de nodige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de 

leerlingen bij activiteiten waaraan een gevaar of een risico verbonden is . 

 

Art.208 Het personeelslid leeft de richtlijnen van het schoolbestuur na in verband met de 

risico’s en preventiemaatregelen die van toepassing zijn in de school. 

 

Art.209 In geval van activiteiten buiten de schoolgebouwen moet het personeelslid dit 

voorafgaandelijk meedelen aan de directeur. In voorkomend geval worden 

afspraken gemaakt inzake voldoende begeleiding van de leerlingen, de 

bereikbaarheid van het personeelslid en de verplaatsing van en naar de activiteit. 

 

Art.210 Het personeelslid leeft de bepalingen in verband met brandveiligheid na en neemt 

deel aan alle initiatieven die het schoolbestuur neemt om het personeel vertrouwd 

te maken met evacuatie en het gebruik van blusmiddelen. 

 

 Arbeidsongeval, ongeval op weg naar of van het werk 14.5

 

Art.211 Het personeelslid dat slachtoffer is van elk arbeidsongeval of ongeval op weg naar 

en van het werk, al dan niet met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, brengt 

onmiddellijk de directeur op de hoogte. Het personeelslid geeft een volledige 

beschrijving van de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan. 

 

Art.212 Bij een ongeval op het werk kan het personeelslid zich wenden tot de 

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of tot een geneesheer naar keuze. 

 

Art.213 De naam van de arbeidsongevallenverzekeraar is opgenomen in bijlage 1bij dit 

arbeidsreglement. 

 

 

Hoofdstuk 15 Bescherming psychosociale risico’s op het werk, waaronder 

geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 

 Algemeen 15.1

 

Art.214 Begripsomschrijving 

§1 Psychosociale risico’s op het werk: de kans dat een of meerdere 

personeelsleden psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan 

met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van 

de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de 

arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de 

werkgever impact heeft en die objectief een gevaar inhouden. 

§2 Geweld: elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon waarop 

dit hoofdstuk van toepassing is, psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen 

bij de uitvoering van het werk. 

§3 Pesterijen: meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, 

buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een 

bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de 

waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een 

andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering van zijn 

werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een 

bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 

gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, 

gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid 

verband houden met godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele 



geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming. Elk gedrag waarmee men 

iemand belet zich te uiten, waardoor hij geïsoleerd wordt of in diskrediet gebracht 

wordt op zijn werk of bij zijn collega’s, wordt beschouwd als een gedrag dat 

typerend is voor pesterijen. 

§4 Ongewenst seksueel gedrag: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of 

lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de 

waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, 

beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Elk gedrag 

van seksuele aard wordt beschouwd als ongewenst seksueel gedrag indien het 

ongewenst, misplaatst en beledigend is voor de persoon die het ondergaat, indien 

het expliciet of impliciet gebruikt wordt als basis voor een beslissing die de 

rechten van een werknemer op het vlak van beroepsopleiding, tewerkstelling, 

behoud van de dienstbetrekking, promotie of salaris aantast, of voor enige andere 

beslissing met betrekking tot de tewerkstelling of indien het een klimaat van 

intimidatie, vijandigheid of vernedering ten aanzien van deze persoon creëert. 

 

 Beginselverklaring geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 15.2

 

Art.215 Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt niet 

getolereerd omdat het strijdig is met de rechten van de personeelsleden en met 

de eerbied voor hun menselijke waardigheid en omdat het een overtreding van de 

wet is. 

 

Art.216 Het personeelslid onthoudt zich van elke vorm van verbaal, niet-verbaal of 

lichamelijk gedrag, waarvan hij of zij weet of zou moeten weten dat het afbreuk 

doet aan de waardigheid van een persoon en een ontoelaatbare schending inhoudt 

van die waardigheid. Elk personeelslid onthoudt zich bijgevolg van elke daad van 

geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

Art.217 De dader die vastgestelde inbreuken heeft gepleegd, wordt behandeld en 

gesanctioneerd overeenkomstig de bepalingen omtrent tucht (vast benoemde en 

TADD’er) en ontslag (gewone tijdelijke) zoals beschreven in het Decreet 

Rechtspositie. 

 

Art.218 Het personeelslid heeft een meldingsplicht, via de aangestelde personeelsleden, 

wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat een leerling of een personeelslid 

slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag. 

 

 Raadgeving en hulp 15.3

 

Art.219  

§1 Het schoolbestuur stelt een preventieadviseur psychosociale aspecten aan. Hij is 

bevoegd om de bij wet voorziene opdrachten te vervullen met betrekking tot de 

preventie van geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

Zo werkt hij op aanvraag mee aan het opstellen van de algemene 

preventiemaatregelen en moet hij de met redenen omklede klachten die hij in 

ontvangst neemt, onderzoeken. 

§2 Het schoolbestuur kan ook een vertrouwenspersoon aanduiden binnen de school 

die binnen de informele procedure bevoegd is voor het ontvangen en opvolgen 

van klachten over grensoverschrijdend gedrag vanwege personeelsleden en/of 

leerlingen. De vertrouwenspersoon wordt aangesteld om volledig onafhankelijk op 

te treden als vertrouwenspersoon. Hij dient het slachtoffer op te vangen, te 

helpen, te steunen en bij te staan in het zoeken naar een oplossing. 

§3 De namen en contactmogelijkheden van de preventieadviseur psychosociale 

aspecten en desgevallend van de vertrouwenspersoon zijn opgenomen in bijlage 

1bij dit arbeidsreglement. 

 



 

 

 Procedure 15.4

 

Art.220 Informele psychosociale interventie 

§1 Het personeelslid dat schade ondervindt ten gevolge  van psychosociale risico’s op 

het werk, waaronder geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 

werk, kan een beroep doen op de procedure voor informele psychosociale 

interventie. 

§2 Het personeelslid richt zich tot de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur 

psychosociale aspecten voor een eerste raadpleging. Dit eerste persoonlijk 

onderhoud moet plaatsvinden binnen een termijn van 10 kalenderdagen en moet 

in een document worden bevestigd, waarvan het personeelslid een kopie 

ontvangt. 

§3 De vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten zal 

naargelang de keuze van het personeelslid: 

- actief luisteren en eventueel advies geven aan het personeelslid; 

- een interventie bij een ander persoon uitvoeren; 

- een bemiddeling tussen de partijen ondernemen, indien beide partijen hiermee 

instemmen. 

§4 De vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten neemt het 

type van interventie op in een gedateerd en ondertekend document waarvan het 

personeelslid een kopie ontvangt. 

 

Art.221 Formele interventie 

§1 Indien de bemiddeling of de informele interventie niet tot een resultaat leidt of 

onmogelijk blijkt, kan het personeelslid  een verzoek tot formele interventie 

indienen.   

§2 Binnen de termijn van 10 kalenderdagen moet de preventieadviseur psychosociale 

aspecten een verplicht persoonlijk onderhoud hebben met het personeelslid. Hij 

bevestigt in een document dat het verplicht persoonlijk onderhoud heeft plaats 

gevonden en overhandigt hiervan een kopie aan het personeelslid. 

§3 De preventieadviseur psychosociale aspecten  kan het verzoek weigeren wanneer 

de situatie duidelijk geen psychosociale risico’s op het werk inhoudt. 

§4 De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt het schoolbestuur op de 

hoogte van  het verzoek met collectief karakter of het verzoek met individueel 

karakter. 

§5 Indien het een verzoek is met collectief karakter dient de werkgever op zoek te 

gaan naar een gepaste reactie. Uiterlijk na drie maanden deelt de werkgever 

schriftelijk en gemotiveerd zijn beslissing mee over de gevolgen die hij aan het 

verzoek zal geven. Hij doet dit aan de preventieadviseur psychosociale aspecten, 

de preventieadviseur interne dienst en het ABOC. 

§6 Indien het gaat om een verzoek met individueel karakter dan zal  de 

preventieadviseur psychosociale aspecten een onpartijdig onderzoek instellen in 

volledige onafhankelijkheid en brengt hij het schoolbestuur een advies met 

voorstellen betreffende de toe te passen maatregelen.  Hij brengt het 

personeelslid en alle rechtstreeks betrokkenen schriftelijk op de hoogte wanneer 

hij dit advies aan het schoolbestuur heeft overhandigd. 

§7 Het schoolbestuur is verplicht om de betrokken partijen te informeren over de 

gevolgen van het verzoek.  

§8 Wanneer de feiten niet ophouden, of wanneer het schoolbestuur geen passende 

maatregelen treft, moet de preventieadviseur psychosociale aspecten – in 

overleg met de klager – een beroep in stellen bij toezicht Welzijn op het Werk. 

  



 

Hoofdstuk 16 Onthaal van nieuwe personeelsleden 

 

Art.222 De indiensttreding van het personeelslid is het gevolg van een aanstellingsbesluit. 

Het personeelslid ontvangt bij de indiensttreding een afschrift van: 

- het aanstellingsbesluit; 

- het pedagogisch project; 

- het arbeidsreglement, met inbegrip van de aanvullende verplichtingen en 

onverenigbaarheden; 

- het schoolreglement; 

- de algemene veiligheidsrichtlijnen; 

- de richtlijnen in geval van evacuatie; 

- desgevallend de geïndividualiseerde functiebeschrijving. 

Het schoolwerkplan en de goedgekeurde leerplannen zijn ter beschikking van de 

personeelsleden. 

Het personeelslid wordt geacht deze documenten te kennen, te aanvaarden en ze 

na te leven. 

 

Art.223  

§1 De directeur organiseert het onthaal van nieuwe personeelsleden, geeft hen de 

nodige inlichtingen en instructies met het oog op de bescherming van het welzijn 

op het werk bij de uitvoering van hun werk en het voorkomen van ongevallen en 

vergewist zich ervan dat deze nieuwe personeelsleden deze inlichtingen goed 

hebben begrepen en in de praktijk brengen. De directeur of een ervaren 

personeelslid dat de directeur aanduidt, begeleidt het beginnende personeelslid 

hierbij. 

 

§2 De directeur en het personeelslid ondertekenen een document waaruit blijkt dat 

de nodige inlichtingen en instructies werden verstrekt m.b.t. het welzijn op het 

werk en alle formaliteiten zoals omschreven in art. 222.  

 

Hoofdstuk 17 Bevoegde inspectiediensten 

 

Art.224 De adressen van de volgende bevoegde inspectiediensten zijn opgenomen in 

bijlage 2 bij dit arbeidsreglement: 

 het Toezicht op de Sociale Wetten,  

 het Toezicht op het Welzijn op het werk, 

 Sociale Inspectie. 

 

In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van  (datum):  

 

De burgemeester De secretaris 

(naam, handtekening en datum) (naam, handtekening en datum) 

 

BIJLAGEN 

 

 BIJLAGE 1: MEDEDELINGEN INZAKE WELZIJN 17.1

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

Namen en contactmogelijkheden van de leden van de gemeentelijke interne dienst voor 

preventie en bescherming op het werk 

- Frederique Christiaens – Preventieadviseur - 056 653 681 

- Jan Coussement – adjunct-Preventieadviseur - 056 733 452 

 

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 

Namen en contactmogelijkheden van de leden van de externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk met de Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer: 



- Preventieadviseur- arbeidsgeneesheer, Provikmo, Dr. An Van De Maele, 

Westerlaan 29 te Waregem, 056/62 51 50, an.vandemaele@provikmo.be 

 

Psychosociale risico’s waaronder, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 

gedrag op het werk 

Namen en contactmogelijkheden van de Preventieadviseur psychosociale aspecten en de 

eventuele vertrouwenspersoon bevoegd voor psychosociale aspecten, waaronder geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 

-    Preventieadviseur psychosociale aspecten: Caroline Salens (Provikmo) 

Dhr. Jan Coussement, tel.: 056 733 452, gsm 0470 980 134, e-mail: 

jan.coussement@harelbeke.be  

Mevr. Lindsey Deloof, tel. 056 733 384, e-mail: 

lindsey.deloof@harelbeke.be 

     -     Vertrouwenspersoon (indien van toepassing):  

Dhr. Jan Coussement, tel.: 056 733 452, gsm 0470 980 134, e-mail: 

jan.coussement@harelbeke.be  

Mevr. Lindsey Deloof, tel. 056 733 384, e-mail: 

lindsey.deloof@harelbeke.be 

 

Eerste hulp  

Namen van de hulpverleners per vestigingsplaats/school 

- Centrumschool: Katrien Lamon 

- School Zuid: Nora Depraetere, Heidi Coqeurelle 

- School Noord: Sabine Lahouse, Sofie Messiaan 

 

Plaats(en) van het basismateriaal en de verbanddoos per vestigingsplaats/school 

- Centrumschool: Bureel directie, Gang kleuter, keuken 

- School Zuid: Keuken, opvang, kleutergang, gang lager onderwijs (koffer van 

gang lager onderwijs wordt meegenomen bij uitstappen) 

- School Noord: Kleuterblok, Bureel directie, Refter, leraarskamer 

 

Arbeidsongevallenverzekeraar 

- via ministerie van Onderwijs en Vorming 

 

 BIJLAGE 2: ADRESSEN VAN DE BEVOEGDE INSPECTIEDIENSTEN 17.2

 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg 

 

Externe directies Toezicht op het Welzijn op het Werk 

 

[Neem hier de contactgegevens op van de bevoegde externe directie Toezicht op het 

Welzijn op het Werk.] - http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6550  

Toezicht welzijn op het werk, directie West-Vlaanderen 

Koning Albert I-Laan 1/5 bus 5, 8200 Brugge 

Tel: 050/44.20.20 

 

 

Algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten 

 

[Neem hier de contactgegevens op van de bevoegde externe directie Toezicht op de 

Sociale Wetten.] - http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6552  
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FOD Sociale Zekerheid & Openbare instellingen van sociale zekerheid 

 

Sociale inspectie 

  

[Neem hier de contactgegevens op van de bevoegde Sociale Inspectie.] - 

http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/over-de-fod/organogram/sociale-

inspectie/contact/contact-sociale-inspectie.htm  

 

 

Artikel 2 : 

 

Deze beslissing dient bekend te worden gemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet en heeft uitwerking vanaf haar bekendmaking. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

13. Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest.  Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het weekend van 16 september tot 18 september 2016 gaat in Harelbeke de kermis 

‘Harelbeke Feest’ door.   

 

Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken 

besliste de gemeentelijke veiligheidscel een Bijzonder Nood- en Interventieplan op te 

stellen in functie van voormeld evenement. 

Een noodplan is een beleidsinstrument dat bedoeld is om een snelle inzet van 

beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van 

die middelen te realiseren. 

 

Voorafgaand aan de goedkeuring van de gouverneur dienen gemeentelijke nood- en 

interventieplannen door de gemeenteraad te worden aanvaard. (Wet betreffende de 

civiele bescherming dd. 13 december 1963 art. 2ter en latere wijzigingen). 

 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest, zoals voorgelegd, werd 

goedgekeurd in de veiligheidscel van 6 juni 2016.  Na goedkeuring door de 

gemeenteraad wordt dit BNIP ook voorgelegd aan de gouverneur. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

-  de wet betreffende de civiele bescherming van 31 december 1963, meer bepaald art. 

2ter, tweede lid en latere wijzigingen; 

-  het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en 

interventieplannen; 

-  het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 §1 en artikel 186. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/over-de-fod/organogram/sociale-inspectie/contact/contact-sociale-inspectie.htm
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/over-de-fod/organogram/sociale-inspectie/contact/contact-sociale-inspectie.htm
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/over-de-fod/organogram/sociale-inspectie/contact/contact-sociale-inspectie.htm


 

Artikel 1: 

 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het Bijzonder Nood- en Interventieplan 

(BNIP) opgemaakt voor Harelbeke Feest. 

 

Artikel 2: 

 

Dit Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) wordt overgemaakt aan de gouverneur 

van de provincie West-Vlaanderen. 

 

Artikel 3: 

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet.  

 

14. Vragenkwartiertje. 

1.Raadslid Stijn Soetaert 

1.1. Ik veronderstel dat de Vlaamse Pijl in 2017 niet doorgaat.  Kan het vrijgekomen 

budget verdeeld worden over de andere wielerwedstrijden? 

 

1.2. In verband met het vrijzinnig centrum De Geus. 

Klopt het dat men het zaaltje niet kan huren als men gedoopt is? 

 

 

2.Raadslid Olivier Vanryckeghem 

Ik kreeg nog steeds geen antwoord op mijn vraag wat het verschil is in kostprijs tussen 

de “2 min. en 5 min. regel” van de ambulance. 

 

 

3.Raadslid Francis Pattyn 

3.1. Vraag voor schepen Inge Bossuyt. 

Ik lees allerlei aankondigingen van bedrijven die zich zullen vestigen op Evolis, maar ik 

zie geen gebouwen bijkomen.  Wat is hier de stand van zaken? 

 

3.2. Vraag voor schepen Jacques Maelfait. 

In de Ballingenweg werd onlangs gevraagd om een extra boordsteen in het geel te 

schilderen.  Dit werd geweigerd op de bijzondere mobiliteitscommissie.  Ik vraag me af of 

we geen nieuw voorstel kunnen formuleren met parking aan de overkant van de straat? 

 

3.3. Ik vraag de secretaris om een aantal foto’s te tonen van de afbraak van natuursteen 

op de verticale wand van de brug, kant Verschuere-Overleie. Moet dit echt? Is een 

verticale wand niet beter dan een schuine wand?  

 

 

4.Raadslid Rita Beyaert 

4.1. Wat zijn de regels in een fietsstraat waarbij er éénrichtingsverkeer is voor wagens 

en tweerichtingsverkeer voor fietsers?  

Mijn vraag gaat concreet over de Generaal Deprezstraat. Mogen fietsers in 

tegenovergestelde richting de breedte van de weg bezetten?  

 

4.2. In het verslag van de beperkte mobiliteitscommissie van 23.06.2016, las ik in pt. 

III,11 dat de benaming van het SABV gewijzigd zou zijn naar AHA, met de vraag om alle 

officiële wegwijzers naar de academie te vervangen?  

Ik fronste toch even de wenkbrauwen en heb dan ook de vraag aan de verslaggever van 

de BMC gesteld: ik heb in geen enkele gemeenteraad die naamswijziging geagendeerd 



gezien, wat toch zou moeten... SABV is een door de Vlaamse Gemeenschap 

gesubsidieerde onderwijsinstelling, waarvan de stad inrichtende macht is. Volgens mij 

wordt de oprichting van een onderwijsinstelling in het Staatsblad gepubliceerd. Dus er 

zou toch eerst iets in de gemeenteraad moeten verschijnen. 

Bij navraag bij de stadssecretaris, kreeg ik het volgende antwoord: "dit is een soort 

merknaam/roepnaam”. 

Collega's, laat me toe ons te verzetten tegen de vervanging van de richtingaanwijzers om 

volgende redenen:  

- SABV is een officiële afkorting die door iedereen die er interesse in heeft van 

binnen en buiten Harelbeke gekend is; 

- AHA is een Radio2-programma  

- AHA is een aanbod van Belgische Vastgoedmakelaars; 

- AHA is een Noorse muziekband. 

Ik stel me serieus de vraag of je wel het juiste publiek krijgt met dergelijke wegwijzers? 

Beste collegeleden, ik hoop dat jullie niet meedoen aan deze frivoliteit en het bij een 

degelijk aangestuurde kunstacademie houden, die nog steeds gesubsidieerd wordt. 

 

 

5.Raadslid Rik Pattyn 

5.1.Vraag voor de burgemeester. 

In de pers verscheen een uitvoerig artikel over de nieuwe sensibiliseringscampagne bij 

de start van het nieuwe schooljaar: een vernieuwde aanpak t.o.v. vorige blijkbaar 

oubollige campagnes. Tot onze verbazing blijft deze nieuwe campagne beperkt tot het 

grondgebied van Deerlijk en zijn de voorbijgestreefde banners uit het verleden wel nog 

goed om in Harelbeke uit te hangen. 

Nu kan ik begrijpen dat de Gaverbeek tussen Harelbeke en Deerlijk na de gebeurtenissen 

rond het zwembad, en na de perikelen rond de brandweerkazerne, een grote diepgang 

heeft, maar wat is de reden van twee verschillende campagnes in éénzelfde politiezone? 

 

5.2.Vraag voor de schepen van openbare werken. 

Op de Zandberg werd het 50-jarig bestaan gevierd van de Sint-Ritakerk en de klassering 

ervan, met veel aanwezigen vanuit het college en de raad. 

Vanuit de stadsdiensten werden zeer veel inspanningen gedaan om de groenzones rond 

de kerk en het onkruid grondig aan te pakken, waarvoor dank. 

Maar wordt het niet dringend tijd om ook één van onze lelijkste plekjes, nl. de parking 

voor de kerk een facelift te geven in afwachting van een eventueel grondige aanpak van 

het gehele kerkplein: de structuur van de parking is zeer ondoorzichtig, de belijning is 

totaal weg, er liggen verschillende betonblokken zonder doel op dit plein; dus met een 

beetje goodwill herwaardeer dit lelijke plekje in 2017. 

 

5.3.Tot slot aan onze schepen van feestelijkheden. 

- Ik vind het antwoord van de schepen van feestelijkheden op de vraag van raadslid 

Marijke Ostyn omtrent de misviering op kermiszondag ronduit beschamend. 

- Als het gemeentelijk feestcomité een VIP-gebeuren organiseert voor de sponsors, en 

dit is een positief gegeven dat het financieel draagvlak van de feesten verruimt, dan 

kan het toch niet dat de gemeenteraad als grootste sponsor van dit gebeuren zelfs 

niet wordt uitgenodigd op dit gebeuren. Vandaar mijn vraag: zijn de raadsleden daar 

uitgenodigd en welkom? 

 

 

6.Raadslid Kathleen Duchi 

Ik merkte dat er in de Bavikhoofsestraat groene paaltjes geplaatst werden en 

onmiddellijk weer verdwenen zijn omdat ze kapot gereden werden.  Hoelang zal de stad 

het nog volhouden om die paaltjes telkens opnieuw te plaatsen? 

 

 

 



7.Raadslid Eric Kerckhof 

7.1.Overlast en zwerfvuil op en rond (sport)plein van Goudwinde. 

Er zijn klachten van overlast door bewoners van de appartementen op Goudwinde en 

soms ook discussies bij de bewoners van de sociale huurwoningen over het gedrag van 

de aanwezige jongeren vooral in de voorbije verlofperiode. 

Men spreekt van een groep jongeren - “ bende “ - die meestal vanaf 18.00 u toekomt op 

het sportpleintje welke ze blijkbaar als verzamelplaats houden. Hierbij laten ze allerlei 

drankflessen en ander afval achter en bij regen gaan ze schuilen in de inkom van de 

appartementsblokken. 

Is dit gekend bij de politie en welke stappen worden ondernomen om deze overlast te 

voorkomen en dit ook in de toekomst te vermijden.? Wie ruimt meestal het zwerfvuil op? 

Is er een algemeen plan van aanpak om dit op alle pleinen in Harelbeke onder controle te 

houden? 

 

7.2.Is er reeds een nieuw dossier ingediend voor het realiseren van volkstuintjes op 

Goudwinde? 

 

7.3.In verband met de parking van Het Spoor. 

Onlangs werd de parking opnieuw volledig gereserveerd voor oldtimers.  We hadden daar 

toch een andere afspraak rond? 

 

 

8.Raadslid Rosanne Mestdagh 

8.1. Vraag op de gemeenteraad van juli i.v.m. evaluatie auto-delen.  

Ik stelde in de gemeenteraad van juli een vraag om in een eerstvolgende 

raadscommissie een evaluatie te maken van het Cambio project.  

Tot mijn verrassing sla ik op zaterdag 13 augustus de krant open en wat staat in het 

nieuwsblad : “Autodelen slaat niet aan in Harelbeke”, een pagina groot artikel.  

Het toont voor de zoveelste keer weinig respect voor de raadsleden. De 

verantwoordelijke schepen heeft wel al een paar opnames in de kliniek achter de rug en 

ik kan begrijpen dat dit nu niet het eerste punt is waar je mee bezig bent. Nu zou ik 

graag weten wanneer het punt van de Cambio op de commissie komt !  

Tegelijk wil ik ook vragen hoe het zit met het gebruik van de Twizy. Naar het schijnt 

staat hij onder een zeil mooi gestationeerd in het depot, men draagt er veel zorg voor, 

zoveel zelfs dat hij weinig gebruikt wordt. Naar het schijnt is het moeilijk om er mee op 

baan te gaan als je materiaal moet meenemen. Misschien kan er eens nagegaan worden 

hoeveel de Twizy gebruikt wordt. In het vervolg moet men misschien overleggen om iets 

grotere elektrische of hybride auto’s aan te schaffen. 

 

8.2. Variapuntje van de gemeenteraad van juni. 

Daar heb ik erop gewezen dat er spandoeken opgehangen worden van een activiteit van 

een vereniging van buiten onze stad, aan de afspanning van de parking rechtover de 

Comix. Toen werd gezegd dat er daar een gasboete op zou komen. De activiteit die 

aangekondigd werd, was het midzomerfestival van Izegem die doorgegaan is eind juli, de 

betrokken spandoeken (2) bleven er hangen tot na 15 augustus, mooie reclame voor dit 

festival.  

Burgemeester u zei me dat het normaal is na een gasboete dat deze affiches of 

dergelijke blijven hangen. Inderdaad de sanctionerende ambtenaar kan daar geen 

opdracht voor geven, maar misschien kan dit opgenomen worden wanneer er een PV 

uitgeschreven wordt en dat men verplicht is om de affiche weg te nemen, dat is immers 

gratis reclame !  

Maar mijnheer de burgemeester hier werd helemaal geen PV opgemaakt, en hier is dus 

ook geen sanctie genomen aangezien er geen dossier is !  

 

  



8.3. Ik wil het feestcomité proficiat wensen met de organisatie van de zomeravonden aan 

het station. We zagen een feestcomité dat de handen uit de mouwen durft te steken en 

we hopen dat het komend weekend terug een geslaagd kermisweekend wordt! 

 

 

9.Raadslid Hilde De Bruyne 

Wat is de status van de uitvoering van fase 2 van het lichtplan. Gaat dit door op 

01.10.2016? 

 

 

10.Voorzitter/Raadslid Filip Kets 

Geachte gemeenteraadsleden, 

Zoals na de verkiezingen van 2012 afgesproken eindigde mijn loopbaan als uitvoerend 

mandataris op 1 januari 2016. 

Dit opende voor mij nieuwe mogelijkheden bij mijn werkgever.  Nu krijg ik de kans om 

een nieuwe functie en een nieuwe uitdaging op te nemen.  Wegens internationale 

verantwoordelijkheid zal dit echter niet combineerbaar zijn met politieke inzet. 

Ik kan de huidige (krappe) meerderheid niet in verlegenheid brengen door regelmatig 

afwezig te blijven op gemeenteraad of commissies. 

Ik wil in deze mijn verantwoordelijkheid nemen en in samenspraak met mijn partij nog 

dit jaar definitief uit de politiek stappen.  Ik ga dus ontslag nemen uit al mijn politieke 

mandaten en bestuursfuncties. 

 

Het is met heel veel dankbaarheid dat ik terugkijk op een politieke loopbaan van 

tweeëntwintig jaar. 

Ik heb met veel plezier verschillende politieke functies bekleed en mee aan de basis 

gelegen van de grote projecten van de laatste vijftien jaar.  Ik ben ook behoorlijk trots 

dat ik als sp.a.-voorzitter en bestuurslid heb kunnen meewerken aan de verschillende 

coalitieakkoorden – soms zelfs een voorakkoord – die mee het politieke gezicht van de 

stad bepaald hebben.  Ik kijk met dankbaarheid terug op die lange intensieve en 

boeiende periode. 

 

Het moet ook gezegd dat ik in de voorbije jaren de politiek heb zien veranderen.  Ik moet 

eerlijk bekennen dat de vele verplichtingen waartoe je als mandataris geacht bent deel te 

nemen mij steeds zwaarder vielen.  Tot op het punt waar ik het niet meer kon opbrengen 

aanwezig te zijn.  Dit is niet goed voor de politiek noch voor mijn partij. 

Ik heb dikwijls geponeerd dat ik niet de “Stadler of Waldorf” van de Harelbeekse politiek 

wilde worden.  Ik houd dus woord.  Het is een paar jaar vroeger dan gepland maar het is 

tijd voor opvolging, tijd voor jongere en dynamische krachten. 

Ik wens de huidige meerderheid heel veel succes toe in de resterende bestuursperiode en 

bij de verkiezingen van 2018. 

 

Ik wens de oppositie evenzeer succes toe in hun rol als bewaker van goed bestuur. 

Allen wens ik de moed toe om verder te kijken dan de traditionele “distels, dalen en 

putten”.  Korte termijn denken is nefast voor politiek en bestuur.  Over de fracties heen 

hebben we trouwens bewezen dat we Harelbeke ten goede en ingrijpend kunnen 

veranderen.  Als we maar durven plannen op lange termijn, over de grenzen van partijen 

en legislaturen heen. 

 

Ik dank ook allen die in mij geloofden en mij de kans gaven de dingen te doen die ik 

graag deed.  Dank ook aan de verschillende ambtenaren waarmee ik heb samengewerkt.  

Ik heb altijd heel veel geluk gehad te kunnen samenwerken met mensen waarmee het 

“klikte”.  Zonder de symbiose ambtenaar - mandataris valt er trouwens niets te 

verwezenlijken, of wordt het toch zeer moeilijk. 

Dank voor alles en weet, het is belangrijk, maar het blijft slechts politiek.  Er is nog een 

heel leven naast en na de politiek ! 

 



 

Reactie raadslid Stijn Derammelaere 

Ik wens Filip Kets te bedanken voor zijn bijdrage hier in de gemeenteraad en in de 

politiek van Harelbeke.  Ik heb Filip steeds gekend als een gedegen politicus die op een 

pragmatische manier het algemeen belang vooropstelde.  Dank u wel hiervoor. 

Wij zien u uiteraard niet graag vertrekken.  Ik hoop dat u zich blijft engageren in de 

partij en ik stel vast dat we opnieuw een jonge vrouw in de plaats krijgen.  Dat is dan het 

goede nieuws. 

 

Reactie raadslid Eddy Glorieux 

Ik wil ook mijn appreciatie uitspreken voor u, Filip Kets.  In die drie jaar dat we 

samengewerkt hebben, is dit een verhelderende periode geweest.  Uw visie op 

middellange termijn was voor u steeds belangrijk, korte termijn was niet aan u besteed. 

In die zin had ik, als brandweercommandant, u reeds leren kennen als OCMW-voorzitter. 

Ik wens u veel succes in de toekomst. 

 

Reactie raadslid Rik Vandenabeele 

Ik wens Filip Kets proficiat met zijn nieuwe loopbaan. En ik had ook een vraag: vervalt 

nu mijn ‘verdomde’ plicht? 

 

Reactie raadslid Rita Beyaert 

Ik apprecieer het dat u deze mededeling doet hier in deze raad.  Dat wij de eersten zijn 

die dit mogen horen.  Liever dat dan het eerst te moeten lezen in de pers. 

Ik heb u steeds geapprecieerd als voorzitter van het OCMW, als collegelid, als voorzitter 

van de gemeenteraad.  Ik wens u veel succes toe. 

 

Reactie schepen Michaël Vannieuwenhuyze 

Als laatste val ik ongetwijfeld in herhaling. 

Ik heb u eerst vanuit de oppositie leren kennen en dan vanuit de meerderheid als 

schepen.  U bent steeds een correct en degelijk politicus geweest.  Uw nuchterheid en uw 

kennis van zaken blijft me steeds bij en u heeft mij opgevolgd als voorzitter, en u heeft 

dat zeer goed gedaan.  Proficiat. 

 

Reactie raadslid Tijs Naert 

Als mede-Stasegemnaar vind ik het jammer dat u vertrekt.  Maar u kan hier toegevoegd 

worden in het schaduwkabinet en u bent schaduwburgemeester van Stasegem in het 

Brouwershof. 

 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Schepen David Vandekerckhove 

In verband met de parking op de Zandberg. 

Binnen een paar weken zijn er budgetbesprekingen.  Ik neem deze opmerking zeker 

mee. 

 

 

Schepen Annick Vandebuerie 

Voor wat betreft de parking van Het Spoor. 

De organisatie had de toelating gekregen omdat er geen andere manifestaties waren.  En 

op het moment van de aanvraag wisten we nog niet of de markt bruikbaar was of niet. 

 

Reactie raadslid Eric Kerckhof 

Dit kan best zijn.  Maar hebt u al eens gedacht aan andere gebruikers bvb. van de 

bibliotheek en de gehandicapten? 

 

 



Schepen Annick Vandebuerie 

Als reactie op de vraag van raadslid Rik Pattyn en het feestcomité. 

Ik zal uw vraag tot uitnodiging overmaken aan het feestcomité.   

 

Als reactie op de vraag rond de misviering. 

Het feestcomité vond de inbreng van 450 euro voor een mis te zwaar.  We moeten zuinig 

omspringen met onze financiën. 

 

 

 

Burgemeester Alain Top 

Het verschil in kostprijs tussen de “2 min. en 5 min. regel” van de ambulance. 

Ik stel de vraag opnieuw aan de zonecommandant van Fluvia.  Hij plant binnenkort een 

ronde van de gemeenten en ik vraag hem om op het moment dat hij in Harelbeke is 

hierop een antwoord te geven. 

 

In verband met de vraag over de Overleiebrug. 

De aannemer heeft een uitvoeringsfout gemaakt.  Hij hing de natuursteen aan een 

vertikale wand terwijl deze in de bouwvergunning aan een schuine zijde voorzien is. 

 

Reactie Francis Pattyn 

Waarom geen vertikale muur?  Dit lijkt me een betere oplossing. 

 

 

Burgemeester Alain Top 

In verband met de vraag rond de fietsstraat. 

De fietser heeft steeds voorrang. Ze nemen een deel van de weg in, ook in de 

tegenovergestelde richting. 

 

In verband met de campagne rond veilig verkeer en de start van het schooljaar. 

De bijzondere mobiliteitscommissies van Deerlijk en Harelbeke werken onafhankelijk van 

elkaar.  Dus die actie van Deerlijk is een andere actie dan deze van Harelbeke.  Maar u 

heeft gelijk wanneer u zegt dat Harelbeke best een tandje bijsteekt.  We hebben sinds 

kort een verkeerscoördinator en ik denk dat dit een taak voor hem is. 

 

Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Eric Kerckhof (jongeren op Goudwinde) 

Wij besteden daar de nodige aandacht aan.  Er zijn gesprekken gaande met zowel politie, 

Arktos, als de jongeren zelf.   

 

Aanvullende reactie van voorzitter Filip Kets 

We zitten binnenkort rond die problematiek samen met de bouwmaatschappij en de 

politie. 

 

 

Burgemeester Alain Top 

In verband met spandoeken in de omgeving van de Comix. 

Er zijn twee zaken i.v.m. deze vraag.  Als de spandoeken op privaat domein hangen, dan 

is dit moeilijk te beteugelen.  Hangen ze op publiek domein, dan is dit gemakkelijk te 

beteugelen.  Ik geef het voorbeeld van het circus dat onlangs hier in de stad was.  Dit 

werd goed opgevolgd door de politie. 

De spandoek aan de Comix is weg, maar ik weet niet of er een PV opgemaakt werd.  Het 

is ook niet mijn bevoegdheid.  Het enige wat ik doe is akte nemen van de uitspraken van 

de gasambtenaar. 

 

In verband met het gebruik van VC De Geus. 

Ik kan u gerust stellen.  Als men gedoopt is, kan men wel degelijk de zaal huren.  Het is 

wel zo dat men De Geus niet kan huren voor een doopfeest. 



 

Schepen Michaël Vannieuwenhuyze 

Vraag rond de Vlaamse Pijl. 

Hopelijk komt er een ander initiatief dan de vroegere Vlaamse Pijl in de plaats. 

Wat de andere wielerwedstrijden betreft.  Voor grotere wedstrijden werken we met 

contracten, voor de kleinere hebben wij een reglement. 

 

 

Schepen Patrick Claerhout 

In verband met de campagne ‘veilig naar school’. 

Sinds twee maand zijn we een nieuwe inrichting aan het bespreken met de directies en 

de mobiliteitscommissie.  We hebben alles in kaart gebracht en we zullen volgend jaar de 

campagne moderniseren. 

 

Wat de opmerking rond AHA betreft. 

Dit past in het artistiek pedagogisch project van de directeur van de academie.  Officieel 

werd de naam niet veranderd, de directeur vindt de naamgeving SABV oubollig.  Op het 

vlak van marketing is Harelbeke achter op andere gemeenten.  Daarom werd de 

roepnaam AHA geïntroduceerd.  Ik was daar persoonlijk niet gelukkig mee, het is de 

keuze van de directie. 

Het is wel zo dat de twee academies van Harelbeke een gezamenlijke webingang hebben. 

 

 

Schepen Inge Bossuyt 

In verband met de achterliggende grond op Goudwinde. 

Dit is openbaar domein.  Er werden bloemmengsels ingezaaid en we zullen ze straks 

afrijden. 

 

 

In verband met Cambio. 

Ik houd mijn woord en breng de evaluatie in de commissie. 

 

 

In verband met het gebruik van de Twizy. 

De Twizy wordt gebruikt door de werkopzichters.  De Twizy dient niet om mensen en 

gereedschap mee te vervoeren, maar vooral om plaatsbezoeken te brengen en 

werfcontroles uit te voeren.  Hij wordt door een viertal mensen regelmatig gebruikt.   

 

 

In verband met het lichtplan. 

Het lichtplan wordt momenteel niet gewijzigd, een 15-tal lichtpunten worden minder 

gedoofd t.o.v. het goedgekeurde plan.  Opmerkingen worden steeds bekeken. 

 

 

In verband met Evolis. 

Ik zal u de cijfers bezorgen. 

 

De hiernavolgende cijfers werden naderhand bezorgd. 

 



 
 

 

Evolis is 30 ha, waarvan op vandaag 14 ha + stuk 14 (5000 m²) en stuk 15 (17000 m²) 

verkocht zijn.  De optie op stuk 13 is momenteel vervallen.  De verkoop van de grond 

wordt enkel naar buiten (o.a. pers) toe gecommuniceerd op het moment dat de klant dit 

effectief wenst.  In het afgelopen jaar zijn er ca 5 ha verkocht.  Dit jaar werden een 

vijftal aanvragen beoordeeld.  Twee ervan hebben effectief al gekocht.  Ook starten de 

onderhandelingen voor aankoop van Harelbeekse gronden voor de 2e fase ca 13 ha.  

Realisatie zou 2019/2020 zijn.   

 

 

In verband met de volkstuintjes. 

Het dossier gaat niet door, wegens wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden door de 

sociale bouwmaatschappij Mijn Huis.  We zullen zoeken naar een alternatieve plaats om 

die volkstuintjes te organiseren.  Iedereen die een bruikbaar stuk grond weet liggen van 

ca 2000 vierkante meter, mag mij dit doorgeven.  

 

 

Reactie raadslid Rik Pattyn 

Ik ben opnieuw sterk ontgoocheld in het antwoord van de schepen van cultuur.  U zegt: 

‘ik zal het voorleggen aan het feestcomité’.  Ik vind dit te zwak.  U moet als schepen van 

feestelijkheden deze vraag gewoon afdwingen. 

 

 

Bijkomende vraag van raadslid Rik Vandenabeele 

Mogen flitsauto’s van andere politiezones in Harelbeke flitsen? 

 

Antwoord burgemeester Alain Top 

Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende zones om de flitswagens 

te delen zodanig dat er anoniem kan geflitst worden.  Op den duur zijn die auto’s immers 

gekend.  De boetes worden geïnd door de federale overheid en het gedeelte van 

Harelbeke komt terug via het Boetefonds. 

 



Schepen Jacques Maelfait 

Antwoorden bezorgd nà de gemeenteraadszitting. 

Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Francis Pattyn. 

De situatie (Ballingenweg) werd ter plaatse bekeken door de verkeerscoördinator. 

Zijn visie is om de situatie ongewijzigd te laten. Komend vanuit de garages is de 

zichtbaarheid ruim voldoende doordat er slechts een tweetal auto’s kunnen parkeren 

(door de vele garages van de appartementen). 

De parkeerstrook verleggen naar de andere zijde vergroot enkel en alleen de onveiligheid 

voor fietsers die tegenrichting fietsen. 

Rekening houdend met de kwetsbare schoolomgeving en de fietsstraat is dit helemaal 

niet aan te raden. (uitrijdende manoeuvres met amper zichtbaarheid op het tegenliggend 

fietsverkeer, openslaande portieren,…). 

 

Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Rita Beyaert (i.v.m. fietsstraat). 

Zij dienen het aangeduide tracé te volgen en rechts aan te houden op de weg. De 

verkeerssignalisatie wijst de auto erop dat er fietsers in beide richtingen kunnen rijden. 

De fietsstraat is slechts in één richting van toepassing. In de andere richting is de andere 

wegcode van toepassing. 

 

Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Rik Pattyn (i.v.m. kerkplein). 

Het lijkt aangewezen om in de volgende legislatuur het volledige plein aan te pakken. De 

witte belijning heeft een facelift gekregen. 

 

Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Francis Pattyn (i.v.m. Overleiebrug). 

Het was een niet correcte uitvoering van de aannemer. Hun zorg was de extra belasting 

op de onderliggende koker. Nazicht door het ontwerpbureau gaf aan dat dit geen 

probleem is waardoor de uitvoering in taludvorm behouden blijft. De keuze voor een 

talud is om te vermijden dat dit een hoek wordt voor wildplassers en een verzamelplaats 

voor afval.  

 

Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi (i.v.m. groene paaltjes). 

Dit zal met de facilitaire dienst en de leverancier en de juridische dienst bekeken worden 

wat kan/mag om dergelijke situaties te vermijden. 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN 

2 Stedenbouwkundige verordening terrassen openbaar domein.  Vaststelling.  

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn 

Eerst en vooral wil ik het even hebben over het doel van deze verordening nl. : 

”harmonische integratie van terrassen in het stedelijk landschap en het garanderen van 

de beeldkwaliteit”. 

Collega’s, voor jullie dit goedkeuren, wil ik toch even duiden dat de meeste terrassen 

liggen langs de gewestweg N43.  Die weg heeft in de vorige legislatuur een metamorfose 

ondergaan.  Toen werd het volgende vooropgesteld: de weg moet zodanig opgevat 

worden dat het geen doorgangsweg meer is, het wegdek werd daarom versmald, bomen 

en beplanting kwam in het straatbeeld, aparte fietspaden en brede voetpaden met plaats 

voor terrassen moesten allemaal zorgen voor een aangenamer centrum.   

We zijn een paar jaar verder en het resultaat is prachtig!  We tellen zeker meer dan 10 

terrassen en als het een beetje goed weer is zitten ze praktisch allemaal vol, spijtig dat 

ze verspreid liggen over pakweg 3 km of anders zou het hier serieuze ambiance zijn waar 

vele dorpen en gemeenten maar kunnen van dromen. 

We gaan nu dus de horecasector, die zoals u weet het niet gemakkelijk heeft de dag van 

vandaag, niet verder stimuleren. Neen, deze meerderheid zal ze opzadelen met een extra 

verordening, of noem het maar “pestbelasting”.   

Net als de verordening over reclame op de gevels worden de zelfstandigen geviseerd, of 

tellen die niet mee voor de huidige bestuurders?  Waarbij we ons meteen de vraag 



kunnen stellen wat de coalitiepartner N-VA , die het naar hun zeggen voor de 

zelfstandigen wil opnemen, hier in dit dossier heeft gedaan.  Een zelfstandige houdt zelf 

rekening met de omgeving om kleur en vorm  te bepalen, de stad kan hier uiteraard wel 

een sterk adviserende rol hebben. 

 

Een paar voorbeelden. 

Op een bepaalde plaats in Harelbeke is er echt een stemmig terrasje, als de zon er op zit 

dan zou je je wanen in de hoofdstad van Toscane (Florence).  Dit komt omdat zijn 

nieuwe terrasstoelen in minstens vier verschillende kleuren zijn, werkelijk prachtig,  

alleen spijtig in strijd  met deze verordening.  

Ik heb gewoon eens een test gedaan binnen de 100 meter van drie terrassen en alle drie 

zijn ze strijdig met deze verordening. De eerste zijn bloembakken staan als afbakening, 

de tweede heeft bedrukking op zijn parasol en de derde zijn bedrukking staat op de 

verkeerde plaats.  

 

Collega’s?  

Vinden jullie dit nu zo slecht qua beeldkwaliteit? 

De schepen zal waarschijnlijk antwoorden zoals op de commissie, wel neen en het is niet 

de bedoeling dat de stad een heksenjacht organiseert tegen de horeca.   

Wel dan stel ik mij de vraag waarom we deze verordening nodig hebben.   

Ook durven wij vragen aan het college niet zomaar reglementen van Kortrijk te kopiëren 

en te plakken op Harelbeke!  (zie foto)  

Want sommige ondernemers denken dat ze in Kortrijk zijn in plaats van in Harelbeke.  

Ik hoop dat daar tegen opgetreden kan worden want dit stoot vele Harelbeekse inwoners 

tegen de borst.  (ik denkt dat er daar een regel voorzien is in de vorige verordening)  

Ik rond af met een oproep aan de schepen: u hebt dit dossier geërfd en het is niet van 

uw hand, verdaag dit agendapunt zodanig dat het huiswerk opnieuw kan gemaakt 

worden.  

Geef toe we hebben nog tijd genoeg.  Het nieuwe marktplein, het vrije,  is er nog lang 

niet. Op de commissie financiën van donderdag wist de schepen niet eens of de stad nog 

grond zou moeten verwerven langs de Leie waar het paviljoen moet komen en wij 

zouden vanavond al moeten beslissen over de kleur van de stoeltjes?  

Dat de meerderheid streeft naar uniformiteit waar meerdere terrassen in de buurt zijn, 

lijkt me logisch en daar willen wij zeker aan meewerken, maar toch niet met de 

Harelbeekse realiteit van spreiding van terrassen. 

 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere 

Ik moet er Francis toch op wijzen dat onze fractie destijds bij amendement voorgesteld 

heeft om iets te doen aan de foute naamgeving van zaken die in Harelbeke gelegen zijn 

en de plaatsnaam Kortrijk gebruikten.  En dat de CD&V toen tegengestemd heeft.  Ik ben 

blij dat er nu voortschrijdend inzicht is en dat ze dat nu wel een goede zaak vinden. 

Dus, goed zo. 

 

 

Repliek schepen David Vandekerckhove 

Ik pleit er toch voor om dit agendapunt niet uit te stellen en ik verwijs naar de 

raadscommissie van vorige week waarop de CD&V vroeg aan de meerderheid om één 

regel te schrappen in verband met reclame op de bovenkant van parasols.  Nà overleg 

binnen de meerderheid zijn we daarmee akkoord, vandaar dit voorstel tot amendement.  

Ik hoop dat jullie nu van jullie woord zijn en deze verordening meestemmen. 

 

In verband met de kleurkeuze van stoelen.  Het wordt uniformiteit.  U heeft het hier over 

het materiaal dat gebruikt wordt, dat wil niet zeggen dat alle stoelen dezelfde moeten 

zijn, of dezelfde kleur moeten hebben om uniform te zijn.  Dit gaat om een interpretatie 

van het reglement en het is zeker niet de bedoeling om een heksenjacht te organiseren. 

 



 

Repliek raadslid Francis Pattyn 

In verband met de opmerkingen van raadslid Stijn Derammelaere. 

Ik wil toch meegeven dat als het gaat over de discussie over de naamgeving van Kortrijk 

op Harelbeekse bedrijven en winkels, dat ik hiertoe de aangever was.  Uiteindelijk 

hebben jullie daarover een amendement voorgesteld en hebben wij tegen het reglement 

op zich gestemd.  Daarnaast zou ik graag de schorsing vragen van deze gemeenteraad 

om op de vraag van de schepen te kunnen antwoorden. 

 

 

 

Na een korte schorsing aangevraagd door de CD&V fractie neemt de 

fractiewoordvoerder Rita Beyaert het woord luidend als volgt: 

Ik wil de schepen en de meerderheid bedanken voor de aanpassing van het reglement en 

het amendement op de parasols.  En ik dank ook de meerderheid voor de mededeling dat 

er bij de toepassing van het reglement interpretatiemogelijkheden zijn.  En in die zin 

zullen wij dit reglement mee goedkeuren. 

 

 

 

Tussenkomst raadslid Willy Vandemeulebroucke 

Ik wil toch even tussenkomen op de gang van zaken.  Er zijn vele commissies geweest 

waarop er gediscussieerd werd over dit reglement en in een laatste commissie pleitte de 

CD&V ervoor om reclame op parasols toe te laten.  We hebben geluisterd, we hebben ons 

aangepast en ik denk dat dit een vorm van goed beleid is.  Vandaar dat ik toch wel even 

geschrokken ben op deze raad toen ik dacht dat de CD&V zijn woord, dat reeds gegeven 

was, niet zou houden.  Dat men in achteruit ging om een show te kunnen opvoeren.  Ik 

vind dat toch wel spijtig. 

 

Reactie raadslid Rita Beyaert 

Dit is helemaal geen show, we zijn gewoon kritisch. 

 

Tussenkomst schepen David Vandekerckhove 

Ik wil iedereen bedanken voor de unanimiteit waarmee dit reglement gestemd werd. 

 

 

4 Verkoop van het stadspand/-perceel Marktstraat 74.  Goedkeuren nieuwe 

verkoopsvoorwaarden (opsplitsing in 2 loten) en verkoopsbeloftes, in 

samenwerking met de Afdeling Vastgoedtransacties.  

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn 

Wij hebben in de gemeenteraad van 16 januari de verkoopsvoorwaarden reeds bepaald. 

Toen heb ik voorgesteld dat het commercieel interessanter was om het perceel in twee 

delen op te delen. Dit voorstel werd niet weerhouden, want er was duidelijk veel 

belangstelling om dit perceel aan te kopen. 

Uit het dossier blijkt nu duidelijk dat de mogelijke kopers de soldenperiode wensten uit te 

breiden naar het patrimonium van de stad. 

Dat ditmaal de keuze om op te delen toch wordt weerhouden, stemt ons tevreden.  

In annex met dit dossier een vraag rond de verkoop van het politiekantoor: ondanks een 

aantal goedbedoelde maar zeer naïeve acties rond dit gebouw vrees ik dat het nog altijd 

huilen is met de politiepet op. Graag een stand van zaken. 

 

 

Reactie burgemeester Alain Top 

U heeft gelijk dat u dit toen gesteld hebt, maar het woord voortschrijdend inzicht is hier 

al gevallen op deze raad.  Dit is ook voortschrijdend inzicht.  We hebben tijdens de 



verkoopprocedure gemerkt dat er interesse was voor de voorbouw en niet voor de 

achterbouw.  Vandaar de wijziging in de procedure. 

 

Voor wat betreft de verkoop van het politiegebouw. 

We blijven bezig, maar ondanks de vele bezoekers aan het gebouw, is er nog steeds 

geen concreet bod.  Dat heeft twee redenen.  De voorgevel hebben we beschermd 

binnen ons RUP en dat is uiteraard een zware last bij de verkoop.  En ook het feit dat we 

de parking achteraan wensen te behouden als openbare parking, heeft geen positieve 

invloed op de verkoopbaarheid van het gebouw. 

Het is dus een moeilijk dossier en we blijven zoeken naar een oplossing die goed is voor 

Harelbeke in het algemeen. 

 

 

5 Onderzoek naar neven- en/of herbestemmingsmogelijkheden voor de Sint-

Jozefkerk op wijk ‘t Eiland. Goedkeuren van: 

a. de bestelling bij de Tijdelijke Vereniging ‘Universiteit Hasselt, UR-

Architects, Architecten Broekx-Schiepers en Saida Heynickx’ van de 

studie via het raamcontract ‘Ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken 

inzake transformatie van kerkgebouwen voor nieuwe functies’ van de 

Vlaamse Bouwmeester; 

b. de raming ten bedrage van 16.000 euro + 21 % btw, waarop 30 % 

subsidies worden aangevraagd. 

 

Tussenkomst raadslid Lynn Callewaert 

U weet dat we koele minnaars waren van het project van Hulste.  Hoe zit het trouwens 

met dit project van Hulste?  We moeten vermijden dat de lange termijn planning 

gebaseerd is op gedateerde gegevens en plannen.   

En in hoeverre is er al zekerheid over de eventuele subsidie van dit nieuwe project? 

 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi 

Komen er nog kerken in aanmerking voor herbestemming? 

 

 

Antwoord schepen Inge Bossuyt 

Als antwoord op de vraag van raadslid Lynn Callewaert. 

De subsidies zijn reeds goedgekeurd door de hogere overheid.  Het project Hulste is 

afgerond, daar zijn ook een aantal besluiten genomen.  Uw vraag om deze studie eens 

toe te lichten op een raadscommissie : dit is reeds gebeurd en u kreeg ondertussen 

nogmaals de presentatie per mail. 

 

Voor wat Sint-Jozef betreft is het de bedoeling om de discussie zo breed mogelijk te 

trekken onder begeleiding van het studiebureau.  Er volgen vier vergaderingen waarbij 

eerst een plaatsbezoek gebracht wordt aan de Sint-Jozefskerk en dan volgen drie 

vergaderingen in snel tempo elkaar op waarbij er eerst brede opties gezet worden en er 

dan concreter ingegaan wordt op verschillende mogelijkheden.  Die verschillende 

mogelijkheden blijven ruwe opties, gepaard met brute ramingen.  Het is dan aan het 

bestuur en aan de kerkelijke overheid om één van de opties te kiezen.  

 

Als antwoord op de vraag van raadslid Kathleen Duchi. 

Momenteel zijn er geen andere studies in het vooruitzicht. 

 

 

  



6 Leveren en plaatsen afscheidsruimte kerkhof Hulste.  Goedkeuren bestek, 

raming  (24.500 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Hilde De Bruyne 

Dat er een overdekte afscheidsruimte komt op het kerkhof in Hulste is een goeie zaak. 

Wat de inplanting betreft, vind ik het jammer dat die op de aangeduide plaats komt! Net 

tot tegen die rij graven. En dat oud en nieuw gebouw staan zo bijna op elkaar geplakt 

terwijl er nu heel wat open ruimte is op het kerkhof. Bij iedere begrafenis zijn oude 

mensen of minder mobiele mensen betrokken die niet zo lang kunnen rechtstaan. Die 

laten nu dikwijls om mee te gaan naar het kerkhof omdat het fysiek niet mogelijk is.  

Dus terwijl het gebouw nu nieuw gezet wordt, kan er misschien een bank bij gezet 

worden, dit aan de langste muur ?  

 

Dat er tussen de graven en op de paden geen onkruid meer verwijderd wordt, daar 

zullen we ons moeten bij neerleggen. Al blijft het voor veel mensen een moeilijke, niet te 

begrijpen kwestie.  

Hopelijk zal rond het nieuwe gebouw het onkruid wel verwijderd worden want daar is het 

niet altijd even net (onkruidvrij). Dat is tenslotte een stuk kerkhof dat door de stad wordt 

onderhouden. 

 

 

Reactie burgemeester Alain Top 

De verschillende opties werden bestudeerd.  Uw suggestie om overal één bank te 

plaatsen bekijk ik verder.  Het lijkt me een zinvolle suggestie.   

De plaats werd overwogen, maar in functie van bereikbaarheid en het klaarmaken van de 

ondergrond en van het onder controle houden van de kosten, werd besloten om de 

overkapping daar te plaatsen waar ze op het plan voorzien wordt.   

 

Voor wat betreft het onderhoud van de kerkhoven. 

Onze ploegen hebben een tandje bijgestoken en we zijn ook bezig om een systeem uit te 

werken om het privé onderhoud van de graven beter te structureren en waar nodig op te 

volgen bij de nabestaanden en eventueel te sanctioneren. 

 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi 

Zou het ook mogelijk zijn om een overkapping te plaatsen in Bavikhove? 

 

9 Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs. 

 

Tussenkomst raadslid Lynn Callewaert 

Wat betekent de implementatie van dit gegeven voor de scholen van Harelbeke? 

 

 

Antwoord schepen Patrick Claerhout 

Hier heb ik nog geen concreet zicht op.  We zijn zowel actor als regisseur.  Dat maakt de 

discussie soms moeilijk.  Ik ben er voorzichtig mee bezig.  Het gemeenschapsonderwijs 

heeft al dergelijke statuten.  Het gaat enkel over het stedelijk en het vrije onderwijs.  En 

ik probeer in alle voorzichtigheid verder te werken. 

 

 

Tussenkomst raadslid Willy Vandemeulebroucke 

Ik ben eigenlijk verbaasd dat we in 2016 nog moeten spreken over de neutraliteit van 

het gemeentelijk onderwijs. 

 

 



10 Stedelijk basisonderwijs.  Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket voor 

het schooljaar 2016-2017. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn 

Wie volgt er de coördinerende directeur op? 

 

 

Antwoord schepen Patrick Claerhout 

Sandra Devinck zal dit voorlopig op zich nemen. 

 

 

13 Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest.  Goedkeuring. 

 

Tussenkomst raadslid Marijke Ostyn 

Beste collega's, 

met het laatste punt op de agenda vanavond, zijn we beland bij 'Harelbeke Feest'. 

We kijken uit naar één van de hoogdagen in onze stad: Harelbeke Kermis. 

Het woord kermis komt oorspronkelijk van het woord KERKMIS. En zoals u weet, hebben 

wij al een jarenlange traditie om op kermiszondag de mis op te dragen voor de levende 

en overleden Harelbekenaren. 

Sommigen onder u hebben het nog meegemaakt dat de deken de mis celebreerde in het 

kraam van de boksautos. Dit was om de foorkramers daar ook bij te betrekken. 

Vorig jaar, heeft Musica H, onze nieuwe Harelbeekse Muziekvereniging, zich geëngageerd 

om de kermismis van dit jaar te verzorgen. 

Diederik Glorieux heeft speciaal en helemaal gratis een mis daarvoor gecomponeerd. 

Ons feestcomité heeft echter in het voorjaar beslist om die hoogstaande culturele traditie 

niet meer te sponseren.  

En wat is de reden? Als reden geven zij aan: "wegens de veranderde maatschappij" 

Collega's, ik ben daarvan geschrokken. 

Is dit één van de toepassingen van zogenaamde multiculturaliteit: onze tradities 

afschaffen, onze cultuur en ons muzikaal talent van eigen bodem ontmoedigen? 

Gelukkig heeft de Sint-Salvatorparochie, na eerst de ontgoocheling verwerkt te hebben, 

beslist om die feestelijke mis toch te laten doorgaan, en desnoods zelf de kosten te 

dragen. 

Daarom, 

namens Musica H, 

namens ons eigen Jazzcombo van de Stedelijke Muziekacademie Peter Benoit, 

namens ons eigen Sint-Salvatorkoor, 

namens Vitalis van Stasegem en nog 4 koren uit de omgeving, samen goed voor 100 

zangers, 

doe ik dan ook een warme oproep naar ons gemeentebestuur, om minstens met uw 

aanwezigheid op kermiszondag de inspanning van zoveel mensen te ondersteunen. 

Voorzitter, ik dank u. 

 

 

Antwoord schepen Annick Vandebuerie 

In 2014 en de voorafgaande jaren bedroeg de kost van die mis 200 euro.  In 2015 

bedroeg de kost 400 en in 2016 heeft het feestcomité beslist om niet te financieren.  Ik 

bespreek dit om het volgend jaar in overweging te nemen. 

 

 

Reactie raadslid Rosanne Mestdagh 

Ik heb misschien een suggestie.  Misschien kan het geld dat ingezameld wordt op 

Harelbeke Zomert dienen om de mis te financieren. 

 

 

  



OPENBARE STEMMINGEN 

 

Alle besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der stemmen van 

de aanwezige leden. 

 

 

VERSLAG 

 

Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 12 juli 2016 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

 

De zitting eindigt om 22.15. 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris Voorzitter 

 


