
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

16 JULI 2018 

---------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Willy Vandemeulebroucke: Voorzitter; 

Alain Top: Burgemeester; 

Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, Jacques Maelfait, 

Inge Bossuyt, Michael Vannieuwenhuyze, Patrick Claerhout: 

Schepenen; 

Dominique Windels: Schepen van rechtswege, Voorzitter van het 

OCMW (niet stemgerechtigd); 

Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik Vandenabeele, 

Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Marleen Rogiers, 

Donald Langedock, Olivier Vanryckeghem, Tijs Naert, 

Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, Lynn Callewaert, Eddy Glorieux, 

Hilde De Bruyne, Stijn Derammelaere, Fleur De Buck, 

Ludo Depuydt, Hannes Byttebier: Raadsleden; 

Carlo Daelman: Secretaris; 

Annick Vandebuerie: Wnd. secretaris voor dagordepunt 12 

Verontschuldigd: Francis Pattyn: Raadslid verontschuldigd voor de dagordepunten 1, 

2; 

Olivier Vanryckeghem: Raadslid verontschuldigd voor de dagorde 

punten 1, 2; 

Mireille Vanlerberghe, Daphne Malfait: Raadsleden; 

Carlo Daelman: Secretaris verontschuldigd voor dagordepunt 12 

  

 

 

De zitting begint om 19.40 u 

 

 

DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).  Kennisname rekening 

2017. 

2 OCMW - W13. Kennisname jaarrekening 2017. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

3 Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling Kamutstraat door verkavelaar 

Huyzentruyt aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

4 Concessieovereenkomst stad – Mijn Huis voor het gebruik van een terrein van 

Bouwmaatschappij Mijn Huis langs de Gaversstraat ter realisatie van het project  

'Buurt- en samentuin Goudberg''. Goedkeuren concessievoorwaarden. 

5 Renovatie stadhuis - personeelsdienst.  Goedkeuring bestek, raming  (67.019,25 

euro excl. btw of 81.093,29 euro incl. 21% btw (14.074,04 euro Btw 

medecontractant)) en gunningswijze. 

6 Leveren en plaatsen van containerklassen voor school noord Harelbeke.  

Goedkeuring bestek, raming (293.365 euro + 6% btw.) en gunningswijze. 



7 Complex Project Hoog Kortrijk.  Goedkeuren aangepaste 

samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Gewest / stad Harelbeke / stad Kortrijk / 

gemeente Kuurne / gemeente Wevelgem / gemeente Zwevegem / Intercommunale 

Leiedal / Provincie West-Vlaanderen / Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.  

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

8 Vervanging van een lid behorend tot de N-VA-fractie in de raadscommissie 

grondgebiedszaken en facility. 

9 Vervanging van een lid behorend tot de N-VA-fractie in de raadscommissie Vrije 

Tijd. 

10 Vervanging van een lid behorend tot de N-VA-fractie in de raadscommissie Werken, 

Ondernemen en Leren (WOL) en Burger en Welzijn en aanduiden voorzitter. 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

11 Herafsluiten overeenkomst IPG in het kader van noodplanning en crisisbeheer. 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

12 Overeenkomst stad – vzw KWC De Velovrienden Bavikhove.  Akkoord met de 

overdracht van de overeenkomst door vzw KWC De Velovrienden Bavikhove aan de 

vzw De Nieuwe Velovrienden (voorheen de vzw Sportverbond Oostwijk). 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

13 Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen schoolreglement. 

14 Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen arbeidsreglement. 

15 Stedelijk basisonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket schooljaar 

2018-2019. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

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

17 Vragenkwartiertje. 

*** 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).  Kennisname 

rekening 2017. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 



 

Op 22.06.2018 heeft de stad de rekening 2017 van het OCMW ontvangen samen met de 

beslissing van de raad van het OCMW van 21.06.2018 waarbij de jaarrekening met de 

bijhorende toelichting en bijlagen als volgt werd vastgesteld: 

 

• Het geconsolideerd balanstotaal bedraagt 53.031.083 euro; 

• Uit de staat van opbrengsten en kosten blijkt dat de jaarrekening 2017 een positief 

boekhoudkundig resultaat toont van 1.807.292,15 euro; 

• Het resultaat op kasbasis wordt voor dit boekjaar vastgesteld op een bedrag van 

4.365.533 euro en de autofinancieringsmarge op een bedrag van 886.526 euro. 

 

De gemeenteraad beschikt over een termijn van 50 dagen vanaf overmaking van de 

stukken om opmerkingen te formuleren. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het OCMW-decreet van 19.12.2008, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken art. 174. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Neemt kennis van de jaarrekening 2017 van het OCMW die als volgt werd vastgesteld in 

de raad van het OCMW van 21.06.2018: 

 

• Het geconsolideerd balanstotaal bedraagt 53.031.083 euro; 

• Uit de staat van opbrengsten en kosten blijkt dat de jaarrekening 2017 een positief 

boekhoudkundig resultaat toont van 1.807.292,15 euro; 

• Het resultaat op kasbasis wordt voor dit boekjaar vastgesteld op een bedrag van 

4.365.533 euro en de autofinancieringsmarge op een bedrag van 886.526 euro. 

 

Artikel 2: 

 

Formuleert geen opmerkingen. 

 

  



2. OCMW - W13. Kennisname jaarrekening 2017. 

 

De Gemeenteraad, 

 

In aanwezigheid van volgende stemgerechtigde leden: 

Willy Vandemeulebroucke, Alain Top, Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, 

Jacques Maelfait, Inge Bossuyt, Michael Vannieuwenhuyze, Patrick Claerhout, 

Rita Beyaert, Rik Pattyn, Rik Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, 

Marleen Rogiers, Donald Langedock, Tijs Naert, Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, 

Lynn Callewaert, Eddy Glorieux, Hilde De Bruyne, Stijn Derammelaere, Fleur De Buck, 

Ludo Depuydt,  Hannes Byttebier 

 

Neemt kennis van het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen tot 

toevoeging van het punt 'W13. Kennisname rekening 2017' aan de dagorde. 

 

De Gemeenteraad voegt met unanimiteit en in aanwezigheid van voormelde leden dit 

punt toe aan de dagorde op basis van spoedeisendheid. 

De gemeenteraad motiveert deze toevoeging als volgt. 

De gemeenteraad dient kennis te nemen van deze rekening. Binnen de 50 dagen na 

overzending aan de Stad kan de gemeenteraad bij de Provinciegouverneur zijn 

opmerkingen toekomen. 

De Stad ontving de rekening op 04.07.2018. De dagorde van de gemeenteraad van 

16.07.2018 was dan al vastgesteld. Om de termijn van 50 dagen na te leven - en 

zodoende de gemeenteraad de kans te geven alsnog opmerkingen te maken op deze 

rekening - wordt het punt bij hoogdringendheid aan de dagorde toegevoegd. 

 

Voormelde feitelijke gegevens vormen de motivering voor deze dringende spoed. 

 

Na deze toevoeging gaat de gemeenteraad over tot de behandeling van de dagorde. 

 

     **** 

 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In de Algemene Vergadering van W13 heeft in zitting van 29 juni 2018 de jaarrekening 

2017 goedgekeurd. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 10.07.2018 advies 

verleend over de jaarrekening 2017 van W13. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van W13. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 148 van het OCMW-decreet 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 



 

Artikel 1: 

 

Neemt kennis van de jaarrekening 2017 van W13. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan W13. 

 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

3. Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling Kamutstraat door 

verkavelaar Huyzentruyt aan de stad Harelbeke. Goedkeuren 

ontwerpakte. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De NV Groep Huyzentruyt realiseerde een verkaveling van een 40-tal loten langs de 

Tarwestraat, thans gekend als Kamutstraat. Het betreft de goedgekeurde en ondertussen 

volledig gerealiseerde verkaveling nr. 2008/03. 

 

Volgens de verkavelingsvoorschriften en het hierna vermelde verkavelingscontract van 

2012 moet de eigenaar van de grond waarop openbaar domein wordt aangelegd, deze 

kosteloos overdragen aan de stad. De openbare wegenis en het openbaar groen dat bij 

akte wordt overgeheveld naar het openbaar domein, is aangeduid op het overdrachtsplan 

van 17.05.2017 van landmeter Filip Reyntjens met maatschappelijke zetel te Zwevegem.  

 

Het betreft de volgende grondoverdrachten (kadastraal gekend als tweede afdeling, 

sectie B):  

 

- 1.982 m² wegenis, deel van perceel 293W4 

- 347 m² openbaar groen, deel van perceel 293W4 

 

De overdracht naar de stad gebeurt vrij en onbelast en omwille van openbaar nut, 

namelijk ter inlijving in het openbaar stadsdomein.  

Deze overdracht is voorzien in het verkavelingscontract van 25.01.2012, meer bepaald 

onder art.2 ‘grondafstand’ waarbij verkavelaar NV Groep Huyzentruyt zich engageerde 

om het toekomstig openbaar domein uit diens verkavelingsvergunning 2008/03 van 

17.01.2012 naar het stadspatrimonium over te hevelen.  

Ondertussen werden bij collegebeslissing enerzijds van 25.11.2014 de weg- en 

rioleringswerken in de private verkaveling gelegen langs de Tarwestraat en anderzijds 

van 12.06.2018, de groeninfrastructuurwerken definitief opgeleverd, zodat de globale 

overdracht nu kan plaats vinden. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte van kosteloze overdracht van 

onroerend goed (opgemaakt door notaris Dirk Hendrickx uit Brugge, in opdracht en voor 

rekening van de overdrager NV Groep Huyzentruyt) ter goedkeuring voorgelegd.  

De grondoverdracht is zonder kosten voor de stad. 

 

Op het door OVAM afgeleverde bodemattest van 27 juni 2017 is volgende formule 

vermeld: “De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de 

bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”  

 



Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan voormelde 

ontwerpakte. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43 §2, 12°. 

- De decreten en uitvoeringsbesluiten houdende de organisatie van de Ruimtelijke 

Ordening. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt verleend om de onroerende goederen, voorwerp van onderhavige 

beraadslaging, ten openbare nutte en tegen de in het ontwerp van akte aangegeven 

voorwaarden kosteloos te verwerven. 

 

Artikel 2: 

 

De vertegenwoordigers van de stad Harelbeke worden volmacht verleend om de 

authentieke akte namens de stad Harelbeke te ondertekenen.  

 

Artikel 3:  

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

4. Concessieovereenkomst stad – Mijn Huis voor het gebruik van een terrein van 

Bouwmaatschappij Mijn Huis langs de Gaversstraat ter realisatie van het 

project  'Buurt- en samentuin Goudberg''. Goedkeuren 

concessievoorwaarden. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De stad en de sociale bouwmaatschappij Mijn Huis kwamen overeen om via een 

concessiecontract een braakliggend terrein langs de Gaversstraat (nog ooit te bebouwen 

door de sociale bouwmaatschappij) voor een termijn van 10 jaar ter beschikking te 

stellen van het project 'Buurt- en samentuin Goudberg''. 

 

De raad van bestuur van Mijn Huis ging al op 22.08.2017 principieel akkoord om haar 

perceel gelegen tussen de groenzone op Goudwinde en de Gaversstraat (3de afdeling, 

sectie D, 1411P3) met een oppervlakte van 2.632 m² hiertoe gratis ter beschikking te 

stellen aan de stad.  

 

Het project omvat 40 volkstuintjes en een gezamenlijk buurttuin.  

 

Op 14.05.2018 keurde de gemeenteraad de principes van aanleg en inrichting van het 

subsidiedossier ‘Buurttuin Goudberg’ goed. Intussen werd op zaterdag 16.05.2018 het 

project officieel geopend.  



 

De stad en Mijn Huis zijn principieel akkoord om een concessie af te sluiten voor het 

gratis gebruik van het terrein voor 10 jaar. Het perceel is bouwgrond en mogelijk wordt 

er op langere termijn een project op gerealiseerd.  

 

Aangezien er een termijn van 10 jaar is overeengekomen gaat het om een daad van 

beschikking en geen daad van beheer.  Zo komt het de gemeenteraad toe de 

voorwaarden goed te keuren (art. 43 par. 2, 12 van het gemeentedecreet).  

 

De bedingen van de overeenkomst zijn naar het oordeel van de gemeenteraad billijk en 

vrijwaren voldoende de rechten van de stad. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikel 43 par. 2, 12°. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt verleend aan de voorwaarden van de overeenkomst voor het gebruik 

van de grond in functie van de buurttuintjes Goudberg.  

 

 

OVEREENKOMST TOT GEBRUIK GROND 

 

Op heden, is tussen ondergetekenden : 

 

De Coöperatieve Vennootschap met een sociaal oogmerk “MIJN HUIS”, met 

maatschappelijke zetel te Harelbeke, Marktstraat, 80, vertegenwoordigd door 

voorzitter Decavele Piet en directeur Verdru Koen, handelend ingevolge art.18 van 

de statuten én ingevolgde de beslissing van de Raad van bestuur van 22 augustus 

2017 (aan deze overeenkomst gehecht), 

 

- PARTIJ ENERZIJDS - 

 

En 

 

De Stad Harelbeke, Marktstraat 29 te Harelbeke, vertegenwoordigd door voorzitter 

van de gemeenteraad Vandemeulebroucke Willy en stadssecretaris Daelman Carlo, 

handelend ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 16 juli 2018 

 

- PARTIJ ANDERZIJDS - 

 

Overeengekomen wat volgt : 

 

Partij anderzijds krijgt de toelating tot gebruik van volgend onroerend goed, 

eigendom van partij enerzijds, Mijn Huis : 



Een stuk grond gelegen te 8530 Harelbeke op Goudwinde langs de Gaversstraat, 

bekend ten kadaster, 3de afdeling, sectie D, perceelnummer 1411p3, aangeduid in 

blauw op het bijgaand plan, van welk plan een exemplaar "voor onveranderlijk" 

getekend door partijen aan deze overeenkomst zal worden gehecht; 

 

Onder de volgende voorwaarden : 

 

Art. 1. : Het gebruik van deze grond uit het woonproject Goudwinde om er een 

buurt- en samentuin te ontwikkelen, wordt toegestaan voor een termijn van 10 

jaar. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het gebruik van deze grond nu 

niet en ook in de toekomst niet, zal vallen onder huur- of pachtwet en dat Partij 

anderzijds de grond zal gebruiken zonder pacht, recht noch titel; 

 

Art. 2. : Op de grond, voorwerp van deze overeenkomst, zal een buurt- en 

samentuinproject worden ingericht door Partij anderzijds waarvan het 

inrichtingsplan- en bestek voor de aanleg door de gemeenteraad in zitting van 14 

mei 2018 werd goedgekeurd. Het desbetreffende inrichtingsplan zal eveneens aan 

deze overeenkomst worden gehecht. 

 

Art. 3. : Partijen komen overeen dat huidig gebruik zonder vergoeding, om niet 

gebeurt. De grond wordt in gebruik gesteld in de staat waarin hij zich bevindt, 

zonder dat de gebruiker enige vergoeding kan eisen, noch tijdens de 

ingebruikname, noch erna voor gebeurlijk aangebrachte verbeteringen, gelijk 

dewelke; 

 

Het “buurt- en samentuin-dossier” werd ingediend en geselecteerd in de 

projectoproep van minister Schauvliege in 2017. Er werden ter voorbereiding 

besprekingen belegd met stakeholders en Partij enerzijds waarop het concept van 

de buurt- en samentuin werd toegelicht en uitgewerkt. Een stuurgroep met 

vertegenwoordiging van gebruikers, stakeholders en van partij enerzijds, de 

bouwmaatschappij Mijn huis, zal op de werking van de buurt- en samentuin 

toezien. 

  

Partij anderzijds verbindt er zich toe de eigenaar te vrijwaren van alle schade gelijk 

dewelke, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de grond, voorwerp 

van deze overeenkomst; 

 

Art. 6. : Bij het beëindigen van deze overeenkomst verplicht Partij anderzijds zich 

de grond, voorwerp van deze overeenkomst, zonder enige vergoeding in zijn 

vroegere toestand te herstellen. 

 

Art. 7. : Partij enerzijds behoudt zich het recht voor om aan de eventuele in de in 

gebruik gegeven grond aanwezige nutsleidingen en aan de toestellen eigen aan 

deze, van welke aard ook, werken uit te voeren of laten uitvoeren zonder verhaal 

en zonder vergoeding van partij anderzijds; 

 

Art. 8. :  Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de beslissing van de raad van 

bestuur van cvba Mijn Huis van 22 augustus 2017 die integraal deel uitmaakt van 

deze  overeenkomst en als bijlage wordt toegevoegd. 

 

Aldus in twee exemplaren opgemaakt te Harelbeke op juli 2018 elk der partijen 

erkennende een exemplaar ontvangen te hebben. 

 

 

PARTIJ ENERZIJDS : 

Koen Verdru Piet Decavele 

Directeur voorzitter 



 

 

 

 

 

 

PARTIJ ANDERZIJDS :   

Carlo Daelman Vandemeulebroucke Willy 

Secretaris Raadsvoorzitter 

 

 

Artikel 2:  

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 

5. Renovatie stadhuis - personeelsdienst.  Goedkeuring bestek, raming  

(67.019,25 euro excl. btw of 81.093,29 euro incl. 21% btw (14.074,04 

euro Btw medecontractant)) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De wens van personeelsdienst is om in één landschapskantoor te zitten maar om toch 

een afgeschermde ontvangstbalie te hebben om personeelsleden te ontvangen. Het 

vormings- en schepenlokaal wordt daarom omgebouwd tot één grote ruimte, waarbij het 

grote volume wordt geaccentueerd door middel van plafondeilanden en verlichting. 

Glazen scheidingswanden helpen daarbij om het ruimtelijk gevoel te behouden. 

 

In het kader van de opdracht “Renovatie stadhuis - personeelsdienst” werd een bestek 

met nr. 861.11-A.18/24 opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 67.019,25 excl. btw of € 81.093,29 

incl. 21% btw (€ 14.074,04 Btw medecontractant). 

 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan 
€ 144.000) 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 uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode 221007/019010-BOD-BOD 47 (actieplan AP9.4) (Actie 9.4.3). 

 

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 en het project niet nominatief in het budget 

is voorzien (toepassing art. 43 par 2.11° van het gemeentedecreet). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 

(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet). 

-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 



-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

-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 14 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. 861.11-A.18/24 en de raming voor de opdracht “Renovatie stadhuis - 

personeelsdienst”, opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility wordt 

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 € 67.019,25 excl. 

btw of € 81.093,29 incl. 21% btw (€ 14.074,04 Btw medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 

budgetcode 221007/019010-BOD-BOD 47 (actieplan AP9.4) (Actie 9.4.3). 

 

6. Leveren en plaatsen van containerklassen voor school noord Harelbeke.  

Goedkeuring bestek, raming (293.365 euro + 6% btw.) en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Leveren en plaatsen van containerklassen voor 

school noord Harelbeke” werd gegund aan Architecten Vandekerckhove, KBO nr. BE 

0891.079.018, Kortrijksestraat 88 te 8501 Heule. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 861.2-A.18/23 opgesteld door 

de ontwerper, de heer Andie Decock van Architecten Vandekerckhove, Kortrijksestraat 88 

te 8501 Heule. 

 



De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 293.365,00 excl. btw of € 

310.966,90 incl. 6% btw. 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 21 juni 2018 om 11.00 uur te bereiken. 

 

De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 20 september 2018. 

 

Er werden 2 offertes ontvangen: 

 

• Algeco Belgium nv, Schoebroekstraat 34-36 te 3580 Beringen (€ 482.492,00 excl. 

btw of € 511.441,52 incl. 6% btw); 

 

• SYMOBO BVBA, Biststraat 6 te 1910 Kampenhout (€ 399.494,50 excl. btw of € 

423.464,17 incl. 6% btw). 

 

Op 03.07.2018 besliste het college de plaatsingsprocedure stop te zetten en eventueel 

later te hernemen wegens de hoge prijzen en de overschrijding van het budget. 

 

 

2 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de opdracht te hernemen en te gunnen bij 

wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking beroep 

doende op artikel 42, § 1, 1° b van de wet inzake overheidsopdrachten (strikt 

noodzakelijke opdracht, termijnen niet verenigbaar met openbare, niet-openbare of 

mededingingsprocedure met onderhandeling, dwingende spoed voortvloeiend uit 

onvoorzienbare omstandigheden niet aan de aanbestedende overheid toerekenbaar). 

 

Er is dwingende spoed en de opdracht is strikt noodzakelijk aangezien bijkomende 

klassen zo spoedig mogelijk beschikbaar moeten zijn. 

 

 

3 

De school werd destijds gebouwd voor slechts 6 klassen. Dit is ondermeer het gevolg van 

de transitie van de bevolking van Hulste waarbij ouderen de deelgemeente verlaten en 

hun plaats wordt ingenomen door jonge gezinnen en daarnaast zorgt het stijgend aantal 

opa’ en oma’s in Hulste voor een voor- en naschoolse opvang voor kleinkinderen die vaak 

buiten Hulste wonen. Ook is er in nabij-liggende gemeenten vaak geen aanbod van 

stedelijk onderwijs voor mensen die niet kiezen voor het vrij onderwijs. De instroom van 

het aantal kleuters is gelimiteerd op 125 leerlingen. Momenteel zijn er reeds 8 klassen 

lager. Voor het schooljaar 2018 – 2019 komt er nog een extra klas bij, dan 9 klassen 

lager onderwijs . Voor de volgende schooljaren wordt echter nog een verdere toename 

van het aantal klassen verwacht.  Er werd een subsidiedossier opgestart bij de 

subsidiërende overheid om een nieuwe school te bouwen, de wachttijd hiervoor bedraagt 

zeker nog enkele jaren.  

 

Om het schooljaar 2018-2019 in behoorlijke omstandigheden te laten te starten wordt 

gekozen voor volgende voorlopige noodoplossing die echter niet houdbaar is: 

 

• Het zorglokaal maakt plaats om een klas te organiseren.  Deze ruimte is niet 

geschikt als klaslokaal om 22 leerlingen het nodige lescomfort te geven.   

• De leraarskamer wordt een leslokaal waar zorggroepen les zullen krijgen, maar 

blijft ook leraarskamer (leerkrachten gaan daar werken in kindvrije uren), er gaan 

ook vergaderingen door. 

• In de bergruimte, tussen de materialen, wasmachine en droogkast komt voorlopig 

het lokaal van de zorgcoördinator.  Daar gaan de overleggen en oudergesprekken 

voorlopig door.  Dit lokaal zal gedeeld worden met leerkracht protestantse 



godsdienst (10u).  Indien het lokaal bezet is door coördinator, gaat de les door in 

de gang. 

• De keuken wordt een leslokaal voor co-teaching 5de leerjaar, islamitische 

godsdienst, begeleidingen ondersteuningsnetwerk 

 

Conclusie: de containerklassen zijn nodig zo kort mogelijk bij 01.09.2018.  De 

huisvesting kan – op een aanvaardbare wijze - niet anders worden gegarandeerd. 

 

4 

Bovenstaande termijn is niet verenigbaar met het volgen van een normale openbare, 

niet-openbare of mededingingsprocedure. 

 

 

Bij een nieuwe openbare procedure kan het bestek worden gepubliceerd op 17.07.2018, 

de dag na de gemeenteraad.  De verplichte termijn voor indiening van de offertes eindigt 

op 22.08.2018.  Er is ook nog een verplichte standstill van 15 dagen. Deze termijnen 

laten niet toe tijdig de klassen ter beschikking te hebben. 

 

 

5 

Hetgeen is gebeurd naar aanleiding van de eerste procedure was niet te voorzien; zowel 

de raming was realistisch evenals de uitvoeringstermijn.  

 

Op 30 januari 2018 werd een architect aangesteld om het dossier op te maken, na 

onderzoek heeft hij de raming bepaald. Aan de hand van het prijzen-archief van 3P 

werden referentieprijzen opgezocht. Recent werd door de Stad een containerklas 

aangekocht voor de School noord, de prijs bedroeg 40.820 euro voor één klas. Het 

architectenbureau nam contact op met verschillende leveranciers om referentieprijzen te 

kennen en productietermijnen.  De prijzen werden afgetoetst met gekende 

nieuwbouwprijzen voor een gebouw in steen dat normaal duurder is, referentieprijs 

nieuwbouw 1500 euro/m². Aan de hand van deze referentieprijzen werd een raming 

opgemaakt voor de klasmodules en de omgevingswerken. De ramingsprijs werd 

ingeschat op 1400 euro/m². 

 

Op 16 mei 2018 werd het bestek gepubliceerd en 21 juni 2018 dienden de offertes 

binnen te komen; de 2 ingediende offertes zijn onaanvaardbaar omwille van de hoge 

offerteprijzen. De ingediende eenheidsprijzen per m²/klascontainer zijn opmerkelijk 

hoger dan de eenheidsprijs voor een nieuwbouw stenen klaslokaal wat in tegenspraak is 

met het tijdelijk karakter van deze oplossing. De openbare procedure kan niet leiden tot 

een gunning van de opdracht. 

 

 

6 

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 en het project niet nominatief in het budget 

is voorzien (toepassing art. 43 par 2.11° van het gemeentedecreet). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking, beroep doende op artikel 42, § 1, 1° b Wet inzake 

overheidsopdrachten (dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die voor de 

aanbestedende overheid onvoorzienbaar waren). 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 

budgetcode 221007/080011-WOL-WOL 80 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 



 

-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° b 

(dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die voor de aanbestedende overheid 

onvoorzienbaar waren). 

-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en artikel 157, betreffende 

dwingende en onvoorziene omstandigheden. 

-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. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Het bestek met nr. 861.2-A.18/23 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen 

van containerklassen voor school noord Harelbeke ”, opgesteld door de ontwerper, de 

heer Andie Decock van Architecten Vandekerckhove, Kortrijksestraat 88 te 8501 Heule 

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 € 293.365,00 excl. btw of € 310.966,90 incl. 6% btw. 

 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking met korte termijnen voor indienen van offertes 

teneinde zo spoedig mogelijk de opdracht te kunnen toewijzen en de containers te 

bestellen. 

 

Worden uitgenodigd om een offerte in te dienen: 

 

- Warsco Units nv, Slingerweg 20 te 3600 Genk; 

- SYMOBO BVBA, Biststraat 6 te 1910 Kampenhout; 

- Algeco Belgium nv, Schoebroekstraat 34-36 te 3580 Beringen; 

- Jan Snel Belgium NV, C. van Kerckhovenstraat 110 (gebouw 5) te 2280 Bornem. 

- Bude Containerbouw nv, Burgemeester Henrylaan 155 te 3650 Dilsen-Stokkem. 
 

Artikel 3: 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 

budgetcode 221007/080011-WOL-WOL 80 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1). 

 



7. Complex Project Hoog Kortrijk.  Goedkeuren aangepaste 

samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Gewest / stad Harelbeke / stad 

Kortrijk / gemeente Kuurne / gemeente Wevelgem / gemeente 

Zwevegem / Intercommunale Leiedal / Provincie West-Vlaanderen / 

Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het begrip ‘Hoog Kortrijk’ slaat op het stadsdeel van Kortrijk ten zuiden van de 

autosnelweg E17 (Rijsel-Kortrijk-Gent-Antwerpen).  

Aanvankelijk werd het begrip alleen gebruikt voor de omgeving die aansluit op de 

Doorniksesteenweg en het complex Kortrijk-Zuid (ook wel bekend als “het Ei”), maar 

meer recent werd Hoog Kortrijk ook uitgebreid naar het gebied aansluitend bij het 

complex Kortrijk-Oost.  

 

Hoog Kortrijk werd vanaf de jaren 1970 ontwikkeld voor het vestigen van een aantal 

grootschalige activiteiten, die door ruimtegebrek in de Kortrijkse binnenstad geen 

onderkomen meer vonden en die een optimale autobereikbaarheid opzochten: de Hallen 

(ondertussen Xpo Kortrijk), de kantorenzone Kennedypark, de universiteitscampus Kulak, 

de hogeschool Katho (ondertussen Vives), het Vormingsinstituut (ondertussen Syntra 

West), de brandweer, etc.  

 

Hoog Kortrijk werd aanzien als een logische uitbreiding van de stad, complementair aan 

het stadscentrum, en aansluitend op de nieuwe autosnelweg E17, die toen werd 

aangelegd in het kader van doorstroming op internationaal niveau en ook fungeert als 

(economische) verkeersader voor de stad en de streek.  

 

Ondertussen is er veel veranderd. Bestaande actoren hebben hun activiteiten uitgebreid, 

vele nieuwe projecten zijn de laatste jaren uitgevoerd of worden op korte termijn 

gepland. Zo kan onder meer verwezen worden naar de uitbreiding van de beurs- en 

evenementenhallen Kortrijk Xpo, de vernieuwing van het bioscoopcomplex Kinepolis, de 

bouw van het nieuwe regionale ziekenhuiscomplex AZ Groeninge, het succes van het 

hoger onderwijs (Vives en Kulak), de topsporthal van de Lange Munte, de komst van het 

hoogwaardig bedrijventerrein Evolis, de nieuwe begraafplaats en het crematorium, de 

ontwikkeling van de kantoren- en handelszone Beneluxpark, het hoogtechnologisch 

bedrijf Barco dat haar activiteiten heeft gecentraliseerd op het Kennedypark, de diverse 

nieuwe woonontwikkelingen die op stapel staan (stedelijke woongebieden Langwater, 

Schaapsdreef, Goed te Boevekerke), etc.  

 

De omgeving van Hoog Kortrijk is dus nog steeds in volle expansie. De vrees voor 

verkeerscongestie en overconsumptie van de ruimte is groot. Hoog Kortrijk bevat reeds 

enkele belangrijke regionale functies en heeft samen met Kortrijk-Oost potenties om 

bijkomende regionale/bovenlokale programma’s op te nemen. Ook de binding van Hoog 

Kortrijk met de binnenstad vormt nog steeds een knelpunt.  

In het zuiden functioneert de E17 tussen de complexen “het Ei” (Kortrijk-Zuid) en 

Kortrijk-Oost als deel van de R8. De huidige situatie leidt tot overmatig veel 

weefbewegingen op het complex “het Ei” (Kortrijk-Zuid), wat leidt tot 

verkeersonveiligheid en -verzadiging. Ook het complex Kortrijk-Oost is toe aan 

optimalisatie. De oplossingsscenario’s voor de optimalisatie van de zuidelijke 

aansluitingscomplexen op de R8 zijn afhankelijk van de keuze om de R8 al dan niet te 

sluiten. Op vandaag kent “het Ei” een duidelijke wisselwerking met het complex Aalbeke, 

dat ook op haar beurt aan optimalisatie toe is.  

De verkeersproblematiek van de E17 en de R8 aan de zuidkant van Kortrijk is tevens 

gekoppeld aan het verkeerskundige functioneren van de ring rond Kortrijk (R8) als 

geheel en met de omliggende autosnelwegen.  



 

Op basis van de streefbeeldstudie voor het complex Kortrijk-Oost wordt vastgesteld dat 

er geen bevredigende oplossing wordt gevonden binnen de voorwaarden die werden 

gesteld binnen de studieopdracht. Het grote aandeel aan ruimtelijke ontwikkelingszones 

ter hoogte van Kortrijk-Oost is niet afgestemd op de verkeersinfrastructuur en dient dan 

ook geëvalueerd te worden en zo nodig bijgesteld of geherlocaliseerd te worden in 

functie van de (geoptimaliseerde) weginfrastructuur. Er wordt vastgesteld dat het 

absoluut noodzakelijk is om dringend een aantal gronden te vrijwaren van verdere 

ontwikkeling om de verkeerskundige en andere maatregelen te kunnen uitvoeren.  

Ook merkt de stad Kortrijk dat bij concrete projecten op Hoog Kortrijk (uitbreiding Barco 

en AZ Groeninge) congestie dreigt door het uitblijven van een oplossing voor de 

wisselwerking tussen de R8 en de E17. Het is duidelijk dat dringend moet worden 

ingegrepen.  

 

Daarnaast is er ook noodzaak aan investeringen in een betere modal split, verdeling van 

de (personen-) verplaatsingen over de vervoerwijzen zoals bus, trein, fiets,.. Hiervoor 

loopt o.a. een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) bij de Vlaamse Vervoer 

Maatschappij De Lijn voor een hoogwaardig openbaar vervoersverbinding (HOV) tussen 

het station van Kortrijk en Hoog Kortrijk4. In het kader van het strategisch project 

REKOVER (regio Kortrijk & openbaar vervoer)  werd in 2015 een onderzoeksrapport 

opgemaakt dat een vernieuwde visie op openbaar vervoer in de regio Kortrijk bevat en 

waarin een ruimtelijk ontwikkelingsmodel is opgenomen.  

 

 

Naar aanleiding van de hierboven geschetste problematiek werd door de gebiedsgerichte 

werkgroep “Stedelijke regio Kortrijk” in het kader van de relance van het Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen (BRV) volgende quick-win geformuleerd: “Hoog Kortrijk: Erkenning 

als complex project - afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele 

uitdagingen”. Er wordt aangedrongen op (meer) samenwerking en afstemming tussen de 

verschillende beleidsniveaus en -sectoren en een vlotte(re) samenwerking met/tussen de 

Vlaamse instanties, op een geïntegreerde manier, zodat sneller tot (gedragen) 

kwalitatieve realisaties kan worden overgegaan. 

 

De scope van het complex project werd voorgelegd op het interbestuurlijk overleg Zuid-

West-Vlaanderen van 07.10.2016. Het interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen is 

voor wat betreft het complex project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-

Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” 

samengesteld uit: 

 

- het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, 

  Toerisme en Dierenwelzijn Ben Weyts  

- het kabinet van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke  

  Schauvliege  

- de deputatie van de provincie West-Vlaanderen  

- het college van burgemeester en schepenen van de stad Harelbeke  

- het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk  

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kuurne  

- het college van burgemeester en schepenen van de stad Menen  

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wevelgem  

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwevegem  

- relevante kernactoren, zoals de intercommunale Leiedal  en Vlaamse 

  vervoersmaatschappij De Lijn 

 

Het interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen kan zich vinden in de scope van het 

complex project zoals neergeschreven in de Scopenota versie verkenningsfase van 

23.09.2016, mits toevoeging van een aantal aanvullingen en/of verduidelijkingen. Deze 

gevraagde aanvullingen en/of verduidelijkingen. Deze gevraagde aanvullingen en/of 



verduidelijkingen zijn opgenomen in voorliggende nota, samen met de wijziging van de 

naamgeving van het complex project, zoals beslist op het interbestuurlijk overleg Zuid-

West-Vlaanderen van 20.01.2017. 

 

Het complex project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid 

en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” beoogt het optimaal 

verkeerskundig functioneren van de bovenlokale weginfrastructuur ter hoogte van Hoog 

Kortrijk en Kortrijk-Oost, als antwoord op de verkeersverzadiging en de dreigende 

verkeerscongestie. De verkeersafwikkeling tussen de R8 en de E17 wordt 

geoptimaliseerd, met behoud van de goede autobereikbaarheid van Hoog Kortrijk en 

Kortrijk-Oost.  

 

Het project focust op de optimalisatie van de zuidelijke aansluitingscomplexen op de R8, 

met name “het Ei” (Kortrijk-Zuid), het complex Kortrijk-Oost en “de Paperclip” 

(Stasegem/Harelbeke-Zuid). In het te voeren mobiliteitsonderzoek worden zowel de 

alternatieven tot optimalisatie van deze complexen onderzocht zonder de aanname van 

het sluiten van de ring rond Kortrijk (R8), als de alternatieven voor de optimalisatie van 

deze complexen in geval van het sluiten van de ring. Het sluiten van de ring rond Kortrijk 

op zich is niet de (hoofd)doelstelling van het project, doch kan een middel zijn om tot 

oplossingen te komen.  

 

De optie om ruimtelijke ontwikkelingszones in de binnenkant van “het Ei”, in de 

omgeving van “het Ei” (park & ride, site van AWV) en in de omgeving van het complex 

Kortrijk-Oost (Kapel ter Bede, “Kop van Evolis”/gebied voor stedelijke ontwikkeling, 

Evolis, stedelijk woongebied Langwater ten noorden van fase 1, parkgebied ten zuiden 

van de rotonde N8 x N391, carpoolparking Kortrijk-Oost, woongebied BPA Soetens Molen 

en Roggelaan/Beeklaan) te evalueren en mogelijk te heroriënteren wordt daarbij 

onderzocht in functie van de (geoptimaliseerde) bovenlokale weginfrastructuur en/of in 

functie van de verkeersgeneratie. Indien uit het onderzoek blijkt dat er niet geopteerd 

wordt voor het sluiten van de ring of dat er een ander alternatief wordt gekozen voor het 

sluiten van de ring, moet een keuze worden gemaakt met betrekking tot de bestemming 

als reservatiestrook.  

 

Vanuit de wisselwerking tussen de zuidelijke aansluitingscomplexen op de R8 en het 

complex Aalbeke en vanuit de verkeersproblematiek die dit laatste complex kent, wordt 

ook de optimalisatie van het complex Aalbeke mee opgenomen in het project.  

In relatie tot de optimalisatie van de bovenlokale weginfrastructuur ter hoogte van Hoog 

Kortrijk en Kortrijk-Oost, wordt bekeken welke ingrepen er noodzakelijk zijn ter hoogte 

van andere segmenten van de R8 en/of ter hoogte van de omliggende autosnelwegen. 

Dit omvat onder meer de doortrekking van de R8 tussen de Heirweg en “de Paperclip” 

(Kuurne/ Harelbeke/ Kortrijk) conform de selectie als primaire weg II. Deze ingrepen 

moeten bijdragen tot een afdoende oplossing voor de verkeersafwikkeling tussen de R8, 

E403, A19 en de E17. Ook de gewestwegen aansluitend op en ter hoogte van “het Ei” en 

het complex Kortrijk-Oost worden in het kader van een goede doorstroming 

meegenomen in het project. Daarbij wordt in het bijzonder voor de N50 rekening 

gehouden met de doelstellingen van de potentiële hoogwaardige openbaar 

vervoersverbinding (HOV) tussen het station van Kortrijk en Hoog Kortrijk en met de 

voortgang van het onderzoek dat hierover loopt. Het verkeerskundig onderzoek houdt 

zowel rekening met de verkeersgeneratie uitgaande van de ruimtelijke ontwikkelingen 

binnen het projectgebied (mesoniveau), als met de verkeersgeneratie van de ruimtelijke 

ontwikkelingen in de ruimere omgeving van het projectgebied (macroniveau). 

 

Het Vlaamse Gewest wenst de volgende diensten wenst uit te voeren, nl. :  

Het uitvoeren van de mobiliteitsstudie in het kader van de verkenningsfase van het 

Complex Project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en 

Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” .  Daarom wordt er tussen 

de verschillende betrokken partijen - Vlaamse Gewest / stad Harelbeke / stad Kortrijk / 



gemeente Kuurne / gemeente Wevelgem / gemeente Zwevegem / Intercommunale 

Leiedal / Provincie West-Vlaanderen / Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn - een 

samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten opgesteld. 

 

De partijen verklaren zich akkoord om voor de in de overweging beschreven diensten het 

Vlaamse Gewest aan te duiden om bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als 

aanbestedende overheid op te treden. 

De aanbestedende overheid staat, overeenkomstig de wetgeving op de 

overheidsopdrachten, in voor de gunning van de opdrachten voor de studie.  

De studieopdracht dient het optimaal verkeerskundig functioneren te onderzoeken van de 

weginfrastructuur ter hoogte van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (verkeersafwikkeling 

tussen de R8 en de E17) in samenhang met de effecten voor het volledige 

verkeerssysteem in de regio. Om de besluitvorming efficiënt te laten verlopen wordt de 

nieuwe procedure van het decreet complexe projecten gevolgd. Het Complex Project 

“Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” is in opstart. 

 

Het is aangewezen de rechten en plichten van alle partijen in een overeenkomst vast te 

leggen. 

 

In zitting van 20.03.2017 besliste de raad principieel tot deze werken en keurde de 

samenwerkingsovereenkomst met bijhorende scope-nota goed.   

 

Bij mail 21.06.2018 vroeg Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-

Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2. bus 82 te 8200 Brugge naar aanleiding van de 

vertraging in de studie rond het mobiliteitsonderzoek wegens onvoorziene 

omstandigheden en het zomerverlof en verwijzend naar de overeenkomst en naar de 

afspraak in de stuurgroep  K-R8 van 4 mei 2018 aan de partners gevraagd om een 

formele beslissing te nemen over de verlenging van het voorzorgsprincipe (zie art. 5, 9 

en 12 van de samenwerkingsovereenkomst) van 30 juni 2018 tot 30 september 2018.  
 

De overige bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst blijven ongewijzigd. 

 

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. 

- 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. 

- 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. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken 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 en zonder 

zich daartoe te willen beperken 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:  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de tussen het - Vlaamse Gewest / stad Harelbeke / stad 

Kortrijk / gemeente Kuurne / gemeente Wevelgem / gemeente Zwevegem / 

Intercommunale Leiedal / Provincie West-Vlaanderen / Vlaamse Vervoersmaatschappij 

De Lijn – afgesloten samenwerkingsovereenkomst, luidende als volgt : 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR SAMENGEVOEGDE OPDRACHTEN VAN 

DIENSTEN  

 

TUSSEN : Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,  

               voor wie optreedt de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Openbare Werken,  

               Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, hierna genoemd “het Vlaamse 

               Gewest” 

 

EN :         Het stadsbestuur van HARELBEKE, vertegenwoordigd door De heer  

               Willy Vandemeulebroucke, voorzitter van de gemeenteraad, en De heer Carlo  

               Daelman, secretaris, die handelen ter uitvoering van de beslissing van de  

               gemeenteraad van 20 maart 2017 

               Hierna genoemd “de stad Harelbeke” 

 

EN :         Het stadbestuur van KORTRIJK, vertegenwoordigd door De heer  

               Vincent Van Quickenborne, burgemeester, De heer Yves Vanneste,  

               wnd. secretaris, die handelen ter uitvoering van de beslissing van de  

               gemeenteraad van 13 maart 2017 

               Hierna genoemd “de stad Kortrijk” 

 

EN :         Het gemeentebestuur van KUURNE, vertegenwoordigd door De heer  

               Francis Benoit, burgemeester en Mevrouw Veronique Vanhoutte ,  

               secretaris, die handelen ter uitvoering van de beslissing van de  

               gemeenteraad van 16 maart 2017 

               Hierna genoemd “de gemeente Kuurne” 

 

EN :         Het gemeentebestuur van WEVELGEM, vertegenwoordigd door De  

               heer Jan Seynhaeve, burgemeester en De heer Kurt Parmentier,  

               secretaris, die handelen ter uitvoering van de beslissing van de  

               gemeenteraad van 14 april 2017 

               Hierna genoemd “de gemeente Wevelgem” 

 

EN :         Het gemeentebestuur van ZWEVEGEM, vertegenwoordigd door De  

               heer Marc Doutreluinge, burgemeester en De heer Jan Vanlangenhove,  

               secretaris, die handelen ter uitvoering van de beslissing van de  

               gemeenteraad van 27 maart 2017 

               Hierna genoemd “de gemeente Wevelgem” 

 

EN :         de intercommunale LEIEDAL, vertegenwoordigd door De heer Koen  

               Byttebier, voorzitter, en De heer Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur 

 



EN :         de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, handelend in uitvoering van de  

               beslissing van de deputatie, waarvoor optreden De heer Franky De Block,  

               gedeputeerde, en De heer Evert de Pauw, diensthoofd 

               Hierna genoemd “de provincie” 

 

EN :         De Vlaamse Vervoersmaatschappij DE LIJN, vertegenwoordigd door De 

               heer Roger Kesteloot, directeur-generaal 

 

Wordt voorafgaandelijk uiteengezet dat deze samenwerkingsovereenkomst geldt 

onverkort de toepassing van volgende regelgeving : 

 

° het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid ; 

° het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de  

   nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de  

   samenwerking inzake het mobiliteitsbeleid ; 

° het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personen- 

   vervoer over de weg, in het bijzonder artikel 18bis tot en met 18sexies waarbij  

   de wegbeheerder ertoe gehouden is de doorstroming van het geregeld vervoer te  

   garanderen en de gemeente verplicht is om voorafgaand advies aan De Lijn te 

   vragen over bepaalde ontwerpen van gemeentelijke reglementen die een  

   permanente invloed kunnen hebben op de exploitatie van De Lijn ; 

° het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2002 betreffende de  

   Basismodaliteit in het Vlaamse Gewest, in het bijzonder artikel 17 en 18 in  

   verband met wegwerkzaamheden, manifestaties en herinrichting van wegen ; 

° het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie  

   en de tarieven van de VVM, in het bijzonder artikel 13 in verband met het  

   onderhoud van de openbare weg waarin sporen zijn gelegen, artikel 17 tot en  

   met 19 in verband met doorstroming en artikel 20 tot en met 27 in verband met  

   de inplanting van haltes, al dan niet uitgerust met een schuilhuisje ; 

° het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het  

   wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

 

Aangezien het Vlaamse Gewest de volgende diensten wenst uit te voeren, nl. : 

 

Het uitvoeren van de mobiliteitsstudie in het kader van de verkenningsfase van 

het Complex Project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, 

Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”. 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:  

 

ARTIKEL 1. Aanbestedende overheid  

 

De partijen verklaren zich akkoord om voor de in de overweging beschreven diensten het 

Vlaamse Gewest aan te duiden om bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als 

aanbestedende overheid op te treden.  

 

ARTIKEL 2. Algemeen kader  

 

Voorliggende samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de mobiliteitsstudie in 

het kader van de verkenningsfase van het Complex Project “Verbeteren van de 

verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in 

relatie met de omgeving”. De verkeerskundige vraagstukken die in de verkenningsfase 

versneld worden onderzocht (zie artikel 3) zijn gerelateerd aan een reeks processen en 

projecten op vlak van mobiliteit en infrastructuur die parallel lopen met het Complex 

Project, doch ook bijdragen tot de scope en de doelstellingen van het Complex Project. 

Deze projecten en processen hebben zowel betrekking op de weginfrastructuur, als op 

het openbaar vervoer en de fiets.  



Met betrekking tot deze parallel lopende processen en projecten wordt verwezen naar de 

nota ‘Scope Complex project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, 

Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”’ versie 

verkenningsfase dd. 3 februari 2017.  

 

ARTIKEL 3. Voorwerp van de studieopdracht  

 

De aanbestedende overheid staat, overeenkomstig de wetgeving op de 

overheidsopdrachten, in voor de gunning van de opdrachten voor de studie.  

 

De studieopdracht dient het optimaal verkeerskundig functioneren te onderzoeken van de 

weginfrastructuur ter hoogte van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (verkeersafwikkeling 

tussen de R8 en de E17) in samenhang met de effecten voor het volledige 

verkeerssysteem in de regio. Om de besluitvorming efficiënt te laten verlopen wordt de 

nieuwe procedure van het decreet complexe projecten gevolgd. Het Complex Project 

“Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” is in opstart.  

 

De verkenningsfase van het Complex Project wordt daarbij verdergezet volgens de 

‘Procesnota Complex project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, 

Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”’ die 

hiervoor is opgemaakt.  

 

Het voorwerp van de mobiliteitsstudie is bepaald in de nota ‘Scope Complex project 

“Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”’ versie verkenningsfase dd. 3 februari 

2017.  

 

Tijdens de verkenningsfase van het complex project wordt het volgende versneld 

onderzocht:  

 

- Het detecteren, ontwerpen en ramen van mogelijke versnelde, kleine verkeerskundige 

ingrepen in afwachting van de definitieve optimalisaties (in functie van het verhogen 

van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid).  

- Het onderzoek naar de optimalisatie van het complex Kortrijk-Oost, het complex 

Kortrijk-Zuid (“het Ei”) en het complex Aalbeke, in relatie tot de overige bovenlokale 

weginfrastructuur in het projectgebied en in functie van het bepalen van de ruimte-

innames in de ruimtelijke ontwikkelingszones in de onmiddellijke omgeving ervan.  

 

ARTIKEL 4. Start van de realisatie  

 

De aanbestedende overheid start binnen zestig dagen na de ondertekening van deze 

samenwerkingsovereenkomst door alle partijen de aanbestedingsprocedure die 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, vermeld in artikel 3.  

 

ARTIKEL 5. Duur van de realisatie  

 

Het Vlaamse Gewest zal een bindende termijn opleggen waarbij uiterlijk tegen 30 

september 2018 de mobiliteitsstudie tijdens de verkenningsfase van het Complex Project 

beëindigd moet zijn door de opdrachtnemer.  

 

ARTIKEL 6. Leiding van de studieopdracht  

 

De aanbestedende overheid duidt de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar 

neemt de leiding van de studie waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om 

opdrachten te geven aan de dienstverlener, proces-verbaal van ingebrekestelling op te 



maken, proces-verbaal van oplevering van de studieopdracht op te maken, de studie te 

schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te 

stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort.  

 

ARTIKEL 7. Procesmatige ondersteuning  

 

De leidend ambtenaar wordt ondersteund door het projectteam, samengesteld uit het 

departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap voor Wegen en Verkeer, 

het departement Ruimte Vlaanderen en de projectcoördinator van het strategisch project 

REKOVER+. Indien noodzakelijk in functie van de voortgang van de mobiliteitsstudie, kan 

het projectteam worden aangevuld met de nodige experten vanuit de betrokken steden 

en gemeenten, de intercommunale Leiedal, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse 

Vervoersmaatschappij De Lijn.  

De leidend ambtenaar rapporteert aan de ambtelijke werkgroep en het interbestuurlijk 

overleg Zuid-West-Vlaanderen en kan het advies van beide overlegorganen inwinnen. 

Voor de samenstelling van het interbestuurlijk overleg en de ambtelijke werkgroep wordt 

verwezen naar de ‘Procesnota Complex project “Verbeteren van de verkeerscomplexen 

Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de 

omgeving”’.  

 

ARTIKEL 8. Gunning van de studieopdracht  

 

De aanbestedende overheid schrijft de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening 

van de inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe.  

 

ARTIKEL 9. Verbintenissen van het Vlaams gewest  

 

Het Vlaams gewest verbindt zich tot het opstarten, het aanbesteden en gunnen van de 

mobiliteitsstudie in het kader van de verkenningsfase van het Complex Project 

“Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”, het aanstellen van een leidend 

ambtenaar ter begeleiding van deze studie, en de betaling van de opdracht.  

 

Het Vlaams gewest legt 30 september 2018 op als bindende termijn voor de 

mobiliteitsstudie tijdens de verkenningsfase van het Complex Project.  

Het beëindigen van de mobiliteitsstudie houdt geen enkel financieel engagement in voor 

de uitvoering van de erin voorgestelde infrastructurele of andere ingrepen. De verdere 

besluitvorming verloopt via het Complex Project.  

 

ARTIKEL 10. Verbintenissen van alle partijen  

 

De partijen engageren zich om al het mogelijke te doen om de termijn van de 

mobiliteitsstudie tijdens de verkenningsfase te helpen realiseren. In het bijzonder door 

hun medewerking tijdens het interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen.  

 

De partijen engageren zich om in hun besluitvorming over delen van het projectgebied 

rekening te houden met de inhoud van deze samenwerkingsovereenkomst en met de 

inhoud van de mobiliteitsstudie in de fase waarin het zich op het moment van de te 

nemen beslissing bevindt.  

 

De partijen verzekeren een strikte toepassing van het voorzorgsprincipe in het 

projectgebied, in het bijzonder voor wat betreft de besluitvorming over plannen en 

projecten die door hun ruimtebeslag de realisatie van mogelijke infrastructurele ingrepen 

in dit gebied kunnen hypothekeren. Voor de contouren van het project-gebied waarin het 

voorzorgsprincipe wordt toegepast, wordt verwezen naar de nota ‘Scope Complex project 

“Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 



aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”’ versie verkenningsfase dd. 3 februari 

2017.  

 

De partijen engageren zich om op basis van de resultaten van de mobiliteitsstudie ook, 

parallel en in afstemming met het Complex Project, maatregelen te onderzoeken op het 

onderliggende wegennet.  

Zonder voorafname op de beslissingsmogelijkheden en autonomie van de lokale besturen 

en in onderling overleg tussen alle partijen, worden de noodzakelijke maatregelen op het 

onderliggend wegennet die voortkomen uit het mobiliteitsonderzoek in het kader van het 

Complex Project, uitgevoerd voor zover deze maatregelen de scope en de doelstellingen 

van het Complex Project ondersteunen.  

 

De partijen engageren zich om voor de nodige afstemming te zorgen met parallelle 

processen en projecten die bijdragen tot de scope en de doelstellingen van het Complex 

Project (zie artikel 2).  

 

 

 

ARTIKEL 11. Betaling  

 

De opdracht van de dienstverlener wordt uitgevoerd voor rekening van het Vlaamse 

Gewest.  

 

ARTIKEL 12. Inwerkingtreding en duur van de samenwerkingsovereenkomst  

 

Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking bij ondertekening door alle 

betrokken partijen. 

 

Deze samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van het voorzorgsprincipe vanuit de 

lokale besturen, neemt een einde op 30 september 2018, met name wanneer de 

mobiliteitsstudie tijdens de verkenningsfase van het Complex Project “Verbeteren van de 

verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in 

relatie met de omgeving” is afgerond.  

 

Opgemaakt in …. originele exemplaren, te …. op ….. 

 

 

Voor het Vlaamse Gewest 

 

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 

Dierenwelzijn 

 

 

 

Voor de stad Harelbeke 

 

De burgemeester                                              De secretaris 

 

 

 

Voor de stad Kortrijk 

 

De burgemeester                                              De secretaris, wnd. 

 

 

 

 



Voor de gemeente Kuurne 

 

De burgemeester                                              De secretaris 

 

 

 

 

Voor de gemeente Wevelgem 

 

De burgemeester                                              De secretaris 

 

 

 

 

 

Voor de gemeente Zwevegem 

 

De burgemeester                                              De secretaris 

 

 

 

 

Voor de intercommunale Leiedal 

 

De voorzitter      De algemeen directeur 

 

 

 

 

Voor de Provincie West-Vlaanderen 

 

De gedeputeerde     Diensthoofd 

 

 

 

Voor de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 

 

De directeur-generaal 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD 

 

 

 

 

Carlo Daelman     Willy Vandemeulebroucke 

stadssecretaris     voorzitter 

 

  



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

8. Vervanging van een lid behorend tot de N-VA-fractie in de raadscommissie 

grondgebiedszaken en facility. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Aangezien mevrouw Marijke Ostyn, gemeenteraadslid, verklaarde niet meer te behoren 

tot de N-VA-fractie kan zij niet meer als stemgerechtigd lid in een raadscommissie 

zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin 

behouden de fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.   

 

Mevrouw Marijke Ostyn werd destijds aangewezen als stemgerechtigd lid voor de N-VA-

fractie in de raadscommissie grondgebiedszaken en facility. 

 

Gezien het voorgaande moet een nieuw stemgerechtigd lid behorend tot de N-VA-fractie 

in de raadscommissie grondgebiedszaken en facility worden aangewezen. 

 

Elke fractie wijst de mandaten toe die haar toekomen door middel van een voordracht, 

gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad.  Om ontvankelijk te zijn moet de akte 

van voordracht ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de 

fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt tenzij de fractie maar uit twee 

leden bestaat in welk geval één handtekening volstaat.  Niemand kan meer dan een akte 

ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. 

 

Overeenkomstig art. 39 par. 3 van het GD werd voor dit mandaat in de raadscommissie 

grondgebiedszaken en facilitaire dienst door de N-VA-fractie een akte van voordracht 

ingediend op 04.07.2018 ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie 

waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt.  Niemand heeft meer dan één akte 

ondertekend. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van deze voordracht ingediend voor de fractie N-VA op 

naam van Eddy Glorieux voor de raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst. 

 

Deze voordracht voldoet aan de vereisten van artikel 39 par. 3 van het GD. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

Met unanimiteit; 

 

Verklaart de ingediende voordracht ontvankelijk. 

 

*** 

 

De gemeenteraad stelt vast dat, gelet op voormelde ontvankelijkheidsverklaring en gelet 

op voorafgaande motivering een geheime stemming dient georganiseerd met het oog op 

de verkiezing van de heer Eddy Glorieux als stemgerechtigd lid voor de N-VA-fractie van 

de raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst ter vervanging van mevrouw 

Marijke Ostyn 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 39 en 35 par. 2, 2°; 

 

De gemeenteraad gaat over tot een geheime stemming in functie van de voormelde 

verkiezing. 

 

27 raadsleden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

De heer Eddy Glorieux bekomt 19 stemmen voor en 6 stemmen tegen.  Er zijn 2 

onthoudingen en 0 ongeldige stemmen. 

 

BESLUIT: 

 

De raad stelt vast dat de heer Eddy Glorieux verkozen is tot stemgerechtigd lid van de 

raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst. 

 

9. Vervanging van een lid behorend tot de N-VA-fractie in de raadscommissie 

Vrije Tijd. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Aangezien mevrouw Marijke Ostyn, gemeenteraadslid, verklaarde niet meer te behoren 

tot de N-VA-fractie kan zij niet meer als stemgerechtigd lid in een raadscommissie 

zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin 

behouden de fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.   

 

Mevrouw Marijke Ostyn werd destijds aangewezen als stemgerechtigd lid voor de N-VA-

fractie in de raadscommissie Vrije Tijd. 

 

Gezien het voorgaande moet een nieuw stemgerechtigd lid behorend tot de N-VA-fractie 

in de raadscommissie Vrije Tijd worden aangewezen. 

 

Elke fractie wijst de mandaten toe die haar toekomen door middel van een voordracht, 

gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad.  Om ontvankelijk te zijn moet de akte 

van voordracht ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de 

fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt tenzij de fractie maar uit twee 

leden bestaat in welk geval één handtekening volstaat.  Niemand kan meer dan een akte 

ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. 

 

Overeenkomstig art. 39 par. 3 van het GD werd voor dit mandaat in de raadscommissie 

Vrije Tijd door de N-VA-fractie een akte van voordracht ingediend op 04.07.2018 

ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-

commissielid deel uitmaakt.  Niemand heeft meer dan één akte ondertekend. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van deze voordracht ingediend voor de fractie N-VA op 

naam van Fleur De Buck voor de raadscommissie Vrije Tijd. 

 

Deze voordracht voldoet aan de vereisten van artikel 39 par. 3 van het GD. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 



 

Met unanimiteit; 

 

Verklaart de ingediende voordracht ontvankelijk. 

 

*** 

 

De gemeenteraad stelt vast dat, gelet op voormelde ontvankelijkheidsverklaring en gelet 

op voorafgaande motivering een geheime stemming dient georganiseerd met het oog op 

de verkiezing van mevrouw Fleur De Buck als stemgerechtigd lid voor de N-VA-fractie 

van de raadscommissie Vrije Tijd ter vervanging van mevrouw Marijke Ostyn 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 39 en 35 par. 2, 2°; 

 

De gemeenteraad gaat over tot een geheime stemming in functie van de voormelde 

verkiezing. 

 

27 raadsleden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

Mevrouw Fleur De Buck bekomt 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen.  Er is 1 

onthouding en 1 ongeldige stem. 

 

BESLUIT: 

 

De raad stelt vast dat mevrouw Fleur De Buck verkozen is tot stemgerechtigd lid van de 

raadscommissie Vrije Tijd voor de fractie N-VA. 

10. Vervanging van een lid behorend tot de N-VA-fractie in de raadscommissie 

Werken, Ondernemen en Leren (WOL) en Burger en Welzijn en aanduiden 

voorzitter. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Ingevolge het verlaten van N-VA-fractie van mevr. Marijke Ostyn dient ze door een 

gemeenteraadslid behorend tot de N-VA-fractie vervangen te worden als lid in de 

raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn.  In deze 

commissie dient mevr. Ostyn ook als voorzitter te worden vervangen. 

 

Overeenkomstig art. 39 par. 3 van het gemeentedecreet werd voor de voormelde 

raadscommissie een akte van voordracht ingediend op 04.07.2018 ondertekend door een 

meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-lid deel uitmaakt.  

Niemand heeft meer dan één akte per beschikbaar mandaat voor de fractie ondertekend. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de voordracht ingediend voor de fractie N-VA, op 

naam van mevrouw Fleur De Buck voor de raadscommissie werken, ondernemen en 

leren (WOL) en burger en welzijn. 

 

Deze voordracht voldoet aan de vereisten van artikel 39 par. 3 van het GD. 



 

De gemeenteraad stelt vast dat de voorgedragen persoon gemeenteraadslid is. 

 

Om deze redenen; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Neemt kennis van de voordracht van mevrouw Fleur De Buck als vertegenwoordiger van 

de fractie N-VA ter vervanging van raadslid Marijke Ostyn voor de raadscommissie 

werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn. 

 

Verklaart voormelde voordracht m.b.t. het nieuwe kandidaat-commissielid ontvankelijk. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 39, 40 en 35 par. 2, 2de. 

 

*** 

 

De gemeenteraad stelt vast dat, gelet op voormelde ontvankelijkheidsverklaring en gelet 

op voorafgaande motivering, een geheime stemming dient georganiseerd met het oog op 

de verkiezing van voormeld gemeenteraadslid in voormelde raadscommissie. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 39, 40 en 35 par. 2, 2de. 

 

De gemeenteraad gaat over tot een eerste geheime stemming in functie van de 

aanduiding van mevrouw Fleur De Buck als vertegenwoordiger van de fractie N-VA ter 

vervanging van raadslid Marijke Ostyn voor de raadscommissie werken, ondernemen en 

leren (WOL) en burger en welzijn. 

 

27 raadsleden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

Met 17 stemmen voor, 9 stemmen tegen en 1 onthouding. 

 

BESLUIT: 

 

De raad stelt vast dat mevrouw Fleur De Buck is verkozen. 

 

 

*** 

 

Mevr. Marijke Ostyn dient tevens vervangen te worden als voorzitter van de 

raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn. 



 

Artikel 39 par. 4 van het gemeentedecreet bepaalt dat de burgemeester of schepenen 

geen voorzitter kunnen zijn van een gemeenteraadscommissie.  Het voorzitterschap 

komt dus toe aan gewone raadsleden.   

 

Blijkens artikel 39 van het huishoudelijk reglement wordt de voorzitter van de 

gemeenteraadscommissies aangewezen door de gemeenteraad.  Dit is overigens ook in 

overeenstemming met het principe van de residuaire bevoegdheid van de gemeenteraad. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 39, 42 par. 1, en 35 par 2, 2de; 

 

Gaat over tot de tweede geheime stemming i.v.m. de aanduiding van een nieuwe 

voorzitter voor de raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en 

welzijn. 

 

27 leden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

Mevrouw Kathleen Duchi  behaalt 13 stemmen voor, de heer Eddy Glorieux behaalt 13 

stemmen voor. Er is 1 ongeldige stem en 0 onthoudingen. Bij staking van stemmen heeft 

de jongste kandidaat voorkeur. 

 

BESLUIT :  

 

Mevrouw Kathleen Duchi is verkozen tot voorzitter van de raadscommissie werken, 

ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn. 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

11. Herafsluiten overeenkomst IPG in het kader van noodplanning en 

crisisbeheer. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van discipline 5 (algemene informatie) en discipline 2 (slachtofferinformatie) 

binnen het stedelijk nood- en interventieplan biedt de Algemene Directie Crisiscentrum 

(FOD Binnenlandse Zaken) de mogelijkheid om call center IPG Contact Solutions NV, 

indien nodig, te activeren bij noodsituaties.  

 

Binnen het stedelijk nood- en interventieplan wordt in eerste instantie voorzien in het zelf 

instellen van een dergelijk contactcenter binnen de eigen administratie.  

 

Het inschakelen van IPG Contact Solutions NV gebeurt enkel in geval van een opschaling, 

namelijk als zou blijken dat het eigen noodnummer het aantal oproepen, niet meer kan 

verwerken. 

 

Om een beroep te kunnen doen op IPG Contact Solutions NV moet er op voorhand een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden. Het ondertekenen van deze 



samenwerkingsovereenkomst brengt geen enkele kost met zich mee. Enkel bij een 

effectieve activering van het call center wordt de inzet per uur per operator betaald. De 

kosten voor de stand-by van het call center worden gedragen door de FOD Binnenlandse 

Zaken.  

 

Op dit call center kan 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 een beroep gedaan worden. De 

dienstverlening kan binnen het uur operationeel zijn en het aantal operatoren kan 

aangepast worden aan het aantal binnenkomende oproepen. 

 

De vorige overeenkomst liep ten einde en moet vernieuwd worden. De nieuwe 

overeenkomst loopt tot 31.12.2021. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van de restbevoegdheid. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 

42 par. 1  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met IPG Contact Solutions NV 

in het kader van noodplanning en crisisbeheer goed luidend als volgt: 

 

“I Inleiding 

 

Bij een noodsituatie wordt de bevolking geïnformeerd door de overheden 

verantwoordelijk voor het crisisbeheer, zoals bepaald in de koninklijke besluiten van 31 

januari 2003 en 16 februari 2006 

In bepaalde situaties is de opening van een informatielijn noodzakelijk. Dit Contact 

center bij noodsituaties moet snel geactiveerd kunnen worden en moet op aangepaste 

wijze het hoofd kunnen bieden aan een groot aantal oproepen 

De Algemene Directie Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) heeft — in het kader van 

haar opdrachten voor de noodplanning en het crisisbeheer — een partnerschap gesloten 

met de maatschappij IPG voor een Contact center met permanente wachtdienst, 

inzetbaar by een noodsituatie 

Om de lokale overheden te ondersteunen, stelt de Algemene Directie Crisiscentrum deze 

infrastructuur ter hun beschikking. Een lokale overheid die geconfronteerd wordt met een 

noodsituatie zal derhalve, wanneer zu het nodig acht, snel een informatienummer 

kunnen activeren. 

 

2 Doel van de overeenkomst 

 

In deze overeenkomst en haar billagen worden de voorwaarden beschreven voor de 

activering en het gebruik van het Contact center door een lokale overheid bij 

noodsituaties. 



Om te zorgen voor juridische zekerheid en om authenticatie bij de activatie mogelijk te 

maken, is het afsluiten van deze overeenkomst een basisvoorwaarde voor 

operationalisering van het Contact center door de bevoegde overheid. 

Om de snelle activering van dit hulpmiddel te vergemakkelijken, worden de overheden 

verzocht deze overeenkomst voorafgaandelijk te ondertekenen en het eventuele gebruik 

van deze infrastructuur te operationaliseren in het kader van hun voorbereiding op 

noodsituaties; 

 

3 Partijen bij de overeenkomst 

 

Deze overeenkomst wordt ondertekend door een gemeente en door de maatschappij I 

PG.  

Dat zijn in dit geval: 

De burgemeester van de Gemeente/Stad   

Voornaam.    

Naam'    

Adres.  

IPG Contact Solutions NV,  

Pachecolaan, 34-36 

1000 Brussel 

0468.082.606, RPR Brussel 

Vertegenwoordigd door:  

Voornaam.  Wim 

Naam: Vintges 

Functie: CEO 

 

4 Specificiteit van het Contact center bij noodsituaties 

 

4.1 Algemene eigenschappen 

 

IPG stelt alles in het werk om het informatienummer te openen binnen het uur na de 

ontvangst van de officiële aanvraag tot activering door de lokale overheid (bijlage 3). 

Het aantal operatoren kan aangepast worden naargelang van het aantal oproepen, 

volgens het in de opdracht bepaalde kader. 

IPG stelt operatoren tewerk die zich kunnen uitdrukken in het Nederlands, Frans, Duits 

en Engels. 

De operatoren worden opgeleid in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de 

FOD Volksgezondheid. 

Tijdens de hele duur van de activering doet IPG regelmatig een kwalitatieve en 

kwantitatieve controle van de ontvangen oproepen. 

De voorwaarden die tussen IPG en de FOD Binnenlandse Zaken zijn overeengekomen in 

het kader van het raamcontract, zijn van toepassing op deze overeenkomst. 

 

4.2 Discipline 5 en discipline 2 

 

Tijdens het crisisbeheer is de communicatie van één enkel informatienummer 

aanbevolen. De FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid zijn 

overeengekomen om de mogelijkheid te voorzien om zowel de oproepen 'D5' (algemene 

informatie) als de oproepen 'D2' (informatie aan de slachtoffers en aan de naasten van 

slachtoffers) te behandelen via het Contact center bij noodsituaties. Deze integratie laat 

bovendien toe om de informatie D5 optimaal te delen met de operatoren D2. 

 

In geval van de opening van een Contact Center D2-D5, zullen de oproepen 'D2' 

behandeld worden, binnen de infrastructuur van de firma IPC, door gespecialiseerd 

personeel dat gecoördineerd wordt door de FOD Volksgezondheid. 



Als er beslist wordt om een oproepcentrum voor de informatie aan de slachtoffers te 

openen op lokaal niveau, zal het Contact center bij noodsituaties de betrokken burgers 

kunnen doorschakelen naar deze tweede lijn. 

 

5 Modaliteiten voor de activatie en het gebruik door de lokale overheid  

 

Bij een noodsituatie die op gemeentelijk vlak wordt beheerd zoals bepaald bij het 

koninklijk besluit van 16 februari 2006 (de gemeentelijke fase moet dus zijn 

afgekondigd), kan de burgemeester (of zijn vertegenwoordiger zoals bepaald in bijlage 1 

bij deze overeenkomst) het Contact center activeren. 

 

5.1 Voorafgaande voorwaarden 

 

De lokale overheid ziet erop toe dat alle gegevens die nodig zijn voor de activering van 

het Contact center up-to-date blijven, nl de contactgegevens van de personen die 

gemachtigd zijn om het Contact center te activeren (bijlage 1 bij deze overeenkomst) 

Alle wijzigingen moeten schriftelijk ter kennis worden gebracht van IPG 

Bovendien zorgt de lokale overheid er, in het kader van het monodisciplinair 

interventieplan Informatie aan de bevolking, eveneens voor dat nuttige informatie wordt 

verzameld en up-to-date blijft om het Contact center snel en doeltreffend te activeren 

informatie over de gemeentelijke noodplannen, potentiele opvangcentra, de lijst van de 

straten die betrokken zijn bij mogelijk vooraf bepaalde veiligheidszones. 

 

5.2 Activatieprocedure 

 

Om het Contact center te activeren, contacteert de lokale overheid IPG volgens de 

procedure die beschreven wordt in bijlage 2. 

Via het activatieformulier geeft de lokale overheid de eerste informatie die nodig is voor 

de operationalisering van het Contact center 

een beschrijving van de noodsituatie; 

aanbevelingen aan de bevolking, 

de contactgegevens van de verbindingsofficier van de lokale overheid, 

bijzondere modaliteiten (uurrooster van het Contact center, aantal operatoren ); 

het gewenste moment voor de opening van het infonummer voor de betrokken 

bevolking. 

Als er geen bijzondere modaliteiten worden gevraagd, dan is het Contact center binnen 1 

uur operationeel met 4 operatoren en wordt het aantal operatoren aangepast in functie 

van het aantal binnenkomende oproepen. 

 

5.3 Informatiestroom — Aanduiding van een verbindingsofficier 

 

De informatiestroom tussen de overheid die de noodsituatie beheert en het Contact 

Center is een kritieke succesfactor. 

 

Zodra het Contact center operationeel is en tijdens de volledige duur dat het infonummer 

ter beschikking van de bevolking staat, zorgt de lokale overheid — en in het bijzonder 

discipline 5 — ervoor dat ze continu de informatie aanlevert die nodig is voor de goede 

werking ervan. 

In het kader van de organisatie van de discipline 5 wordt daartoe een verbindingsofficier 

aangeduid, die de enige contactpersoon is tussen de lokale overheid en het Contact 

center De verbindingsofficier bezorgt proactief en schriftelijk de bijgewerkte informatie 

aan het Contact center die noodzakelijk is voor de goede werking ervan. 

De lokale overheid zorgt er via haar verbindingsofficier voor dat de specifieke vragen van 

het Contact Center beantwoord worden, met name door de nodige inhoud aan de 

operatoren te bezorgen zodat ze de vragen van de burgers kunnen beantwoorden 

Dit verbindingswerk gebeurt doorgaans op afstand, maar als de lokale overheid dit 

wenst, kan ze verbindingspersoneel naar het Contact Center sturen. 



 

5.4 Procedure voor sluiting van het informatienummer 

 

Onafhankelijk van de beëindiging van de fase van het crisisbeheer zorgt de lokale 

overheid ervoor dat ze aan IPG het ogenblik van de sluiting van het infonummer laat 

weten. 

Praktische modaliteiten kunnen overwogen worden (geleidelijke vermindering van de 

openingsuren, van het aantal operatoren, doorverwijzen naar een gemeentelijk 

infonummer, ) 

De modaliteiten voor de stopzetting van de activiteiten van het Contact center worden 

schriftelijk bevestigd door één van de gemachtigde personen die in bijlage 1 bij deze 

overeenkomst zijn opgenomen. 

 

6 Financiële aspecten 

 

De kosten voor de stand-by van de infrastructuur worden gedragen door de FOD 

Binnenlandse Zaken. 

Er zijn geen abonnementskosten voor de lokale overheid. De kosten verbonden aan de 

activering en het gebruik van het Contact center worden gedragen door de overheid die 

het Contact center activeert en gebruikt. 

Die kosten omvatten zowel de personeelskosten door de activatie van het Contact center 

als de telefoonkosten gedurende de volledige tijd dat het infonummer ter beschikking van 

de bevolking staat. 

Als bijlage 4 bij deze overeenkomst vindt u een overzicht van deze kosten. 

 

7 Oefeningen 

 

Als er geen noodsituatie is, dan kan de lokale overheid het Contact center testen in het 

kader van een oefening. 

De betrokken overheid dient daartoe minstens 4 weken voor de datum van de oefening 

een schriftelijke aanvraag in bij IPG De activeringsmodaliteiten zullen via latere contacten 

gepreciseerd worden in het kader van een specifieke overeenkomst eigen aan de 

oefening. 

De kosten voor de activering en het gebruik van het Contact center in het kader van een 

dergelijke oefening worden uitsluitend door de lokale overheid gedragen. 

De bevindingen worden overgemaakt aan IBZ, zodat ermee rekening kan gehouden 

worden in de evaluaties. 

 

8 Duur van de overeenkomst 

 

Deze overeenkomst sluit aan bij het raamcontract gesloten tussen de FOD Binnenlandse 

Zaken en IPG. Deze overeenkomst wordt gesloten voor de vaste periode van 1 januari 

2018 tot 31 december 2021. 

De eventuele ontbinding van het raamcontract tussen het Crisiscentrum en IPG stelt een 

einde aan deze overeenkomst. 

 

9 Geschillen 

 

Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend 

beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

 

10 Bijlagen 

 

Bijgevoegd vindt u 8 bijlagen die integraal deel uitmaken van de overeenkomst 

Bijlage 1 - contactgegevens lokale overheid 

Bijlage 2 - activatieprocedure 

Bijlage 3 - activatieformulier - FAQ  



Bijlage 4 - gebruikskosten 

Bijlage 5 — technische beschrijving van IPG 

Bijlage 6— organisatie op lokaal vlak 

Bijlage 7— opschaling 

Deze bijlagen kunnen bijgewerkt worden.” 

 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

12. Overeenkomst stad – vzw KWC De Velovrienden Bavikhove.  Akkoord met de 

overdracht van de overeenkomst door vzw KWC De Velovrienden 

Bavikhove aan de vzw De Nieuwe Velovrienden (voorheen de vzw 

Sportverbond Oostwijk). 

De gemeenteraad, 

 

In afwezigheid van stadssecretaris Carlo Daelman. 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. 

 

Na goedkeuring door de gemeenteraad van 17.07.2017 sloot de stad met de vzw KWC 

De Velovrienden Bavikhove een overeenkomst af betreffende de organisatie van de 

wielerwedstrijd “Internationaal Wielercriterium Bavikhove”. 

 

De overeenkomst regelt de verbintenissen tussen partijen voor de jaren 2017 tot en met 

2019.  Mits het vervullen van een aantal voorwaarden bekomt de vzw KWC De 

Velovrienden Bavikhove een basissubsidie van 8.000 euro, eventueel verhoogd met 

aanvullende subsidies indien bijkomende voorwaarden zijn voldaan. 

 

2. 

 

De vzw KWC De Velovrienden Bavikhove plant een ontbinding waarbij de rechten en 

plichten van deze vzw ingevolge de overeenkomst afgesloten met de stad wordt 

overgedragen aan de vzw De Nieuwe Velovrienden (voorheen de vzw Sportverbond 

Oostwijk).  De vzw Sportverbond Oostwijk heeft bij beslissing van de algemene 

vergadering van 19.02.2018 (gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 

09.05.2018) een naamswijziging goedgekeurd naar De Nieuwe Velovrienden. 

 

De voorzitters en de secretarissen vragen in een niet gedateerd stuk de indeplaatstelling 

van de vzw De Nieuwe Velovrienden in de bestaande overeenkomst hetgeen een 

overdracht van de overeenkomst inhoudt. 

 

3.  

 

De oorspronkelijke overeenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad op grond 

van art. 42 par. 1 gemeentedecreet (GD).  De beslissing behoorde tot de 

restbevoegdheid van de gemeenteraad.   

 

De gemeenteraad is op dezelfde grond bevoegd te oordelen over de vraag tot 

overdracht. 

 

4.  

 

Er werd advies gevraagd aan de sportraad via mail aan de ondersteunende ambtenaar. 

 



Het advies van de sportraad van 25/06/2018 is gunstig. 

 

 

De gemeenteraad is van oordeel dat de overgang van de rechten en plichten naar de vzw 

De Nieuwe Velovrienden kan worden goedgekeurd omdat op die wijze de verdere 

organisatie van het “Internationaal Wielercriterium Bavikhove” wordt gefaciliteerd. 

 

5. 

 

Er dient geen bijkomend visum aan de financieel directeur gevraagd aangezien er 

financiële verplichtingen van de stad niet vergroten. 

 

6. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 

42 par. 1. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

BESLUIT: 

 

De eerste bij-akte aan de aangehaalde overeenkomst afgesloten ingevolge beslissing van 

de gemeenteraad  van 17.07.2017 wordt goedgekeurd luidend als volgt: 

 

 

Eerste bij-akte aan een overeenkomst oorspronkelijk afgesloten  

tussen de stad Harelbeke  

en de vzw KWC De Velovrienden Bavikhove 

 

 

Tussen 

 

1. De stad Harelbeke, met zetel te 8530 Harelbeke, Marktstraat 29, alhier 

vertegenwoordigd door de heer Willy Vandemeulebroucke, voorzitter van de 

gemeenteraad en de heer Carlo Daelman, stadssecretaris, handelend in naam en 

voor rekening van de stad in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad 

van 16.07.2018, hierna ook genoemd “de stad”, 

en 

2. De vzw KWC De Velovrienden Bavikhove, met zetel te 8531 Harelbeke, 

Bavikhoofsestraat 118, alhier vertegenwoordigd door de heer Godfried Duchi, 

voorzitter en de heer Peter Callewaert, secretaris, handelend in naam en voor 

rekening van de vzw KWC De Velovrienden Bavikhove in uitvoering van een 

beslissing van de raad van bestuur van 19.02.2018,  

en 

3. De vzw De Nieuwe Velovrienden, met zetel te 8531 Harelbeke, 

Bavikhoofsestraat 118, alhier vertegenwoordigd door de heer Albert 

Debrabandere, bestuurder en de heer Jensi Vercruysse, bestuurder, handelend in 

naam en voor rekening van de vzw De Nieuwe Velovrienden in uitvoering van een 

beslissing van de raad van bestuur van 19.02.2018, 

 

is uiteengezet overeengekomen hetgeen volgt: 

 

Voorafgaande uiteenzetting: 



 

Tussen de stad Harelbeke en de vzw KWC De Velovrienden Bavikhove bestaat ingevolge 

een gemeenteraadsbeslissing van 17.07.2017 een overeenkomst betreffende de 

organisatie van de wielerwedstrijd “Internationaal Wielercriterium Bavikhove”.  Deze 

overeenkomst regelt de verbintenissen tussen partijen voor de jaren 2017 tot en met 

2019.  Mits het vervullen van een aantal voorwaarden bekomt de vzw KWC De 

Velovrienden Bavikhove een basissubsidie van 8.000 euro, eventueel verhoogd met 

aanvullende subsidies indien bijkomende voorwaarden zijn voldaan. 

 

De vzw KWC De Velovrienden Bavikhove plant een ontbinding waarbij de rechten en 

plichten van deze vzw ingevolge de overeenkomst afgesloten met de stad wordt 

overgedragen aan de vzw De Nieuwe Velovrienden (voorheen de vzw Sportverbond 

Oostwijk).  De vzw Sportverbond Oostwijk heeft bij beslissing van de algemene 

vergadering van 1902.2018 (gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 

09.05.2018) een naamswijziging goedgekeurd naar De Nieuwe Velovrienden. 

 

Enig artikel: 

 

De vzw De Nieuwe Velovrienden neemt, met akkoord van de stad, de rechten en plichten 

van de vzw KWC De Velovrienden Bavikhove ingevolge voormelde overeenkomst over. 

 

De huidige overeenkomst wordt aangegaan onder ontbindende voorwaarde van schorsing 

of vernietiging door de toezichthoudende overheid van de gemeenteraadsbeslissing van 

16.07.2018. 

 

Aldus opgemaakt te Harelbeke op XX.XX.2018 in drie exemplaren, elk der partijen 

erkennend één exemplaar te hebben ontvangen. 

 

 

Voor de stad Harelbeke 

 

 

Carlo Daelman      Willy Vandemeulebroucke 

secretaris       voorzitter 

 

 

Voor vzw KWC De Velovrienden Bavikhove 

 

 

Godfried Duchi      Peter Callewaert 

voorzitter       secretaris 

 

 

Voor vzw De Nieuwe Velovrienden 

 

 

Albert Debrabandere      Jensi Vercruysse 

bestuurder       bestuurder 

  



DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

13. Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen 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: 

 

- minder scherpe maximumfactuur 

- getuigschrift basisonderwijs (artikel 21, 30, 31 en 32) 

- hoofdstuk 13 werd toegevoegd 

- Hoofdstuk 14 absoluut en permanent algemeen rookverbod. 

 

De aanpassing van het schoolreglement voor het stedelijk basisonderwijs wordt ter 

goedkeuring voorgelegd.  

 

De tekst werd overlegd op 14.06.2018 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 15 stemmen voor, 11 stemmen tegen, 1 onthouding 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het aangepaste schoolreglement goed te keuren als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolreglement 
 

 

 
    

Stedelijke Basisschool Centrum 

Stedelijke Basisschool Noord 

Stedelijke Basisschool Zuid 
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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 250 halve dagen aanwezig zijn geweest. 

 

Als de kleuter geen 250 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 4 

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 5 

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 6 

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, tablets, 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, 

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 435 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 en facturatie worden 

opgenomen in de jaarlijkse afsprakennota. 

         

 

Hoofdstuk 5  Extra-murosactiviteiten 
 

Artikel 7  

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 8 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 9 Agenda   

 

In de kleutergroep hebben de leerlingen een heen-en-weerschrift. 

Vanaf 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 10 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 11 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 12 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.  

2)  

 

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 13  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 14 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 15 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 16 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 17 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 18 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 19  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 en externe 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 20 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 21 Het getuigschrift niet toekennen 

Als de klassenraad het getuigschrift basisonderwijs  niet toekent, ontvangt de leerling een 

getuigschrift  van bereikte doelen. 

De klassenraad motiveert zijn beslissing op basis van het leerlingendossier . 

De uitreiking van het getuigschrift van bereikte doelen wijst op de waardering voor het kennen en 

kunnen en het belang van een vervolgtraject van de leerling. 

Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, of na een 

beroepsprocedure. 

 

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 22 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 met vermelding van de verdere 

beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.  

 

 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 23 

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 24 

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 en synchroon   
                          internetonderwijs 

Artikel 25 

1. Het onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs zijn 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 niet of minder dan halftijds naar 

school kan. 



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 niet of minder dan halftijds naar school kan; 

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. 

 

7. De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. 

 

8.       De centrale organisator voor synchroon internetonderwijs is vzw Bednet.  Bednet bepaalt  

          autonoom welke leerlingen in aanmerking komen voor synchroon internetonderwijs op basis  

          van een aantal criteria ,waaronder de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het positief  

          engagement van de leerling, de ouders, de school en het CLB. 

 

9.       Bij een langdurige afwezigheid wordt een minimale afwezigheid van 4 weken vooropgesteld  

          vooraleer de leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs. 

 

10.     Bij een frequente afwezigheid wordt een minimale geplande afwezigheid van 36 halve dagen  

          op jaarbasis vooropgesteld vooraleer een leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs. 

 

11.     Synchroon internetonderwijs kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van de leerling  

          aangevraagd worden via de webstek van vzw Bednet : 

 

http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken 

 

 

 

http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken


Hoofdstuk 11 Schoolraad, ouderraad en  

leerlingenraad  
 

Artikel 26 

 

De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen: 

a) de ouders; 

b) het personeel; 

c) de lokale gemeenschap 

 

  Artikel 27 

 

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 28 

 

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 29 

 

Gegevensbescherming en informatieveiligheid 

De school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders in het kader van haar opdracht. Het 

schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor deze verwerking en de veiligheid ervan. 

 

Het schoolbestuur en de school leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de regelgeving inzake 

privacy en gegevensbescherming en gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens.  

Het schoolbestuur zorgt voor een afdoend niveau van gegevensbescherming en informatieveiligheid. 

Het beschikt hiervoor over een informatieveiligheidsconsulent. De school heeft een aanspreekpunt 

dat in contact staat met de informatieveiligheidsconsulent en betrokken wordt in het 

informatieveiligheidsbeleid van het schoolbestuur (wat onderwijs betreft).  

 

De school zal enkel gegevens verwerken met de toestemming van de ouders, tenzij er een andere 

wettelijke grondslag is voor de verwerking. Deze toestemming moet vrij, specifiek, geïnformeerd en 

ondubbelzinnig zijn.  Over het gebruik van sociale media in de klas worden afspraken gemaakt. 

 

De school is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en verstrekt de nodige 

informatie, al dan niet in detail, met inbegrip van de afspraken die gemaakt zijn met derden en 

bewerkers die persoonsgegevens ontvangen. 

 

Verder hanteert de school een strikt beleid inzake toegangsrechten en paswoorden en reageert ze 

adequaat op datalekken. 

 

De meer concrete regels voor de gegevensverwerking en -bescherming worden vastgelegd in een 

privacyreglement dat tot doel heeft: 

- de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld 

gebruik van de persoonsgegevens; 

- vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt; 

- de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen; 



- de rechten van betrokkene te waarborgen. 

 

De school zal de ouders en leerlingen op geregelde tijdstippen informeren over de voortgang van dit 

privacyreglement. 

 

 

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 of in het kader van een overeenkomst die de school afsluit met een 

verwerker voor leerplatformen, leerlingenvolgsystemen, leerlingenadministratie e.d.m..  

Een gemeenteraadslid kan in het kader van zijn controlerecht inzage krijgen in gegevens van 

leerlingen op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn om het controlerecht effectief uit te 

kunnen oefenen (aftoetsen van finaliteit, proportionaliteit, transparantie en veiligheid). 

Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en 

de daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld. 

 

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 

 

Geluids- en beeldmateriaal gemaakt door de school 

De school kan geluids- en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren. 

Voor het maken en publiceren van niet-gericht geluids- en beeldmateriaal in schoolgerelateerde 

publicaties zoals de website van de school of gemeente, publicaties die door de school of gemeente 

worden uitgegeven, wordt de toestemming van de leerlingen/ouders vermoed. Onder niet-gericht 

geluids- en beeldmateriaal verstaan we geluids- en beeldmateriaal dat een eerder spontane, niet 

geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te 

lichten. Het gaat bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de school. De betrokken 

leerlingen/ouders kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren. 

Voor het maken en publiceren van gericht geluids- en beeldmateriaal zal voorafgaandelijk de 

toestemming van de leerling/ouders worden gevraagd. Hierbij worden het soort geluids- of 

beeldmateriaal, de verspreidingsvorm en het doel gespecificeerd. 

 

Hoofdstuk 13     Smartphone, tablet, laptop,  
                           internet en sociale media 
             

         Artikel 33 

  

Alleen buiten de schoolgebouwen mogen smartphone, tablet, laptop, trackers of enige andere 

gelijkaardige toestellen gebruikt worden. Als ouders of leerlingen elkaar dringend nodig hebben 

tijdens de schooldag, kunnen ze terecht op het secretariaat van de school. 

 

          Artikel 34 

 

Elke leerling draagt zorg voor zijn toestel. Het IMEI nummer van het toestel wordt genoteerd in de 

schoolagenda. Dit helpt het opsporen van een verdwenen toestel. 

 

         Artikel 35 

 

Elke leerling zorgt ervoor dat de privacy-instellingen van zijn toestel zo afgesteld zijn dat ze de 

privacy van anderen niet kunnen schenden. 

 

        Artikel 36 

 

Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de school zonder 

toestemming van de school. Overeenkomstig de privacywetgeving mogen er geen beeld- of 

geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt worden of 

verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming. 

 

 

      Artikel 37 

 

Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Netlog Instagram, Twitter, enz. verstaan. Er 

worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst die betrekking 

hebben op de school zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de school. 

Dit geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen 

als de leerling. 

 

     Artikel 38 

 



Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht genomen. 

Cyberpesten is verboden. 

 

    Artikel 39 

 

Het downloaden, installeren en verdelen van illegale software op school is verboden. 

 

    Artikel 40 

 

Het internet van de school mag alleen gebruikt worden voor schoolse aangelegenheden. 

 

 

Hoofdstuk 14     Absoluut en permanent algemeen  

                           rookverbod 

Artikel 41 

 

Er is een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten (onder 

andere de shisha pen, de e-sigaret of heatsticks,…) 

Dit verbod geldt binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de 

speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten.  

Er is eveneens een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke 

producten tijdens 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 15 Slotbepaling 

Artikel 42 

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. 

 

 

14. Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen 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. 

 

Het huidige arbeidsreglement van het stedelijk basisonderwijs voldoet niet langer. 

 

- informatieveiligheid werd toegevoegd aan 1.1 ambtsgeheim, discretieplicht, 

privacy 

- aanpassen punt 1.2 auteursrechten (werken) 

- aanpassen punt 1.3 naburige rechten (prestaties) 

- aanpassen punt 1.4 reprografierechten (werken, databanken, prestaties 

- aanpassen punt 1.5 overdracht van vermogensrechten 

- aanpassen hoofdstuk 2. Onthaal van nieuwe personeelsleden 

 

Het arbeidsreglement werd syndicaal overlegd op 14 juni 2018. 

 

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; 

- decreet dd.27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 

personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra 

voor leerlingenbegeleiding; 

- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken art. 43 

par. 2, 2°. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het aangepaste arbeidsreglement goed te keuren als volgt: 
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arbeidsreglement 
 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en definities 
 

 Draagwijdte 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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 8u25 tot 12u05 en van 13u tot 16u15 

Dinsdag van 8u25 tot 12u05 en van 13u tot 16u15 

Woensdag van 8u25 tot 12u05  

Donderdag van 8u25 tot 12u05 en van 13u tot 16u15 

Vrijdag van 8u25 tot 12u05 en van 13u tot 15u10 

 

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 
2.2.1 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 



2.3.1 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 
 

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 
 

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 

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 
 

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 
 

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  
 

Art.86 Het personeel kan genieten van een persoonlijk(e) verlof, afwezigheid, 

loopbaanonderbreking, zorgkrediet 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 
 

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 
 

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 
 



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 
 

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 
 

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 
 

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 

 

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 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, privacy en informatieveiligheid 
 

Art.156 Er worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen in welke vorm ook, 

of op enige andere wijze verwerkt, zonder dat het schoolbestuur zijn 

gemotiveerde toestemming heeft gegeven. Elke betwisting wordt aan het 

schoolbestuur voorgelegd. De informatieveiligheidsconsulent (functionaris voor 

gegevensbescherming, zie bijlage 3) is verantwoordelijk voor de naleving van de 

regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Hij/zij informeert en 

adviseert de personeelsleden over hun verplichtingen als gegevensverwerker. 

Binnen de school is er een aanspreekpunt informatieveiligheid dat in contact staat 

met de informatieveiligheidsconsulent en betrokken wordt in het 

informatieveiligheidsbeleid van het schoolbestuur (wat onderwijs betreft). 

 

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 respecteert 

het beleid inzake toegangsrechten en paswoorden.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. Het personeelslid dat kennis neemt van 

een datalek, zoals een identiteitsdiefstal of schending van een 

geheimhoudingsplicht, meldt dit onmiddellijk aan het aanspreekpunt 

informatieveiligheid binnen de academie (zie bijlage 3). 

 

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 herkenbaar en centraal op afgebeeld 

zijn, slechts publiceren na toestemming van het personeelslid. 

 

 Zorgvuldig bestuur 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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 (werken) 
 

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. De betaling gebeurt via het schoolbestuur. 

§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 (prestaties) 

 

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. 

§2 Er is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik in het kader van de kosteloze 

uitvoering in het kader van schoolactiviteiten (bv. muziek die wordt gebruikt 



tijdens de lessen). 

§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. De betaling gebeurt via het schoolbestuur. 

 

 Reprografierechten (werken, databanken en prestaties) 
 

Art.186  

§1 Het personeelslid mag werken, databanken en prestaties kopiëren meedelen voor 

onderwijsdoeleinden en leeft hierbij de richtlijnen van de desbetreffende 

dienstorders na. 

§2    Bij het kopiëren van volledige boeken, liedjesteksten, audiovisuele werken en 

elektronische bestanden is de uitdrukkelijke toelating van de auteur of een andere 

rechthebbende vereist. Hiertoe moet het personeelslid een toelating vragen aan 

het schoolbestuur of na delegatie via de directeur. 

§3    Het personeelslid mag de vermelde werken, databanken en prestaties enkel 

reproduceren, voor zover dit verantwoord is door de nagestreefde niet-

winstgevende doelstelling en wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan de 

uitgave van het oorspronkelijke werk. Het personeelslid mag de vermelde werken, 

databanken en prestaties enkel meedelen, voor zover dit verantwoord is door de 

nagestreefde niet-winstgevende doelstelling, plaatsvindt in het kader van de 

normale activiteiten van de instelling, beveiligd wordt door passende maatregelen 

en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk. 

§4    Voor het kopiëren van volledige partituren is in principe de toestemming vereist 

van de auteur, zijn uitgever of een andere rechthebbende.  

 

 

 Overdracht van vermogensrechten 
 

Art 186 bis  

 

§1 Het personeelslid dat in uitvoering van zijn aanstelling werken tot stand brengt die 

vallen binnen het toepassingsgebied van zijn ambt of opdracht, behoudt alle 

morele rechten op die werken en draagt zijn vermogensrechten over aan de 

inrichtende macht. 

§2 De vermogensrechten worden zonder specifieke vergoeding overgedragen, in hun 

meest volledige wettelijke omvang, voor alle gekende exploitatievormen en voor 

de volledige beschermingsduur van de werken.  

§3 De inrichtende macht kan deze werken vrij naar eigen inzichten exploiteren en is 

niet verplicht tot exploitatie over te gaan. 

§4 Indien het werk in de toekomst geëxploiteerd wordt volgens exploitatievormen die 

momenteel onbekend zijn, zal het winstaandeel van het personeelslid gelijk zijn 

aan het winstaandeel dat volgens de marktvoorwaarden die gelden op het 

ogenblik van exploitatie, toegekend wordt aan auteurs die hun werk volgens 

dezelfde exploitatievormen in het gewone commerciële circuit uitgeven. 

 

Hoofdstuk 14 Veiligheid, gezondheid en welzijn 

 

 Algemeen 
 



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 

 

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 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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;  

- de beginselverklaring neutraliteit 

- 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. 

 

§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.223 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 

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 - 0473/ 231 999 

- 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, ovenstraat 5, 8800 Roeselare, tel +32 051 26 06 05 

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) 

     -     Vertrouwenspersoon  

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: Johan Christaens, 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 

mailto:jan.coussement@harelbeke.be
mailto:lindsey.deloof@harelbeke.be


-       via ministerie van Onderwijs en Vorming 

 

BIJLAGE 2 : ADRESSEN VAN DE BEVOEGDE INSPECTIEDIENSTEN 

 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg 

  

Externe directies Toezicht op het Welzijn op het Werk 

  

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 

externe directie Toezicht op de Sociale Wetten.] - 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6552  

  

  

FOD Sociale Zekerheid & Openbare instellingen van sociale zekerheid 

  

Sociale inspectie 

  

[Sociale Inspectie.] - http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/over-de-
fod/organogram/sociale-inspectie/contact/contact-sociale-inspectie.htm  

  

BIJLAGE 3 : MEDEDELINGEN INZAKE INFORMATIEVEILIGHEID 

Informatieveiligheidsconsulent  Ellen vandeputte - Frederik Hellyn 

Naam en contactmogelijkheden 

- Fredrik Hellyn : helpdesk@harelbeke.be , 056/733402 

 

Aanspreekpunt informatieveiligheid school 

Naam en contactmogelijkheden 

- School Centrum : Directeur Luc Byttebier, luc.byttebier@harelbeke.be , 

056/733495 

- School Noord : Directeur Leen Pison, leen.pison@harelbeke.be , 

056/754954 

- School Zuid : Directeur charly.nowé@harelbeke.be , 056/733456 

 

Artikel 2 : 

 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6550
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6550
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6552
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6552
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
mailto:helpdesk@harelbeke.be
mailto:luc.byttebier@harelbeke.be
mailto:leen.pison@harelbeke.be
mailto:charly.nowé@harelbeke.be


Deze beslissing dient bekend te worden gemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet en heeft uitwerking vanaf haar bekendmaking. 

15. Stedelijk basisonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket 

schooljaar 2018-2019. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De voor het schooljaar 2018-2019 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 12 juni 2018 en de schoolraad 

van 14 juni 2018. 

 

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 2018 in de stedelijke basisschool Zuid. 

 

115 kleuters   146 lestijden 

185 leerlingen 217 lestijden 

 

Het lestijdenpakket en de aanwending ervan in het schooljaar 2018-2019 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 2018-2019: 

  



 

1. Beschikbaar 

 

Kleuter:  146 lestijden + 4 SES lestijden       = 150 lestijden 

Lager:    217 lestijden + 9 SES lestijden        = 226 lestijden 

 

Kinderverzorgster  9/32ste  

 

2. Overheveling: 

 

Er worden geen uren overgeheveld. 

 

3. Aanwending: 

 

Met ingang van 1 september zullen deze lestijden als volgt worden aangewend. 

 

Kleuter :  

6 kleuterklassen(144 lestijden) + 8 lestijden kleuter turnen + 12 zorg = 164 lestijden 

nodig 

Beschikbaar 150 lestijden = 14 lestijden PWB 

 

Lager : 

9 klassen (216 lestijden)+15 lestijden LO +8 zorg  = 239 lestijden nodig  

Beschikbaar 226 lestijden en 239 lestijden nodig   = 13 PWB  lestijden 

 

6 cursussen RKG = 12 lestijden 

 

Artikel 2 : 

 

Aantal leerlingen op de eerste teldag in februari 2018 in de stedelijke basisschool Noord. 

 

105 kleuters   137 lestijden 

182 leerlingen 213 lestijden 

 

Het lestijdenpakket en de aanwending ervan in het schooljaar 2018-2019 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 2018-2019: 

 

1. Beschikbaar 

 

Kleuter : 137 lestijden + 9 SES lestijden      = 146 lestijden 

Lager :   213 lestijden + 12 SES lestijden      = 225 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 = 144 

lestijden nodig 

Beschikbaar 146 lestijden en 144 lestijden nodig : 2 over. 

 

Lager: 

9 klassen (216 lestijden) +15 lestijden LO + 9 lestijden zorg+12 lestijden co-

teacher=252 lestijden nodig  

Beschikbaar 225 lestijden +2 via kleuter = 227 lestijden = 25 lestijden PWB 

6 cursussen RKG = 12 lestijden  23/36ste zorg, 5/36ste ICT 

 

Artikel 3 : 

 

Aantal leerlingen op de eerste teldag in februari 2018. 

 

104 kleuters   127 lestijden 

153 leerlingen  207 lestijden 

 

Het lestijdenpakket en de aanwending ervan in het schooljaar 2018-2019 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 2018-2019: 

 

1. Beschikbaar 

 

Kleuter : 127 lestijden +29 SES lestijden    = 156 lestijden 

Lager :   207 lestijden + 47 Ses lestijden    = 254 lestijden 

 

Kinderverzorgster 9/32ste  

 

2. Overheveling: 

 

Er worden geen uren overgeheveld. 

 

3. Aanwending: 

 

Met ingang van 1 september zullen deze lestijden als volgt worden aangewend. 

 

Kleuter :  

5 kleuterklassen ( 120 lestijden) +12 lestijden taalklassen + 10 lestijden kleuter turnen 

+14/24ste zorg = 156 lestijden nodig  

Beschikbaar 156 lestijden = 0 lestijden PWB 

 

Lager :  

8 klassen (192 lestijden)+ 14 lestijden LO +10 zorg +24 lestijden taalklas en 14 co-

teaching = 254 lestijden nodig 

Beschikbaar 254 =0 lestijden PWB 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

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

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op zaterdag 15.09 en zondag 16.09.2018 gaat in Harelbeke de kermis 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. 31.12.1963 art. 2ter en latere wijzigingen). 

 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest!, zoals voorgelegd, werd 

goedgekeurd in de veiligheidscel van 25.06.2018.  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 31.12.1963, 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: 

 

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.

 

17. Vragenkwartiertje. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn met een opmerking op het verslag: 

 

Voorzitter, 

 

Ik wens op vraag van de Raad van Bestuur van het Katholiek Onderwijs 

nog even kort reageren op de discussie over de containerklassen en 

het al of niet bestaan van voorstellen: 
 

1) Ik citeer uit het verslag van de Raad van Bestuur van 12 juni jl.: 



‘Variapunt Containerklassen Hulste’ 

De Voorzitter wijst er in dit verband op dat onze vereniging zich 

tijdens de recente gesprekken met de bevoegde schepen (op 25 oktober ’17) 

in het algemeen belang bereid verklaard heeft samen te werken met het 

stedelijk onderwijs, meer in het bijzonder te Hulste, door eventueel 

gezamenlijk gebruik te maken van de beschikbare infrastructuur. 

 

2) In een mail op datum van 25 juni 2018 heeft de Voorzitter dit verder 

geexpliciteerd: 

‘Uit de ontmoeting met de Schepen en het Dagelijks Bestuur onthou ik 

zeker wat ik op het einde van het gesprek gezegd heb rond de capaciteitsproblemen in 

Hulste: 

-Is het echt niet mogelijk om bij plaatsgebrek door te verwijzen naar de vrije basisschool 

die voldoende ruimte heeft(klasruimtes die groot genoeg zijn) 

-Ik heb gezegd dat wij eventueel konden kijken of het mogelijk was onze sportzaal  

 enkele uren vrij te maken voor het gemeentelijk onderwijs. 

Dit was op zich geen formeel voorstel maar wel een handreiking naar de stad toe. 

Tot daar de reactie op wat in het verslag van de Raad wordt vermeld.  

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Ik heb de mail waarvan u spreekt ook gekregen. Ik heb na de raad van juni, na de 

discussie, een mail gestuurd naar het vrij onderwijs met de vraag om, als ik al een 

voorstel zou gekregen hebben, het mij opnieuw te bezorgen.  Ik heb een reactie 

gekregen van de directeur van school Hulste die het zou bespreken met zijn hogere 

directie.  Tot nu toe heb ik geen reactie gekregen na deze mail. 

Tweede initiatief: ik heb een concreet voorstel gedaan naar het vrij onderwijs en ook 

daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. 

 

 

VARIA GEMEENTERAAD 16 JULI 2018 

 

 

1.Tussenkomst raadslid Rosanne Mestdagh: 

1.1. Een eerste puntje omtrent mijn tussenkomst van vorige maand betreffende de 

losliggende kabels van Infrax. Schepen Vandebuerie heeft dit aangekaart aan Infrax, 

vandaag werd de kabel in de Gulden Sporenstraat ondergronds gebracht, met enige 

vertraging, maar het is toch gelukt. Het is nog niet volledig afgewerkt, de kabel ligt nog 

op de oude manier aangeschakeld maar ik hoop dat alles tegen het bouwverlof opgelost 

is, 1 opmerking, deze voormiddag is men begonnen alles open te leggen, maar de 

bewoners werden niet verwittigd en konden bij thuiskomst dus niet meer in de garage ! 

Voor wat betreft het probleem met de kabel aan de Lindenlaan die kapot was en waar 

een voorlopige oplossing al was door gewoon de kabel langs de verlichtingspaal over de 

straat te heffen, is nog steeds niet gebeurd, dit is nog steeds zoals ik aantoonde op de 

foto’s verleden maand, alhoewel het volgende in de mail stond : De kabel in de 

Lindenlaan wordt deze week nog weggenomen. De defecte kabel werd daar reeds 

vervangen maar de tijdelijke kabel was blijven liggen. Deze ligt op een gans andere 

plaats dan de defecte kabel en werd daardoor over het hoofd gezien. Zie de foto van de 

Lindenlaan.  

 

1.2. Vraag van mensen in de Steenbrugstraat : Achteraan de tuinen van de 

Steenbrugstraat is er een verbindingspad van de Gerststraat met de Tarwestraat. Elk 

jaar moeten de bewoners van dit stuk Steenbrugstraat dat langs dit pad ligt, onkruid en 

de haag snoeien langs de kant van hun tuin om te beletten dat dit hun tuin overwoekerd. 

Vroeger was dit een papbladerenhaag, de juiste naam weet ik ook niet. In het voorjaar 

werd er door de groenploeg deftig gesnoeid en werd een gemengde haag aangelegd, 

bestaande uit 4 soorten. De bestaande haag werd volledige verwijderd wegens te oud. 

Zoals je op de foto’s kan zien, wordt die nieuwe haag volledige overwoekerd door het 



onkruid en dat is over de ganse lengte van het pad zo. Je zou er een wedstrijd van 

kunnen maken : zoek de haag…. Er wordt op regelmatige tijd met de grasmobiel 

rondgereden om het pad goed te houden maar aan het onkruid in de haag wordt er niets 

gedaan. De bewoners verstaan het wel dat er geen insecticiden gebruikt mogen worden, 

maar het onkruid kan ook losgeharkt en met de hand verwijderd worden, iedereen doet 

dit toch ook in zijn eigen tuin, waarom kan dit niet door de stadsdiensten. Dus als de 

schepen van groen daar eens wil navragen om dit deftig te onderhouden ?  

 

1.3. Nog een klein puntje : We kregen onlangs een folder in de bus van Imog met de 

aankondiging dat we vanaf 1 juli nieuwe zakken konden kopen, nl doorzichtige voor de 

plastiekfolie. De zakken zijn beschikbaar in de gewone verdeelpunten. Verleden week 

vroeg ik in de Delhaize een dergelijke pak zakken en die waren nog niet beschikbaar, 

straffer ik hoorde van iemand die het op een andere plaats geprobeerd had, en daar 

werd men gezegd dat eerst de voorraad blauwe zakken opgebruikt moet zijn, blijkbaar is 

er toch ergens een communicatiefout geweest, die blauwe gaan helemaal niet weg, lees 

ik toch, er komt er nl 1 bij. 

 

2. Tussenkomst raadslid Lynn Callewaert: 

Eerste vraag voor schepen Dominique Windels: 

Wordt er vanuit de stad ingespeeld op de middelen die ter beschikking gesteld worden 

door de Vlaamse overheid? 

Tweede vraag voor de burgemeester: op de vorige zitting waren er vragen over de 

afwerking van het oudstrijdersperk van Hulste.  Wat is de stand van zaken?  

 

3. Tussenkomst raadslid Hilde De Bruyne: 

3.1. Heraanleg deel Bruggestraat Hulste:  

Het betreft het slecht aangelegde fietspad. Ik ga me hier niet uitspreken over waar het 

best ligt, langs het troittoir of langs de rijweg. Er was daar al een heel levendig forum 

over op facebook. Wel ga ik het hebben over de erbarmelijke aanleg en dit, net zoals 

vroeger, op de meest cruciale plaats waar de rijrichting deels verandert. Bij de overgang 

van beton naar asfalt waar je met de fiets schuin naar links moet was vroeger een 

verhoogde boord waar veel fietsers gevallen zijn. Zo een situatie waarbij je schuin over 

een tramspoor zou rijden. Je moest vroeger heel goed opletten en bijna dwars op het 

fietspad rijden bij de overschakeling. Wel bij de heraanleg is het niveau iets verbeterd 

maar er is nog een verschil. De toestand is bijna net als voorheen. Komt daar dan nog 

bij dat net vooraleer je de beton verlaat al een put gevuld is, waardoor er ook een 

redelijk niveauverschil is. En net op het slechtste punt waar je al moet opletten om niet 

te vallen is daar een deksel of zo met allemaal putten er boven heel triestig geïntegreerd 

in het wegdek.  Besluit, een triestige en zeer fietsonvriendelijke overgang van beton naar 

asfalt op het gevaarlijkste punt van het fietspad ! En dit op een pas heraangelegde weg. 

 

3.2. Een belangrijke vraag over de dienst Wol! Mag ik vragen wat er aan de hand is 

binnen de dienst WOL. Het is nu al een paar maanden sinds Martin met pensioen is dat 

er qua leiding niet veel gebeurt, Annelies zou het overnemen, door haar zwangerschap 

wat uitgesteld en nu haar, voor ons toch, plotse ontslag ! De dienst Wol is toch ook een 

belangrijk deel van de werking van de stad. Ondersteuning van de ondernemers en 

kleine zelfstandigen ! en die draait nu al maanden op een laag pitje, Als er interne 

problemen zijn bij de dienst, dan zouden jullie toch best zorgen dat die snel van de baan 

zijn dat Wol weer optimaal loopt. Worden voor de invulling examens uitgeschreven of 

wordt de vacature intern ingevuld ? 

 

4. Tussenkomst raadslid Stijn Soetaert: 

Stijn Soetaert vraagt de secretaris een aantal foto’s te tonen van Hoog Hemelrijk en de 

Europastraat waarbij de takken van de bomen op kindshoogte hangen en met naalden 

aan die takken.  Stijn Soetaert vraagt om ze te snoeien. 

Vraag over het Stationsplein: mijn vraag aan schepen Vandebuerie : is het Stationsplein 

een hoofdweg? 



 

5. Tussenkomst Hannes Byttebier:  

5.1. Eikenstraat en Veldrijk: daar is duidelijk parkeeroverlast vanwege de drukte in De 

Gavers.  Er staat nu parkeerverbod maar volgens mij is er toch overlast van Noord 

Fransen.  Graag had ik nu ook nog verbalisering gezien. 

 

6. Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

I.v.m. met de opening van het SABV: ik vond dit geen geslaagde opening.  Er werd een 

loopje genomen met het protocol.  De rol van de burgemeester en het college was niet 

duidelijk en het duet van Romeo en Julia vond ik een ongelukkig gegeven. 

 

7. Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

7.1.Het raadslid toont foto’s van onkruid in de Evangeliestraat en de Noordstraat.  Ik 

vraag aandacht voor de ongelukkige afwerking in de Evangeliestraat maar ook in de 

Noordstraat.  Het is spijtig dat de inspanningen van de stad zo slecht vorderen in tijd. 

 

7.2. betreffende Overacker: is die wegenis reeds opgeleverd?  Ik heb daar klachten over 

ontvangen.  Anderzijds stel ik vast dat de voorlopige herstelling in de Zandbergstraat 

goed gebeurd zijn.  Mocht er nog geld over zijn zou ik een tweede ronde adviseren. 

 

8. Tussenkomst raadslid Rita Beyaert: 

8.1.I.v.m. het openbaar toilet: ik verwijs naar krantenartikels die verschenen over het 

sluiten van het openbaar toilet in het koetshuis in Waregem en aan het pand ter hoogte 

van de politie in Waregem vanwege onvoldoende sociale controle.  Ik vraag me af of ze 

in Waregem moeten sluiten zo dicht bij de politie of dit dan goed komt in Harelbeke. 

 

8.2. i.v.m. het SABV: 

Ik vraag me af of je nu inschrijft in het SABV of in het AHA! ? 

Ik heb gemerkt in het Hblad dat daar ook Aha staat.  Ik merk ook in het college bij 

vacantverklaringen dat het woord Aha constant gebruikt wordt.  Hoe kan men nu solliciteren 

voor een instelling die niet bekend is?  Hoe kan het ministerie nu betalen voor een instelling 

die niet bekend is?  Ook staan er nog wijzers in de Veldstraat met het woord Aha op en ik 

vraag me nu eigenlijk af : wie bestuurt de school … is dat het college of de ambtenaren? 

 

8.3. Ik stel vast dat de borden die het dorp Stasegem aanduiden dat die verdwenen zijn.  Ik 

denk dat dit in tegenstrijd is met de buurtwerking die nagestreefd wordt.  De buurt Stasegem 

is een buurt die aan elkaar hangt.  Ik zou graag hebben dat de gemeenteborden opnieuw van 

Stasegem spreken en niet van Harelbeke. 

 

9. Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi: 

9.1.In aanvulling van de woorden van Hilde: wij hebben een mededeling gekregen dat 

Annelies Demeurie de stad verlaat.  Wat zijn de stappen die gezet zullen worden in dit kader? 

 

9.2. I.v.m. RUP Bavikhove dorp West: 

Wat is daar de timing van? 

 

9.3. Hoe zit het met de nieuwe zak van Imog?  Wat is concreet de inhoud en waar kan ik die 

krijgen? 

 

9.4. Vraag aan Patrick Claerhout: indien er nog asfalt over is, er zijn ook nog een paar putjes 

in de Hoogstraat. 

 

10. Tussenkomst raadslid Tijs Naert: 

Ik zou het toch appreciëren dat de oppositie die kleine zaken onmiddellijk meldt aan de 

diensten en niet wacht tot de gemeenteraad om die te melden.  Concreet voorbeeld: de 

melding van de Gerst en Tarwestraat i.v.m. onkruid.  Ik heb dit vorige week gemeld en 

ondertussen is dit reeds opgekuist. 



 

11. Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik stel voor in het geval van Aha en in het geval van SABV dat we hier gewoon een beslissing 

rond nemen om te zien wat er concreet goed is.  Ik merk toch enige tegenspraak in de 

benadering van raadslid Rita Beyaert over wat nu kan en niet kan.  Enerzijds moeten we 

SABV gebruiken omdat het officieel is en anderzijds mogen we Stasegem gebruiken ondanks 

het feit dat het niet officieel is.  Wat is nu concreet de houding van het raadslid? 

 

 

Antwoorden vanuit het college: 

 

1.Reactie Dominique Windels i.v.m. de kinderopvang. 

We zullen zelf geen actor zijn op vandaag.  Daar zijn we niet klaar voor.  Misschien in de 

toekomst via het Zorgbedrijf maar wij hebben niet nagelaten om de beschikbare 

middelen aan te vragen die we op vandaag kunnen aanvragen via de particuliere 

opvanginitiatieven.  Het LOK is bijeengekomen en heeft een advies geformuleerd en het 

college heeft het advies integraal overgenomen. 

 

2.Reactie schepen Inge Bossuyt: 

De trage wegen zijn ondertussen gemaaid.  De zomersnoei is aan de gang en inderdaad 

de Evangeliestraat oogt op vandaag niet mooi maar helaas alles wat wij geplant hebben 

in het voorjaar is kapot aan het gaan vanwege de grote droogte.  Ik roep de mensen en 

de burgers op om enig geduld te hebben tot het opnieuw begint te regenen.  Het heeft 

nu geen zin om extra planten te gaan planten. 

Wat betreft de nieuwe Imog-zak: die is doorzichtig.  Er mogen zachte plastiekfolies in,  

die zak zal weldra ter beschikking zijn in de verkoopspunten en op het stadhuis, vroeg 

genoeg want hij zal pas eind augustus opgehaald worden door de afvalophaler De blauwe 

zak die mag nu al gevuld worden met de harde plastiek op voorwaarde dat zij 

uitgespoeld worden bv botervlootjes mogen in de blauwe zak. 

 

3. Reactie van schepen Annick Vandebuerie: 

Het Stationsplein is geen gewestweg want dat is een antwoord op uw concrete vraag. 

 

4. Reactie schepen Patrick Claerhout aanvullende op de Evangeliestraat: 

Er is uitweg gekomen over het project in de raadscommissie.  In het kader van operatie 

perforatie is dat een mooi project dat onder andere op een congres in Gent werd 

toegelicht door onze diensten. Nog even geduld voor de groei. Die groeit nu niet 

vanwege de droogte zoals schepen Bossuyt reeds gesteld heeft. 

Op de vraag van Hilde De Bruyne: 

Het fietspad in de Bruggestraat werd reeds besproken in het verleden.  Het college hield 

eraan om de fietsers weg te houden van het verkeer.  Vandaar de aanleg zoals hij 

vroeger was.   

Wat betreft de overgang van asfalt naar beton daar zullen we in de toekomst verder aan 

werken.   

Voor de opmerking rond Werken, Ondernemen en Leren: ik ben ontgoocheld dat er 

perceptie leeft dat alles op een laag pitje draait.  In het najaar is er heel wat gepland o.a. 

de jaarbeurs, de modeshow, het handelscomité werkt goed, … het is absoluut niet zo dat 

er niks meer gedaan wordt.  We hebben wel een rare periode achter de rug met het 

afscheid van Martin.  Een tussenperiode waar Annelies zwanger was en nu plots het 

ontslag van Annelies.  Wat betreft de raadscommissie: er werd beslist om ze af te lasten 

vanwege o.a. de voetbal die avond.  Alle punten zullen hernomen worden in september. 

Wat betreft uw opmerking rond Aha: wij hadden effectief een draaiboek voor de opening.  

De directeur heeft beslist om te focussen op de inhoud en minder op het gebouw.  Ze 

heeft beslist om haar speech en mijn speech op te bouwen in functie van de aanwezige 

kinderen.  Vandaar de insteek.   

Wat betreft de Zandbergstraat: ik zal de kostprijs opvragen en indien gewenst en 

financieel haalbaar komt er een tweede ronde.  Wat betreft de wegenis in Overacker: 



voor de duidelijkheid: dit gaat over slemlagen met andere woorden: een dun laagje asfalt 

met steentjes overheen de bestaande asfalt.  In het begin is dat moeilijk omdat die 

steentjes moeten ingereden worden.  Ik heb daar ook klachten van ontvangen.  Maar 

ondertussen moet dit in orde zijn. 

 

5.Reactie schepen Annick Vandebuerie: 

I.v.m. Infrax en de Lindenlaan: ik vraag dit opnieuw na en ondertussen moeten de 

werken in de Gulden Sporenstraat wel degelijk gebeurd zijn. 

 

6.Reactie van schepen Michaël Vannieuwenhuyze i.v.m. de kooien van gasflessen. 

Ik geef u 300% gelijk met uw vraag en opmerking en ondertussen is er een overleg 

geweest met de jeugddienst en de Chiro.  Het is zo dat de jeugddienst steeds zijn 

verantwoordelijkheid genomen heeft en de jeugdverenigingen gewezen heeft op hun 

verantwoordelijkheid en ik kijk na in hoeverre de stadsdiensten kunnen faciliteren om 

dergelijke kooien voor gasflessen aan te schaffen. 

 

8. Reactie van burgemeester Alain Top: 

Voor wat betreft de oudstrijdersperken: die staan op een betonnen richel.  Die werden op 

die manier gerenoveerd.  Vandaar dat er sommige hoogtes een stukje verschillen maar 

die worden aangepast in de nabije toekomst. 

Voor wat betreft de parkeerproblematiek van de Gavers: er zijn wel degelijk maatregelen 

genomen.  Er werd wel degelijk geverbaliseerd.  Ik ben er dit weekend gepasseerd en er 

was geen parkeeroverlast.  Vanaf dit weekend zal er getakeld worden. 

Voor wat betreft de veiligheid in de zone Gavers zelf, daar is de provincie voor 

verantwoordelijk.  Voor wat betreft het Eikenhof: helaas kan de politie niet tussenkomen 

op privéparking.  Dat is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. 

 

9. Reactie van schepen David Vandekerckhove: 

Ik zal u de timing van RUP Bavikhove West deze week laten weten. 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD 16 JULI 2018 

 

Openbare zitting 

1 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).  Kennisname 

rekening 2017. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Ik wil eerst en vooral de financieel beheerder en zijn team bedanken voor de 

documentatie: dit is een zeer transparant en duidelijk beleidsdocument waar cijfers en 

beleidsverhaal goed geïntegreerd werden vermeld. Misschien biedt dit model een goed 

voorbeeld om onze stadsrekening beter leesbaar en transparant te maken. 

Ondanks de zeer ingrijpende projecten rond de bouw van WZC de Vlinder 

werden de budgetten met een grote nauwkeurigheid opgemaakt en zijn 

er geen financiële avonturen geweest. De jaarrekening eindigt met een mooi positief 

eindsaldo. Hier een vraag: hoe wordt dit saldo in de toekomst verwerkt (Stad-

zorgbedrijf?) 

 

Recent was er ook de opening van het Huis van het Welzijn: een zeer geslaagd project 

dat met veel oog voor de waarde van het bestaande gebouw werd gerealiseerd met veel 

inbreng van het eigen OCMW-personeel. Het was ook een stijlvolle opening waarin het 

protocol perfect werd gerespecteerd. 

Ook hier een vraag; hoe ver staat het met het nieuwe organogram van 

het Huis van Welzijn in het kader van het brede stadsorganigram? 

 



Dit is de laatste rekening van het OCMW, een historisch moment in de sociale 

geschiedenis van deze stad. Het is ook het bijna einde van een legislatuur.  

Een korte evaluatie van het OCMW-beleid van de voorbije jaren: 

Deze legislatuur stond volledig in het teken van de inkanteling van het OCMW in het 

Stadsbestuur: wie de feiten tijdens de voorbije legislatuur analyseert zou kunnen 

besluiten dat de inkanteling van de Stad in het OCMW meer perspectief had geboden. 

Wij geven aan het OCMW-beleid in deze legislatuur vanuit de oppositie de quotering: met 

onderscheiding. 

Graag toch een antwoord op mijn vragen. 

 

Reactie van OCMW voorzitter Dominique Windels: 

Het bedrag van de AFM (auto-financiering-marge) keert zoals afgesproken in deze 

legislatuur voor de helft terug naar de stad.  Voor wat betreft de volgende 

beleidsperiode, dan wordt er rechtstreeks een toelage gestort enerzijds naar het Huis van 

Welzijn en anderzijds naar het Zorgbedrijf.   

Het organogram voor het Huis van Welzijn: daar zijn de werkzaamheden voor opgestart 

om eind 2018 begin 2019 met een nieuw organogram aangehaakt aan stad en OCMW 

naar de raad te komen. 

 

Tussenkomst raadslid Lynn Callewaert: 

Ik heb geleerd op het netwerkmoment van W13 dat er goede cijfers kunnen voorgelegd 

worden. Ik heb wel gemerkt dat er een Europese subsidie is.  Hoeveel bedraagt die? 

 

Reactie van OCMW voorzitter Dominique Windels: 

Daar kan ik u geen antwoord op geven.  Dat is voorzien voor de rekening 2018.  Ik zal 

dat opvragen en je laten bezorgen. 

 

 

4 Concessieovereenkomst stad – Mijn Huis voor het gebruik van een terrein 

van Bouwmaatschappij Mijn Huis langs de Gaversstraat ter realisatie van 

het project  'Buurt- en samentuin Goudberg''. Goedkeuren 

concessievoorwaarden. 

 

Vraag van raadslid Rik Vandenabeele: 

Klopt het als een stad in een RUP of in een verkaveling voorziet om groenstroken aan te 

leggen dat die kunnen verkocht worden aan de eigenaars? 

 

Reactie van schepen Annick Vandebuerie: 

Normaalgezien niet, alleen reststrookjes.   

 

Reactie van raadslid Rik Vandenabeele: 

Nochtans worden sommige eigenaars van percelen op een private verkaveling het mes 

op de keel gezet om de achtergrond te kopen. 

 

Reactie van burgemeester Alain Top: 

Ik denk dat u verwijst naar een dossier waarbij de achtergrond eigenlijk publiek domein 

was en al eigenlijk bezet werd door de aanpalende eigenaars die er werkzaamheden 

hadden uitgevoerd waardoor we gedwongen waren om die te verkopen anders was het 

niet regulariseerbaar.  

 

Antwoord van raadslid Rik Vandenabeele: 

Ik heb het niet daar over maar over een aantal nieuwhuizen in de Paukenstraat. 

 

Reactie van raadslid Stijn Derammelaere: 

Net zoals in andere dossiers zeg ik: bewijzen op tafel! Indien u een brief heeft van die 

bewoners en van de private verkavelaar zou u die best bezorgen aan het stadbestuur. 

 



 

5 Renovatie stadhuis - personeelsdienst.  Goedkeuring bestek, raming  

(67.019,25 euro excl. btw of 81.093,29 euro incl. 21% btw (14.074,04 

euro Btw medecontractant)) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanrijckeghem: 

We willen geenszins “de wens” van de personeelsdienst om in één landschapskantoor te 

zitten ontnemen maar we vinden 81 000 euro om terug van 2 ruimtes 1 grotere ruimte 

te maken onverantwoord.  Het is duidelijk dat men ook in dit dossier “carte blanche” 

heeft gekregen om hun wensen in te willigen.  Opnieuw wordt onvoldoende of geen 

beroep gedaan op ons eigen vakbekwaam personeel.  Zo hadden de voorbereidende 

werken ons inziens met eigen personeel kunnen gebeuren. 

 

Alle schrijnwerk wordt op maat gemaakt en wordt tot in de kleinste details beschreven in 

het bestek.  Zo moeten de deklijsten van de omkasting van het deurblad 15 op 60 zijn en 

wit massief meranti, meranti waarvan het groeigebied in de regenwouden van Zuid oost 

Azië ligt. 

Ook het baliemeubel wordt volledig op maat gemaakt nl 1 m 78 en het uitschuivend 

gedeelte 2 m 09.  Hadden we ook hier niet met uniform kantoormeubilair kunnen 

werken? 

Nog een laatste voorbeeld is de set ecliptische led-hanglampen voor boven de zithoek. 3 

stuks met verschillende diameter varieert van 700 mm naar 400 mm.  Die van 700 mm 

kost 800 euro, de kleine 600 euro, goed voor 2 000 euro. 

Is dit wel nodig? 

 

Tussenkomst van raadslid Francis Pattyn: 

Ik feliciteer de schepen met zijn hele ruime inleiding om dit dagordepunt te verkopen aan 

deze gemeenteraad.  Ik vraag dan ook waar wij in de toekomst zullen moeten 

vergaderen?  Waar moeten wij naartoe?  Zijn wij nog welkom in het stadhuis? We gaan 

dit dossier in elk geval niet goedkeuren. 

 

Reactie van schepen Michaël Vannieuwenhuyze: 

Uiteraard zijn jullie nog welkom op het stadhuis.  Er zal vergaderd worden op een andere 

locatie maar die is mij op vandaag niet duidelijk.  De kosten zijn inderdaad niet min maar 

het gaat uiteindelijk ook over een hele grote oppervlakte met meer dan het 

vormingslokaal als onderwerp.  Het gaat over de 4 bureaus en een vergaderzaal.  Kan dit 

door eigen mensen? Misschien wel maar die zijn op vandaag overbevraagd.  Ik denk dat 

het van belang is om de vele personeelsleden in een aangenaam kader te ontvangen en 

ook de personeelsleden in een correct kader te laten werken.  Ik denk dat we er volledig 

voor moeten gaan. 

 

6 Leveren en plaatsen van containerklassen voor school noord Harelbeke.  

Goedkeuring bestek, raming (293.365 euro + 6% btw.) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Hoe zal u tot lagere prijzen komen met deze aanpak? Ik denk dat er toch een 

onduidelijkheid is over het aantal leerlingen van school Noord.  In het ene dagordepunt 

spreekt men over 168 en in het andere dagordepunt 182.  Is dit een fout? 

 

Reactie van raadslid Stijn Derammelaere: 

Gezien de hoogdringendheid willen wij dit agendapunt goedkeuren.  Vorige keer werd er 

hier onduidelijkheid gecreëerd over een samenwerking met het vrij onderwijs of niet. 

Werd er onduidelijkheid gecreëerd over het aanbod.  Ik stel vast bij de start van de 

zitting dat zowel het antwoord van Rik Pattyn als het antwoord van de schepen mij niet 

kan overtuigen dus nogmaals vraag ik transparantie in dit dossier zodat we een goede 

beslissing kunnen nemen. 



 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Zoals daarstraks reeds gezegd heb ik geen voorstel gekregen dus ik kan er geen tonen.  

Ik heb 2 jaar geleden een voorstel gevraagd en ik heb dit vorige maand herhaald.  Wat 

betreft de prijs: deze procedure laat toe dat we kunnen onderhandelen.  We kunnen 

varianten in materiaal en constructie vragen en eventueel ook hergebruiken.  We kunnen 

ook huur vragen indien kopen niet lukt.  Wat betreft het leerlingenaantal: ik bekijk dit en 

ik zoek het uit. 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi: 

Het is nu vakantie.  Kunnen schooldirecties wel antwoorden op vragen van u? 

 

Antwoord van schepen Patrick Claerhout: 

Ik heb wel degelijk antwoord gekregen van de directeur van de school van Hulste.  Van 

zijn hogere structuren niet. 

 

 

7 Complex Project Hoog Kortrijk.  Goedkeuren aangepaste 

samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Gewest / stad Harelbeke / stad 

Kortrijk / gemeente Kuurne / gemeente Wevelgem / gemeente Zwevegem 

/ Intercommunale Leiedal / Provincie West-Vlaanderen / Vlaamse 

Vervoersmaatschappij De Lijn.  

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Ik vraag het college toch vinger aan de pols te houden bij dit zeer belangrijk dossier.  

Het lijkt ver van mijn bed maar ik denk dat het voor Harelbeke van het grootste belang 

is. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Het is een complex project, zoals het woord zelf het zegt maar we zijn zeer aandachtig 

en zeer aanwezig in de debatten.   

 

Tussenkomst van raadslid Tijs Naert: 

Er heerst toch wel enige bezorgdheid over het doortrekken van de R8 aan de kant van 

Harelbeke.  Ik hoop dat we de tijd van de lange wappers ver voorbij zijn en dat we een 

andere oplossing kunnen zoeken voor het vervolledigen van de R8. 

 

Reactie van raadslid Rita Beyaert: 

Dit dossier is al 20 jaar lopende.  Het is inderdaad zeer complex.  Er werden in het 

verleden een aantal beperkte afspraken gemaakt en ik stel vast dat de bijzondere 

mobiliteitscommissie toch maar erg beperkt opmerkingen formuleert.  Misschien is het 

zinvol om dit dossier op de raadscommissie te brengen zodat iedereen zijn inbreng kan 

hebben. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Dit is zeker onze bedoeling maar we hebben nog geen definitief plan.  We wachten op het 

definitief plan om dit in de commissie te brengen. 

 

 

13 Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen schoolreglement. 

 

Tussenkomst raadslid Rosanne Mestdagh: 

Op 20 november 2017 dienden we het schoolreglement goed te keuren op de 

gemeenteraad, dit op basis van een verslag van de schoolraad van juni 2017. Achteraf 

bleek er heel wat commotie te zijn op dit punt, het oudercomité en de ouders waren hier 

helemaal niet van op de hoogte gebracht en hadden heel wat opmerkingen. Uit verhalen 



van de ouders namen wij volgende punten mee : - Er werd naar het oudercomité niets 

gecommuniceerd omtrent een verhoging van de prijzen - Omtrent de prijsaanpassing 

i.v.m. de opvang : het was niet duidelijk hoe de uren geregistreerd werden, er waren 

nogal wat opmerkingen omtrent de manier van registratie die nogal dubieus was. - Het 

schoolreglement werd niet meegegeven aan de ouders bij de start van de school in 

september. - De te kleine refters : er moesten dringend maatregelen genomen worden. 

Door het algemene protest van de oudercomités van de gemeentescholen werden deze 

aanpassingen toen niet doorgevoerd. Er werd gezegd dat er een overleg zou zijn met de 

oudercomités nadat de schepen samen zou zitten met de directies. Dit overleg is er nooit 

geweest, na herhaaldelijke vraag van de kant van de oudercomités. We zijn nu bijna 8 

maand verder en we krijgen dit punt terug op de gemeenteraad. De oudercomités kregen 

in deze 8 maand niets van terugkoppeling. Er was destijds sprake dat de registratie van 

de uren opvang via een badgesysteem zou geregistreerd worden? Indien dit zo is, zou 

men toch veronderstellen dat dit eens uitgeprobeerd wordt, niets hiervan. Indien het 

ingevoerd wordt, dan stellen de mensen zich wel de vraag of dit wel juist zal verlopen. 

Nu in het nieuwe schoolreglement staat hierover niets vermeld, er is alleen sprake van 

de maximumfactuur. In het vorige reglement dat voorgelegd werd in de schoolraad van 

juni 2017 maar pas in de gemeenteraad kwam op 20 november 2017 stond dat de 

maximum factuur opgetrokken zou worden van 420 euro naar 425 euro, nu staat er dat 

deze opgetrokken wordt van 425 euro naar 435 euro. Er werd door de oudercomités en 

de ouders aangedrongen op een maandelijkse factuur, nu gebeurt dit 2-maandelijks, dit 

ook om alles een beetje betaalbaar te houden, in het verslag van de schoolraad staat die 

vraag genoteerd onder varia, maar een antwoord staat er niet bij. Zal dit nu gebeuren ? 

Dit was een heel belangrijke vraag van de ouders. Dat is een verhoging in 8 maand van 

15 euro, realiseren jullie zich wel wat dit betekent voor mensen die rond moeten komen 

met een bestaansminimum en die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te 

knopen. Je kan zeggen, het is maar 10 euro maar 10 euro is een hoog bedrag als je 

iedere euro moet omdraaien vooraleer uit te geven. Dit werd terug niet gecommuniceerd 

naar de oudercomités, hoe kan het trouwens als de schoolraad pas op 18.06.18 bijeen 

gekomen is en er geen vergadering meer was van de oudercomités. Via de oudercomités 

werden wij op de hoogte gebracht dat de refters te klein zijn, de kinders moeten dikwijls 

op de grond zitten om te eten. Wat is daaraan al verholpen ? Waarom moeten de prijzen 

opgetrokken worden, wat zal er gebeuren met het geld ? En wat gebeurt er met het geld 

van de verhoging van de prijzen in de naschoolse opvang ? Welke investeringen zijn er 

op dit vlak gebeurd ? Hoe gaat dit nieuwe reglement nu gecommuniceerd worden, toch 

niet zoals verleden jaar meegedeeld werd, het staat op de website! Dit is geen manier 

van communiceren, niet ieder gezin beschikt over een computer ! Het zijn terug de 

kansarmen die het niet doorkrijgen en de andere moeten het maar weten, ze moeten 

maar naar de computer kijken als ze iets willen weten. Wijzigingen moeten minstens in 

een gedrukt exemplaar van het reglement meegegeven worden bij de start van het 

schooljaar, dat is toch het minste dat er gedaan kan worden. Om deze 

hierbovenvermelde redenen gaan we met onze fractie dit schoolreglement niet 

goedkeuren. 

 

Reactie van schepen van onderwijs Patrick Claerhout: 

De oudercomités zijn vertegenwoordigd in de schoolraad dus die zijn zeker en vast goed 

ingelicht. Alle opmerkingen die gemaakt zijn die zijn meegenomen.  De enige opmerking 

waar nog enige twijfel over bestaat in de schoolraad is de vraag om de facturatie 

maandelijks te doen in plaats van tweemaandelijks.  Men wacht nu de evaluatie van het 

badgesysteem af om dit te bekijken.  De communicatie, de prijzen heeft iedereen 

meegekregen. Ook het badgesysteem zal gecommuniceerd worden.  U maakt een 

opmerking over op de grond eten…ik heb daar geen weet van.  Ik stel voor dat u mij de 

naam van de school doorgeeft zodanig dat ik dit kan controleren.  Voor wat betreft 

ruimte in de refter: in het geval van school noord zullen de klascontainers soelaas 

moeten bieden.  Alles is bij mijn weten correct voorgelegd op de schoolraad en binnen de 

schoolraad waren de meningen verdeeld wat betreft de facturatie.  Op de vraag waar de 

middelen naartoe zijn kan ik u het volgende antwoorden: wij hebben ervoor geopteerd 



om per school een voltijdse equivalent aan te werven met een regulier contract om de 

kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang te verhogen met die tarieven die we 

vragen zullen we die investering terug betalen en zullen we effen uitkomen. 

 

Reactie van raadslid Francis Pattyn: 

Misschien is het een suggestie om de tweemaandelijkse factuur in 2 keer te laten 

betalen. 

 

 

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

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Ik wil het feestcomité en de stad feliciteren met de organisatie van de matchen voor het 

wk voetbal op het groot scherm.  Dit is zeker en vast voor herhaling vatbaar. 

Punt 5: 

Stemden tegen de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Donald Langedock, Olivier 

Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne, Hannes 

Byttebier. 

 

 

Punt 13: 

Stemden tegen de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, , Rosanne 

Mestdagh, Kathleen Duchi, Donald Langedock, Olivier Vanryckeghem, Stijn Soetaert, 

Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne, Hannes Byttebier. 

Onthield zich: Rik Vandenabeele 

 

De overige besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der 

stemmen van de aanwezige leden. 

 

VERSLAG 

 

Er worden naast de gemaakte opmerkingen hierbovenvermeld geen verdere 

opmerkingen gemaakt op het verslag van 18.06.2018 dat als goedgekeurd mag worden 

beschouwd. 

 

 

 

De zitting eindigt om 22.30 uur. 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris Voorzitter 

 


