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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
 
Gemeente Kraainem 
 

Zitting van 27/06/2017 
Van 18:40 uur tot 20:30 uur 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: Dominique Houtart 
Burgemeester: Dorothée Cardon de Lichtbuer 
Schepenen: Véronique Caprasse, Olivier Joris, Elisabeth de Foestraets-

d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange en Thierry Van De 
Plas 

Gemeenteraadsleden: Guillaume von Wintersdorff, Jozef Van Eeckhoudt, Bruno 
Vandersteen, Cathy Vandamme-Henrot, Luc Timmermans, 
Bertrand Waucquez, Françoise Devleeschouwer, Marie-
France Constant, Pierre Simon, Gaëtan Mertens, Isabel 
Rodriguez, Johan Forton en Chantal Ochelen 

Gemeentesecretaris, wnd: Sophie Mary 
 
Verontschuldigd: 
Gemeenteraadsleden: Alain Van Herck, Carel Edwards en Joost Vanfleteren 
Gemeentesecretaris: Joëlle Eggermont 
 
Gemeenteraadslid Jozef Van Eeckhoudt vervoegt de vergadering vanaf punt 3. 
Schepen Arnold d'Oreye de Lantremange verlaat de vergadering vanaf punt 15. 
Schepen Arnold d'Oreye de Lantremange vervoegt de vergadering vanaf punt 16. 
Gemeenteraadslid Isabel Rodriguez vervoegt de vergadering vanaf punt 18. 
 

 

OPENBARE ZITTING 

 
1. Punt bij hoogdringendheid - Raadslid B. Waucquez - Taalregister 

faciliteitengemeenten - Vernietiging door Minister Homans 
2. Goedkeuring notulen van 30 mei 2017 
3. Jaarrekening 2016 - Vaststelling 
4. Vaststelling budgetwijziging 2017-1 
5. Kerkfabriek Sint-Pancratius - Rekening 2016 
6. Kerkfabriek Sint-Dominicus - Rekening 2016 
7. Overlegorgaan nieuwe waterintercommunale - Verslag 
8. Intercommunale - Vivaqua - Algemene vergadering - 1 juni 2017 
9. Intercommunale - OVSG - Algemene vergadering - 8 juni 2017 
10. Intercommunale - Haviland - Statutenwijziging 
11. Intercommunale - Haviland - Algemene vergadering - 6 september 2017 
12. Intergemeentelijke samenwerking/dienstverlener - Overlegcommissie Brussels 

Airport - Algemene vergadering van 15 juni 2017 
13. Intercommunales - Vereniging voor Openbaar Groen - A.V. van 15 juni 2017 
14. Intergemeentelijke samenwerking/dienstverlener - VVSG - AV van 14 juni 2017 
15. Subsidie - Extra subsidie Sportkra 
16. Politieverordening - gemeentelijke administratieve sancties - overtredingen 

stilstaan en het parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en 
F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen 

17. Gemeentelijke administratieve sancties - Overtredingen stilstaan en parkeren - 
Administratieve afhandeling 

18. Mobiliteit - Parkeerbeleid 2018-2020 - retributiereglement 
19. Gemeenteraadscommissies - Vervanging 
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20. De Klimboom - Schoolreglement en afsprakennota 
21. De Klimboom - Ondersteuningsnetwerk - aansluiting 
22. Diabolo school - Schoolreglement en afsprakennota 
23. Goedkeuring budgetwijziging 2017 - 1 
24. Vragen van gemeenteraadsleden 
25. De Klimboom - Personeelsformatie - Schooljaar 2017 -2018 
26. Diabolo school - Personeelsformatie- Schooljaar 2017 -2018 
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De voorzitter neemt het woord en licht de gemeenteraadsleden in over het feit dat de 
punten 2 tot en met 15 geschrapt worden van de dagorde, evenals punt 39. 
Raadslid L. Timmermans geeft aan dat hij een vraag wenst te stellen over de dagorde. 
De voorzitter weigert de interventie. 

Raadslid L. Timmermans geeft aan dat hij een klacht zal indienen indien hij geen 
antwoord krijgt. 
De voorzitter antwoordt dat raadslid L. Timmermans een mondelinge vraag kan stellen 
op het einde van de gemeenteraad, wat hij niet deed. 
 
Punt 28 "Intergem samenw./dienstverlener - De kleine eigenaar - AV - 24 maart 2017" 
wordt geschrapt van de agenda omdat de ontvangen informatie enkel in het Frans werd 
toegezonden. 
 

 
OPENBARE ZITTING 

 
1. PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID - RAADSLID B. WAUCQUEZ - 

TAALREGISTER FACILITEITENGEMEENTEN - VERNIETIGING DOOR 

MINISTER HOMANS 
 
Feiten en context 

• Raadslid B. Waucquez vraagt om volgend punt met hoogdringendheid te 
behandelen: 
◦ Minister Homans vernietigt taalregister in faciliteitengemeenten 

 

Juridische gronden 
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 29 aangaande de 

toevoeging van punten bij hoogdringendheid. 
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 28, §1 als het om 

aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. 
• •Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 28, §2, waarbij de 

gemeenteraad beslist met twee derde van de aanwezige leden en op 

gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering. 
 
Argumentatie 

• Een punt dat niet op de agenda staat, mag slechts ter bespreking worden 
gebracht in spoedeisende gevallen. 

• Ten minste 2/3 van de aanwezige leden moet tot spoedbehandeling besluiten. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Interventie(s) 
1) Raadslid B. Waucquez licht zijn voorstel bondig toe: minister Homans vernietigt 
beslissingen van faciliteitengemeenten betreffende taalregistratie. Linkebeek en 
Wezembeek-Oppem trekken naar de Raad van State tegen de vernietiging. Wat gaat 
Kraainem doen? 
 
Besluit met 14 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier 
Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange, Thierry Van De 
Plas, Dominique Houtart, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy 
Vandamme-Henrot, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Gaëtan Mertens en Chantal 

Ochelen), 3 nee-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant en Johan Forton), 
1 onthouding (Luc Timmermans) 
 
De gemeenteraad beslist het voorstel te verwerpen. 
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Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om het voorstel "Minister Homans vernietigt taalregister 
faciliteitengemeenten" niet met hoogdringendheid te behandelen. 

 

 
2. GOEDKEURING NOTULEN VAN 30 MEI 2017 
 
Feiten en context 

• Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2017. 
 
Juridische gronden 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer bepaald artikel 33 betreffende de 
werking van de gemeenteraad. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de notulen van 30 mei 2017 goed. 
 

 
3. JAARREKENING 2016 - VASTSTELLING 
 
Feiten en context 

• De gemeenteraad dient de jaarrekening vast te stellen uiterlijk tegen 30 juni 
2017. 

 
Juridische gronden 

• Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus 
(BBC) van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010; 
• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
• Het gemeenterdecreet van 15 juli 2005 meer bepaald artikel 43, §2, 3° lid 
• De eindejaarsverrichtingen en afsluitingsactiviteiten volgens de BBC 

methodologie; 
• De externe audit van Q & A. 

 
Argumentatie 

• De jaarrekening 2016 met hiernavolgende resultaten: 
 
BALANS 
 

 Activa Passiva 

Vlottende activa € 9 849 325  

Vaste activa € 35 896 090  

Schulden  € 16 295 321 

Nettoactief  € 29 450 094 

   

Totaal  € 45 745 414 € 45 745 414 

 

STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 
 

 Kosten Opbrengsten 

 € 15 851 138 € 18 456 235 
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Overschot van het 
boekjaar: 

2.605.097 

Over te dragen overschot 
van het boekjaar: 

2.605.097 

 
Financiële gevolgen 
Over te dragen overschot van het boekjaar: 2 605 097 euro 
 
Besluit met 17 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier 
Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange, Thierry Van De 
Plas, Dominique Houtart, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy 

Vandamme-Henrot, Bertrand Waucquez, Françoise Devleeschouwer, Marie-France 
Constant, Pierre Simon, Gaëtan Mertens, Johan Forton en Chantal Ochelen), 2 
onthoudingen (Jozef Van Eeckhoudt en Luc Timmermans) 
 
Artikel 1: 
De jaarrekening 2016 wordt door de gemeenteraad vastgesteld. 
 

Artikel 2: 
Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid gezonden worden. 
 

 
4. VASTSTELLING BUDGETWIJZIGING 2017-1 
 
Feiten en context 

• Het budget 2017 dient aangepast te worden als gevolg van de gewijzigde 
behoeften van 2017. 

• De gewijzigde behoeften situeren zich op het vlak van het exploitatiebudget, het 
investeringsbudget en het liquiditeitenbudget. 

 
Juridische gronden 

• Het besluit van de Vlaamse Regering en de regels met betrekking tot de Beleids-

en beheerscyclus (BBC). 
• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
• Het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 januari 

2017. 
• Het budget 2017 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 januari 2017. 
• Het aangetoonde evenwicht op lange termijn in het meerjarenplan 2014-2019. 

 

Advies 
• De kennisname en het gunstig advies van het Management Team van 23 mei 

2017. 
• De kennisname van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 

mei 2017. 
• Het advies van de commissie algemene financiering in zitting van 20 juni 2017. 

 

Financiële gevolgen 
Niet van toepassing 
 
Besluit met 16 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier 
Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange, Thierry Van De 
Plas, Dominique Houtart, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy 
Vandamme-Henrot, Bertrand Waucquez, Françoise Devleeschouwer, Marie-France 

Constant, Pierre Simon, Gaëtan Mertens en Johan Forton), 3 onthoudingen (Jozef Van 
Eeckhoudt, Luc Timmermans en Chantal Ochelen) 
 
Artikel 1: 
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De gemeenteraad stelt de budgetwijziging 2017-1 vast. 
 
Artikel 2: 
Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid gezonden worden. 

 

 
5. KERKFABRIEK SINT-PANCRATIUS - REKENING 2016 
 
Feiten en context 

• De rekening dient jaarlijks - na advies van de gemeenteraad - door de 
provinciegouverneur te worden goedgekeurd; 

• Normaal wordt de rekening voor 1 mei bij de gemeente ingediend door het 
centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert. De rekening 2016 
werd echter door het centraal kerkbestuur pas ingediend op 31 mei 2017; 

• De gemeenteraad heeft een termijn van 50 dagen na het ontvangen van de 
rekening om zijn advies uit te brengen. Indien er geen advies wordt verleend 
binnen de 50 dagen wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben 
verleend. 

 
Juridische gronden 

• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §1, dat bepaalt : 
◦ De rekeningen worden jaarlijks voor 1 mei samen bij de gemeenteoverheid en 

tegelijkertijd bij de provinciegouverneur ingediend door het centraal 
kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren; 

• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §2, dat bepaalt : 

◦ De rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de gemeenteraad; 
◦ Bij ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur 

binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van de 
rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een 
gunstig advies te hebben verleend. 

 
Financiële gevolgen 
 

Ontvangsten Exploitatie   32 199,79 euro 

 Investeringen   75 000,00 euro 

 Totaal 107 199,79 euro 

 

Uitgaven Exploitatie   30 413,52 euro 

 Investeringen   75 000,00 euro 

 Totaal 105 413,52 euro 

 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening 2016 van de 
Kerkfabriek Sint-Pancratius. 

 

 
6. KERKFABRIEK SINT-DOMINICUS - REKENING 2016 
 
Feiten en context 

• De rekening van de kerkfabrieken dient jaarlijks - na advies van de gemeenteraad 

- door de provinciegouverneur te worden goedgekeurd; 
• Normaal wordt de rekening voor 1 mei bij de gemeente ingediend door het 

centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert. De rekening 2016 
werd echter door het centraal kerkbestuur ingediend op 31 mei 2017; 
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• De gemeenteraad heeft een termijn van 50 dagen na inkomen van de rekening bij 
de gemeente om haar advies uit te brengen. Indien er geen advies wordt verleend 
binnen de 50 dagen wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben 
verleend. 

 
Juridische gronden 

• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §1, dat bepaalt : 
◦ De rekeningen worden jaarlijks voor 1 mei samen bij de gemeenteoverheid en 

tegelijkertijd bij de provinciegouverneur ingediend door het centraal 
kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren; 

• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §2, dat bepaalt : 
◦ De rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de gemeenteraad; 
◦ Bij ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur 

binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van de 
rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een 
gunstig advies te hebben verleend. 

 
Financiële gevolgen 

 

Ontvangsten Exploitatie 13 525,20 euro 

 Investeringen         0,00 euro 

 Totaal 13 525,20 euro 

 

Uitgaven Exploitatie 17 812,31 euro 

 Investeringen         0,00 euro 

 Totaal 17 812,31 euro 

 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening 2016 van de 
kerkfabriek Sint-Dominicus. 

 

 
7. OVERLEGORGAAN NIEUWE WATERINTERCOMMUNALE - VERSLAG 
 
Feiten en context 

• De heer D. Houtart bezorgt het gemeentebestuur het verslag van de vergadering 

van het overlegorgaan nieuwe waterdistributie. 
 
Juridische gronden 

• Vlaams Decreet van 6 juli 2001 aangaande intergemeentelijke samenwerkingen. 
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 
Besluit 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van het 
overlegorgaan nieuwe waterdistributie. 

 

 
8. INTERCOMMUNALE - VIVAQUA - ALGEMENE VERGADERING - 1 JUNI 2017 
 
Feiten en context 
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• Vivaqua nodigt het gemeentebestuur uit om de algemene vergadering bij te 
wonen. Deze heeft plaats gevonden op donderdag 1 juni 2017 om 15 uur in de 
hoofdzetel van Vivaqua, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel. 

• De agenda werd als volgt samengesteld: 

◦ Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 
◦ Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016 
◦ Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016 
◦ Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor krachtens 

artikel 411 van het wetboek van vennootschappen 
◦ Vaststelling van de vergoedingen van de bestuurders voor het boekjaar 2017 
◦ Aanwijzing van een commissaris-revisor. 

 
Juridische gronden 

• Vlaams Decreet van 6 juli 2001, art. 44, 1° en 3° alinea betreffende de 
aanduiding van vertegenwoordigers waarbij zij rechtstreeks aangewezen worden 
door de gemeenteraden uit hun leden en dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij schepen T. Van De Plas 
aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van de 
algemene vergaderingen van Vivaqua. 

• Gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2013 waarbij het mandaat van schepen T. 
Van De Plas als gemeentelijke afgevaardigde werd bevestigd tot het einde van de 
lopende legislatuur. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van Vivaqua voor de algemene 

vergadering op 1 juni 2017 in de hoofdzetel te Brussel. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Vivaqua van 1 juni 
2017 goed. 

 

 

9. INTERCOMMUNALE - OVSG - ALGEMENE VERGADERING - 8 JUNI 2017 
 
Feiten en context 

• OVSG (Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap)heeft het gemeentebestuur uitgenodigd om de algemene 
vergadering bij te wonen. Deze vond plaats op donderdag 8 juni 2017 om 9 uur in 
de passage 44, Kruidtuin 44 te Brussel. 

• De agenda werd als volgt samengesteld: 
◦ Goedkeuring verslag 9/06/2016 
◦ Jaarverslag 2016 
◦ Financieel verslag 2016 
◦ Begroting 2017 
◦ Kwijting bestuurders 
◦ (her)benoeming commissaris 

◦ Varia 
 
Juridische gronden 

• Vlaams Decreet van 6 juli 2001, betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 
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• Vlaams Decreet van 6 juli 2001, art. 44, 1° en 3° alinea betreffende de 
aanduiding van vertegenwoordigers waarbij zij rechtstreeks aangewezen worden 
door de gemeenteraden uit hun leden en dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij mevrouw D. Cardon de 

Lichtbuer aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van 
de algemene vergaderingen van OVSG. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van OVSG voor de gewone algemene 
vergadering op donderdag 8 juni 2017. 
 

Artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de agenda van de gewone algemene vergadering van OVSG op 
donderdag 8 juni 2017 goed. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van mevrouw D. Cardon de Lichtbuer conform 
haar benoeming als gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadszitting van 
29 januari 2013.  

 

 
10. INTERCOMMUNALE - HAVILAND - STATUTENWIJZIGING 
 
Feiten en context 

• Dit punt werd reeds behandeld op de gemeenteraadszitting van 30 mei 2017 
waarbij de heer von Wintersdorff een verslag opstelde van de statutenwijziging 
van Haviland. 

 
Juridische gronden 

• Vlaams Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 
• Vlaams Decreet van 6 juli 2001, art. 44, 1° en 3° alinea betreffende de 

aanduiding van vertegenwoordigers waarbij zij rechtstreeks aangewezen worden 

door de gemeenteraden uit hun leden en dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij de heer G. von 

Wintersdorff aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen 
van de algemene vergaderingen van Haviland.  

 

Besluit 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis dat dit punt reeds behandeld werd op de 
gemeenteraadszitting van 30 mei 2017. 
 

 
11. INTERCOMMUNALE - HAVILAND - ALGEMENE VERGADERING - 6 

SEPTEMBER 2017 
 
Feiten en context 
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• Haviland nodigt het gemeentebestuur uit om de statutaire buitengewone 
algemene vergadering bij te wonen. Deze zal plaats vinden op woendag 6 
september 2017 om 18.30 uur in de kantoren van Haviland, Brusselsesteenweg 
617 te 1731 Zellik. 

• De agenda werd als volgt samengesteld: 
◦ Notulen van de statutaire gewone algemene vergadering van 21 juni 2017: 

goedkeuring  
◦ Toetreding intergemeentelijk samenwerkingsverband Intradura tot Haviland: 

goedkeuring 
◦ Dividenduitkering met machtiging aan de Raad van Bestuur om datum en 

modaliteiten vast te leggen: goedkeuring 
◦ Toetreding politiezone: goedkeuring 
◦ Toetreding hulpverleningszone: goedkeuring 
◦ Vervanging lid Raad van Bestuur: goedkeuring 
◦ Varia. 

 
Juridische gronden 

• Vlaams Decreet van 6 juli 2001, art. 44, 1° en 3° alinea betreffende de 

aanduiding van vertegenwoordigers waarbij zij rechtstreeks aangewezen worden 
door de gemeenteraden uit hun leden en dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij de heer G. von 

Wintersdorff aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen 
van de algemene vergaderingen van Haviland. 

• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij de heer P. Simon 
aangesteld werd als plaatsvervangend gemeentelijke afgevaardigde voor het 
bijwonen van de algemene vergaderingen van Haviland. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 

Interventie(s) 
1) raadslid G. von Wintersdorff licht de gemeenteraadsleden in over het feit dat hijzelf 
niet aanwezig zal kunnen zijn en dat raadslid P. Simon hem zal vervangen. 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 

De gemeenteraad neemt nota van het feit dat Haviland een algemene vergadering 
organiseert op woensdag 6 september 2017 in de kantoren van Haviland, 
Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Haviland van 6 
september 2017 goed. 

 
Artikel 3: 
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger van de gemeente om de 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland van 6 
september 2017 goed te keuren. 
 
Artikel 4: 

De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heer G. von Wintersdorff conform zijn 
benoeming als gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadzitting 29 januari 
2013 om de algemene vergadering van 6 september 2017 van Haviland bij te wonen. 
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Artikel 5: 
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heer P. Simon conform zijn benoeming 
als plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadzitting van 
29 januari 2013 om de jaarvergadering van 6 september 2017 van Haviland bij te 

wonen. 
 

 
12. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING/DIENSTVERLENER - 

OVERLEGCOMMISSIE BRUSSELS AIRPORT - ALGEMENE VERGADERING VAN 
15 JUNI 2017 

 

Feiten en context 
• De Overlegcommissie Brussels Airport nodigt het gemeentebestuur uit om de 

vergadering van donderdag 15 juni 2017 bij te wonen. Deze zal plaats vinden bij 
Belgocontrol, Tervuursesteenweg 303 te 1820 Steenokkerzeel. 

• De agenda werd als volgt samengesteld: 
◦ Goedkeuring verslag vorige vergadering 
◦ Vastleggen data andere vergaderingen 2017 
◦ Varia 
◦ Bedrijfsbezoek aan Belgocontrol 
◦ Evolutie bewegingen - door Belgocontrol 
◦ Evolutie baangebruik en routes - door Brussels Airport 

 
Juridische gronden 

• Besluit AMV/00068637/1014B van 30 december 2004 van de Vlaamse Minister 

van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur 
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
• Gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2013 waarbij schepen E. d'Ursel aangesteld 

werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van de vergaderingen 
van de Overlegcommissie Brussels Airport. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Interventie(s) 
1) Raadslid L. Timmermans vraagt wat uiteindelijk de bedoeling is geweest van deze 
intergemeentelijke samenwerking en of de gemeenteraad een verslag kan krijgen van 
deze vergadering. 
2) Schepen E. d'Ursel antwoordt dat het over Belgocontrol ging, dat het een 

bedrijfsbezoek betrof en dat ze hierover een film gezien hebben; dat ze nuttige 
informatie gekregen heeft betreffende werken aan baan 25R; dat deze gedurende 14 
dagen volledig gesloten zal zijn en dat dit een effect zal hebben op het gebruik van de 
start- en landingsbaan; dat de manier waarop deze gebruikt zullen worden, zal afhangen 
van de weersomstandigheden. 
3) Raadslid L. Timmermans zegt dat men als gemeente dus niets wijzer geworden is. 
4) De burgemeester D. Cardon de Lichtbuer stelt dat er deze nacht bijvoorbeeld veel 

vliegtuigen overgevlogen zijn gezien de kracht van de wind. 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van de Overlegcommissie Brussels 
Airport voor de vergadering op 15 juni 2017 in Steenokkerzeel. 

 
Artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de agenda van de vergadering van de Overlegcommissie 
Brussels Airport van 15 juni 2017 goed. 
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Artikel 3: 
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van mevrouw E. d'Ursel conform haar 
benoeming als gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadzitting van 29 

januari 2013 om de vergadering van de Overlegcommissie Brussels Airport bij te wonen. 
 
Artikel 4: 
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van mevrouw D. Cardon de Lichtbuer conform 
haar benoeming als plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger op de 
gemeenteraadzitting van 29 januari 2013 om de vergadering van de Overlegcommissie 
Brussels Airport bij te wonen. 

 

 
13. INTERCOMMUNALES - VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN - A.V. VAN 15 

JUNI 2017 
 
Feiten en context 

• De Vereniging voor Openbaar Groen nodigt het gemeentebestuur uit om de 
statutaire algemene ledenvergadering bij te wonen. Deze vond plaats op 
donderdag 15 juni 2017 om 9.30 uur in Den Bell, Francis Wellesplein 1 te 2018 
Antwerpen. 

• De agenda werd als volgt samengesteld: 
◦ Financieel verslag: 

▪ voorstelling balans- en resultatenrekening 2016 
▪ toelichting door bedrijfsrevisor en commentaar door de voorzitter 

▪ décharge aan de leden van de raad van bestuur (stemming) 
◦ Begroting 2017: 

▪ voorstelling en toelichting door de voorzitter (stemming) 
◦ Vaststelling van de contributie 2018 (stemming) 
◦ jaarverslag 2016 (stemming) 

 
Juridische gronden 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 
• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij de heer J. Forton 

aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van de 
algemene vergaderingen van de Vereniging voor Openbaar Groen. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 

 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van de Vereniging voor Openbaar 
groen voor de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering op donderdag 15 juni 
2017. 

 
Artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de agenda van de jaarlijkse statutaire algemene 
ledenvergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen op donderdag 15 juni 2017 
goed. 
 
Artikel 3: 

De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heer Johan Forton conform zijn 
benoeming als gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadszitting van 29 
januari 2013. 
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14. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING/DIENSTVERLENER - VVSG - AV 

VAN 14 JUNI 2017 
 

Feiten en context 
• De Vereniging van Steden en Gemeenten nodigt het gemeentebestuur uit om de 

algemene vergadering bij te wonen. Deze heeft plaats gevonden op woensdag 14 
juni 2017 om 13 uur in cc De Werf, Molenstraat 51 te 9300 Aalst. 

• De agenda wordt als volgt samengesteld: 
◦ Samenstelling bureau en aanduiding stemopnemers 
◦ Toelichting en goedkeuring jaarverslag 2016 
◦ Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2016 en verslag van de commissaris-

revisor 
◦ Kwijting aan de bestuurders  
◦ Kwijting aan de commissaris-revisor 
◦ Wijziging van de statuten VVSG vzw 
◦ Voordracht nieuwe bestuursleden VVSG vzw 

 

Juridische gronden 
• Vlaams Decreet van 6 juli 2001 aangaande intergemeentelijke en interlokale 

samenwerkingsverbanden. 
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij schepen E. d'Ursel 

aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van de 
algemene vergaderingen van de VVSG. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Interventie(s) 
1) Schepen E. d'Ursel zegt dat ze niet aanwezig kon zijn op deze vergadering, dat 
raadslid C. Edwards gevraagd werd door de diensten om deze vergadering bij te wonen, 

maar dat ze hieromtrent geen nieuws heeft gekregen. 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van de VVSG voor de algemene 
vergadering op 14 juni 2017 in Aalst. 

 
Artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van de VVSG van 14 
juni 2017 goed. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van mevrouw E. d'Ursel conform haar 

benoeming als gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadzitting van 29 
januari 2013 om de algemene vergadering van de VVSG bij te wonen. 
 
Artikel 4: 
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heer C. Edwards conform zijn benoeming 
als plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadzitting van 
29 januari 2013 om de algemene vergadering van de VVSG bij te wonen. 

 

 
15. SUBSIDIE - EXTRA SUBSIDIE SPORTKRA 
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Feiten en context 
• Het gemeentebestuur ontving een aanvraag van Sportkra Kraainem Vzw met de 

vraag voor een extra subsidie naar aanleiding van hun 30 jaar sportkampen. 
• Zij ontvingen voor hun 20-jarig bestaan van de sportkampen eveneens een extra 

subsidie van 400 euro.  
 
Juridische gronden 

• De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen. 

• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012. 
 
Argumentatie 

• Er worden door Sportkra dit jaar een aantal extra's voorzien, zijnde een skate-
avontuur voor -12 jarigen en een overlevingstocht voor + 13 tot 17 jarigen in 
Zweden. 

 

Financiële gevolgen 
 

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst 

64930000/0740000 € 500 0 

 
Het bedrag is voorzien in de budgetwijziging. 
 

Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord voor de toekenning van een extra subsidie van 500 euro 
voor de 30ste verjaardag van de organisatie van de sportkampen door Sportkra 
Kraainem.  
 

 
16. POLITIEVERORDENING - GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES - 

OVERTREDINGEN STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN 
BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD MET 
AUTOMATISCH WERKENDE TOESTELLEN 

 
Feiten en context 

• Door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 kunnen bepaalde 
verkeersovertredingen administratief worden afgehandeld via het systeem van de 
gemeentelijke administratieve sancties. 

 
Juridische gronden 

• Artikelen 119, 119bis, 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988. 
• De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

• Het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere 
voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 
van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

• Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, 
vastgesteld met automatisch werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Argumentatie 

• Overwegende dat de wet van 24 juni 2013 een nieuwe categorie van gemengde 
inbreuken heeft ingevoerd, namelijk overtredingen betreffende het stilstaan en 
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het parkeren alsook overtredingen ten aanzien van het verkeersbord C3 en F103 
vastgesteld met automatisch werkende toestellen 

• De inbreuken blijven strafbaar in de wegverkeerswetgeving, maar de mogelijkheid 
wordt voorzien om deze inbreuken administratief af te handelen via het opleggen 

van een administratieve geldboete. 
• De gemeente dient met het parket een protocolakkoord af te sluiten. 
• De betreffende inbreuken moeten worden opgenomen in een politieverordening 

zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014. 
• De wet voorziet een afzonderlijke procedure, geïnspireerd op deze van de 

wegverkeerswetgeving; daarom worden deze inbreuken opgenomen in een 
afzonderlijke politieverordening. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 

 
De raad bekrachtigd het protocolakkoord met de Procureur des Konings. 

 
Artikel 2: 
 

De raad keurt de hierna vermelde politieverordening betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren 
en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatisch werkende toestellen goed. 
 
 

Artikel 1: 
De overtredingen op de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 

gebruik van de openbare weg, zoals opgesomd in het koninklijk besluit van 9 
maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen, begaan door meerderjarige 
natuurlijke personen of rechtspersonen, kunnen, overeenkomstig de bepalingen in 
de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, 

met een administratieve sanctie worden bestraft. 
De definities van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg zijn van toepassing op onderstaande rubriek. 

 
Inbreuken 

 

Artikel 2 
Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve: 
a. op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een 
wegbedekking in een andere kleur en waar de letter "P" aangebracht is; 
b. op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. 
Deze overtredingen van de eerste categorie kunnen worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 

van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 
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Artikel 3 
Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd 
zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen 

aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een 
zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren 
verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering. 
Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 

 
 

Artikel 4 
In voetgangerszones is het parkeren verboden. 
Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 

overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Artikel 5 
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte 
van zijn rijrichting. Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het 
evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden. 
Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Artikel 6 
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld: 
a. buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, 
op eender welke berm; 
b. indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de 
buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 
meter breed vrijgelaten worden; 
c. indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm 
en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden; 
d. indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld 
worden. 
Deze overtredingen van de eerste categorie kunnen worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 

van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 
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Artikel 7 
Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst 
worden: 

a. zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan; 
b. evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg; 
c. in één enkele file. 
Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand 
van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering 
niet overschrijden. 
Deze overtredingen van de eerste categorie kunnen worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Artikel 8 

Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones 
bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers 
te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien 
in artikel 70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met 
een administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk 
besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de 
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatisch werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 

Artikel 9 
Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer van het gebruik van de openbare weg opgesteld 
worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig 
te maken. 
Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 

administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Artikel 10 

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar 
het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of 
waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid: 
a. op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers 
en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten 
om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 
b. op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de 

oversteekplaatsen voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen; 
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c. in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging 
van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke 
reglementering; 
d. op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens 

plaatselijke reglementering; 
e. op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve 
voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m 
bedraagt, 
wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de 
rijbaan bevindt; 
f. op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen 
waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer 
de onderkant van die verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan 
bevindt. 
Deze overtredingen van de eerste categorie kunnen worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 

betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Artikel 11 
Het is verboden een voertuig te parkeren: 
a. op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of 
geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het 
wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen; 
b. op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, 
trolleybus- of tramhalte aanwijst; 
c. voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het 
inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht; 
d. op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde 
parkeerplaatsen zou verhinderen; 

e. buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het 
verkeersbord B9 is aangebracht; 

 

 
 

f. op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen 
waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht; 

 

 
 

g. op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van 
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
h. op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of 
geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk 
zouden kunnen kruisen; 
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i. op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen; 
j. buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een 
openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt. 
Deze overtredingen van de eerste categorie kunnen worden bestraft met een 

administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Artikel 12 
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De 
aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de 
parkeerplaats verlaten heeft. 
Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 

betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Artikel 13 
Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden 
en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren. 
Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Artikel 14 

Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen 
en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton 
langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het 
verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht. 
Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 

overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 

 
 

Artikel 15 
Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na 
elkaar te parkeren. 
Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 

administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
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betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Artikel 16 

Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van 
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het door 
artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document op de 
binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van 
het op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap 
geparkeerde voertuig. 
Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 

Artikel 17 
Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en het 
parkeren niet in acht nemen. 
Deze overtredingen van de eerste categorie kunnen worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 

 
 

Artikel 18 
Het verkeersbord E11 niet in acht nemen. 
Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 

 
 

Artikel 19 
Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en 
verdrijvingsvlakken. 
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Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 

betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Artikel 20 
Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de 
plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan. 
Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Artikel 21 
Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit 
witte vierkanten die op de grond zijn aangebracht. 
Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Artikel 22 
Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken 
vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen. 

Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 

 
 

Artikel 23 
Het niet in acht nemen van het verkeersbord F103 wanneer deze inbreuken 

vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen. 
Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§1 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 
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Artikel 24 
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op autowegen, 
behalve op de parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a. 
Deze overtreding van de tweede categorie kan worden bestraft met een 

administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§2 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 

 
 

Artikel 25 
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar 

het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of 
waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid: 
a. op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, 
behoudens plaatselijke reglementering; 
b. op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om 
op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 
c. op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor 
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder 
dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen; 
d. op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke 
reglementering onder de bruggen; 
e. op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de 
zichtbaarheid onvoldoende is. 

Deze overtredingen van de tweede categorie kunnen worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§2 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Artikel 26 
Het is verboden een voertuig te parkeren: 
a. op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis 
te gaan of te rijden; 
b. op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden; 
c. wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou 

worden. 
Deze overtredingen van de tweede categorie kunnen worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§2 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
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overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 

Artikel 27 
Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd 
zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg behalve voor de voertuigen gebruikt door personen 
met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in 
artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg. 
Deze overtreding van de tweede categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§2 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 

werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 
 

Artikel 28 
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op de 
overwegen Deze overtreding van de vierde categorie kan worden bestraft met een 
administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 2§3 van het Koninklijk besluit 
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 
Procedure 

 
Artikel 29 

Het opleggen en het innen van de administratieve geldboete verloopt volgens de 
bepalingen van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties. 

 

 
17. GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES - OVERTREDINGEN 

STILSTAAN EN PARKEREN - ADMINISTRATIEVE AFHANDELING 
 
Feiten en context 

• Door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 kunnen bepaalde 
verkeersovertredingen administratief worden afgehandeld via het systeem van de 
gemeentelijke administratieve sancties. 

• Met een gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2014 werden de aanduiding van de 
provinciaal sanctionerende ambtenaren, voor het opleggen van gemeentelijke 

administratieve sancties, verlengd. 
• De werkzaamheden van de provinciaal sanctionerende ambtenaren kan worden 

uitgebreid voor de gemeentelijke administratieve sancties in het kader van de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen. 

 

Juridische gronden 
• Artikelen 3, 6 §§2 en 3 en 23 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties. 
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• Artikelen 1 §2 en 2 §1 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot 
vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de 
ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot 
inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties. 
• Het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere 

voorwaarden en het model van het protocolakkoord in de uitvoering van artikel 23 
van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

• Het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, 
vastgesteld met automatisch werkende toestellen. 

• Het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2014 waarbij de provinciaal 
sanctionerende ambtenaren verder werden aangewezen als ambtenaren voor het 
opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes. 

• Het provincieraadsbesluit van Vlaams-Brabant van 19 november 2013 waarbij de 
aanstelling van Johan Guillemyn en Greet Van Eygen als provinciaal 
sanctionerende ambtenaren voor onbepaalde tijd wordt verlengd. 

• Het protocolakkoord met de Procureur des Konings 
 
Argumentatie 

• Het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes in het kader van het 
Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 eveneens kan worden toegewezen aan de 
provinciaal sanctionerende ambtenaren. 

• Met het provincieraadsbesluit van Vlaams-Brabant van 2 februari 2016 werd de 
kostprijs per dossier in een eerste (ontwikkelings-) fase op 30 euro per dossier 
vastgesteld. 

• In de inkomsten van de administratieve sancties zullen worden ontvangen door de 
gemeente. Er zijn drie categorieën: 55 , 110 en 330 euro. 

 
Financiële gevolgen 
 

De kostprijs per dossier in een eerste (ontwikkelings-) fase werd vastgesteld op 30 euro. 
Hiertegenover staan dat de boetes aan de gemeente toekomen. 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist dat er aanvankelijk een vergoeding wordt betaald van 30 euro 

per geregistreerd dossier, om de administratieve afhandeling van de overtredingen 
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen zoals 
opgenomen in de gelijknamige politieverordening van de gemeente Kraainem van. 
27/06/2017. 
 
Artikel 2: 

De gemeente Kraainem zal het verschuldigd bedrag betalen aan de provincie op 
rekeningnummer BE56 0910 1061 7788 met vermelding van referte van de factuur. 

 

 
18. MOBILITEIT - PARKEERBELEID 2018-2020 - RETRIBUTIEREGLEMENT 
 
Op verzoek van de voorzitter 

 
Feiten en context 

• Het bestaande retributiereglement vervalt op 31 december 2017. 
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• Een nieuw reglement is vereist in functie van de uitbesteding van de innings-en 
controleopdracht. 

 
Juridische gronden 

• Het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg en latere wijzigingen. 

• Het gemeentedecreet d.d. 5 juli 2005 en latere wijzigingen. 
• Artikel 170 § 4 van de grondwet dat onder andere stelt dat behoudens de bij wet 

bepaalde uitzonderingen, geen last of belasting door de gemeente kan worden 
ingevoerd dan door een beslissing van de raad. 

• Het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke 
parkeerkaart. 

• Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen 
met een handicap.  

• Het bestaande retributiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 
4 november 2014, vervalt per eind 2017.  

 

Adviezen 
• Gunstig advies van de politiezone ''WOKRA'' 

 
Argumentatie 

• Een betere rotatie in de handelskern. 
• Woonstraten met beperkte parkeerruimte behouden voor de inwoners. 
• Overstijging van de gemeentegrenzen. 
• Het betreft gewest-en gemeentewegen. 

 
Financiële gevolgen 
Raming zal gebeuren bij de uitbesteding 
 
Interventie(s) 
1) De voorzitter duidt op het belang van dit punt en leest het amendement voor van de 

heer O. Joris, namens Union: 
 
"Voorstel :  
 
verandering deel van artikel 5 - retributie :  
 
voor het parkeren door bewoners van Kraainem buiten de blauwe zone en de betalende 

zone en houder van een geldig bij het DIV ingeschreven voertuig , maximum 2 
parkeerkaarten per gezin : 
 
eerste parkeerkaart : 35 € per jaar, niet geldig in de betalende zone  
tweede parkeerkaart : 50 € per jaar, niet geldig in de betalende zone 
 
in plaats van  

 
deel van artikel 5 - retributie :  
 
voor het parkeren door bewoners van Kraainem buiten de blauwe zone en de betalende 
zone en houder van een geldig  bij het DIV ingeschreven voertuig , maximum 2 
parkeerkaarten per gezin : 
 

- 50 € per jaar per bewonersvoertuig, niet geldig in de betalende zone 
 
2) Raadslid L. Timmermans stelt dat dergelijke zaken in een commissie zouden 
besproken moeten worden; hij vraagt waarom dit niet het geval is. Hij herhaalt dat dit 
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eerst in een commissie besproken zou moeten worden en dan pas op de gemeenteraad 
zou mogen komen; hij stelt dat het verschil tussen dit en het vorige reglement nu niet 
duidelijk is. 
3) Schepen O. Joris stelt dat het slechts om een kleine verandering gaat, hij leest 

opnieuw het in het amendement opgenomen voorstel voor (zie hierboven). 
4) Raadslid L. Timmermans zegt dat het een kleine verandering met heel veel tekst 
betreft dus dat het eerst op een commissie moet komen en dat pas op de gemeenteraad; 
dat dit de normale gang van zaken zou moeten zijn; dat de voorzitter zelf heeft gezegd 
dat het een belangrijk punt is. 
 
 
Besluit  
 
Amendement met 15 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, 
Olivier Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange, Thierry 
Van De Plas, Dominique Houtart, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy 
Vandamme-Henrot, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Gaëtan Mertens, Isabel 
Rodriguez en Chantal Ochelen), 5 onthoudingen (Jozef Van Eeckhoudt, Luc Timmermans, 

Bertrand Waucquez, Marie-France Constant en Johan Forton) 
 
Besluit met 15 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier 
Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange, Thierry Van De 
Plas, Dominique Houtart, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy 
Vandamme-Henrot, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Gaëtan Mertens, Isabel 
Rodriguez en Chantal Ochelen), 5 onthoudingen (Jozef Van Eeckhoudt, Luc Timmermans, 
Bertrand Waucquez, Marie-France Constant en Johan Forton) 
 
Artikel 1: 
 
De gemeenteraad beslist om onderstaand reglement goed te keuren: 
 
Retributiereglement – parkeerbeleid 2018-2020 

 
Artikel 1 – opheffing bestaande aanvullend reglement: 
Het bestaande aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer betreffende de 
blauwe zone in de gemeente Kraainem, goedgekeurd door de gemeenteraad van 4 
november 2014, wordt opgeheven vanaf de invoering van het nieuwe aanvullend 
reglement. 

 

Artikel 2 – geldigheid reglement: 
Vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 wordt er ten voordele van de 
gemeente Kraainem een retributie geheven op het parkeren op de parkeerplaatsen 
waar de beperking van de parkeertijd geregeld is overeenkomstig artikel 27.1 – 27.3 
van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, hierna genoemd de 
Wegcode.  

 
Artikel 3 - zones: 
De retributie is van toepassing in 2 zones: 

 
A) De beperkte parkeertijd (blauwe zone): 

De blauwe zone is geldig van maandag tot en met zaterdag, van 9 tot 16 uur, 
feestdagen uitgezonderd. 

 
De volgende straten liggen in de blauwe zone op basis van de geldende 
politiereglementen: 
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- Acaciasstraat  
- Baron Albert d’Huartlaan (tussen Koningin Astridlaan en de F. Vander Elststraat) 
- Berkenlaan (tussen Gouvernementsweg en Baron A. d’Huartlaan) 
- Bloemengaarde  

- Bloemenlaan (vanaf Koningin Astridlaan tot aan huisnummer 30 en vanaf 
Oppemlaan tot de doodlopende straat(enkel links)) 

- Bloemenweidelaan 
- Bommaertlaan  
- Bouvier-Washerstraat 
- Bremgaarde  
- Coppensoord 
- Cyclamenlaan  
- Esdoornenhof  
- Ferdinand Kinnenstraat (tussen Langestraat en huisnummer 28) 
- Grensstraat  
- Groenstraat (tussen J. Adantstraat en Grensstraat) 
- Grote Prijzenlaan (tussen Gouvernementsweg en Baron d’Huartlaan) 
- Hazelnotenlarenweg 

- Hebronlaan (tussen Kapellelaan en Tereyckenlaan) 
- Hipocrateslaan (tussen Grensstraat en Cyclamenstraat) 
- Honnekinberg (huisnummer 68 en 70) 
- Jules Adantstraat (tussen Koningin Astridlaan en Groenstraat) 
- Kapellelaan (tussen Koning Boudewijnplein en Hebronlaan) 
- Koningin Astridlaan (tussen B. Albert d’Huartlaan en huisnummer 453/478 en 

tussen F. Kinnenstraat en Koning Boudewijnplein) 
- Korenbloemstraat 
- Kraainemlaan  
- Langestraat (tussen F. Kinnenstraat en Koningin Astridlaan – parkeren kant S-P-

W) 
- Ligusterslaan 
- Meiklokjeslaan  
- Oppemlaan (tussen Bloemenlaan en Koningin Astridlaan) 

- Pachthoevestraat  
- Petuniaslaan  
- Potaardegaarde  
- Potaardestraat (tussen Woudlaan/Hazelnotenlarenweg en Koningin Astridlaan) 
- Prinsendal (tussen Koningin Astridlaan en Hertenlaan) 
- Rode Beukenlaan 
- Sequoyaslaan 

- Sint-Trojanoord  
- Tereyckenlaan  
- Tulpenstraat  
- Frans Vander Elststraat  
- Wezembeeklaan (tussen Grensstraat en het nieuwe gebouw Delhaize en 

huisnummer 155) 
- Woudlaan 

 
B) De betalende zone: 

De betalende zone is geldig van maandag tot en met zaterdag, van 9 tot 13 uur 
en van 14 tot 18 uur, feestdagen uitgezonderd. 
De betalende zone is enkel geldig voor de inwoners van de betalende zone mits 
parkeervrijstelling of voor de gebruikers van een parkeerautomaat. 

 

De volgende straten liggen in de betalende zone op basis van de geldende 
politiereglementen: 
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- Langestraat, tussen Oppemlaan en Ferdinand Kinnenstraat en tussen  
 Potaardestraat en Oppemlaan – parkeren kant S-P-W 

- Oppemlaan, tussen Langestraat en Koningin Astridlaan 
- Potaardestraat, tussen Langestraat en Koningin Astridlaan 

- Koningin Astridlaan, tussen Ferdinand Kinnenstraat en huisnummers 453/478 
- Seringenstraat 

 
Artikel 4 – geldigheid vrijstellingskaarten:  
De geldigheid van de bewoners-en parkeerkaarten bedraagt 12 maanden i.p.v. een 
kalenderjaar. 

 
Artikel 5 - retributie: 
De retributie wordt als volgt vastgelegd: 
Bewoners-en parkeerkaarten in de blauwe en betalende zone: 

 
• Voor het parkeren door inwoners van de blauwe zone en houder van een geldig 

 bij het DIV ingeschreven voertuig, maximum 2 bewonerskaarten per gezin: 
- 10€ per jaar voor het eerste bewonersvoertuig, niet geldig in de betalende zone 

- 50€ per jaar voor het tweede bewonersvoertuig, niet geldig in de betalende zone 
• Voor het parkeren door inwoners van de betalende zone en houder van een geldig 

bij het DIV ingeschreven voertuig, maximum 2 bewonerskaarten per gezin: 
- 10€ per jaar per bewonersvoertuig, geldig in de betalende en blauwe zone 
- 50€ per jaar per bewonersvoertuig, geldig in de betalende en blauwe zone 

 
• Voor het parkeren door bewoners van Kraainem buiten de blauwe zone en de 

betalende zone en houder van een geldig bij het DIV ingeschreven voertuig, 
maximum 2 parkeerkaarten per gezin: 
- 35€ per eerste bewonersvoertuig, niet geldig in de betalende zone 
- 50€ per jaar per tweede bewonersvoertuig, niet geldig in de betalende zone 

 
• Blauwe zone: 

In de blauwe zone wordt de retributie van 35€ per dag als volgt vastgesteld: 

◦ afwezigheid van de geldige vrijstellingskaart 
◦ afwezigheid van een parkeerschijf 
◦ aanbrengen van meerde parkeerschijven 
◦ overschrijding van de toegelaten parkeerduur (2uur) 
◦ foutief gebruik van de parkeerschijf 
◦ model van de parkeerschijf niet conform aan het model vastgesteld door de 

Minister van Verkeer 

 
• Betalende zone: 

In de betalende zone wordt de retributie van 35€ per dag als volgt vastgesteld: 
◦ afwezigheid van de geldige vrijstellingskaart 
◦ niet-betaling aan de parkeerautomaat 
◦ overschrijding van de betaalde parkeerduur  
◦ gebruik van meerdere gratis tickets voor dezelfde parkeerplaats 

 
Volgende tarieven zijn van toepassing voor het gebruik van parkeerautomaten: 

Duur Prijs 

0u 30 0,00€ 

1u 00 1,00€ 

1u 30 2,00€ 

2u 00 3,00€ 

3u 00 4,50€ 

4u 00 6,00€ 

per bijkomend uur 1,50€ 
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Artikel 6 - Uitzonderingen - Algemene bepalingen: 
 

• Parkeren van voertuigen van ondernemingen is enkel geldig in de blauwe zone 
voor een periode van 3 maanden: 100€ per voertuig 

• Voor het parkeren door niet inwoners van de blauwe zone, houder van een 
voertuig en werkzaam in de blauwe zone: 100€ per voertuig/per jaar 

• Vrijstellingskaarten voor: 
◦ De eigenaars van een RIZIV-nummer 
◦ Gemeentevoertuigen en voertuigen van het OCMW 
◦ Personen met een gehandicaptenkaart. Het statuut van “persoon met  
een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het 
aanbrengen van de gehandicaptenkaart op een zichtbare plaats achter de voorruit 
van het voertuig, met een duidelijk leesbare einddatum 

• In het geval van tijdelijke wegenwerken en andere gevallen van overmacht, 
die de uitvoering van dit reglement feitelijk verhinderen, is het college 
bevoegd om deze gevallen individueel gemotiveerd te bepalen, uiteraard 
binnen de grenzen van het algemene debiteurenbeheer. 

• De bewonerskaarten van de inwoners van de Langestraat, de F. Vander Elststraat 

en de Grensstraat van de gemeenten Kraainem en Sint-Pieters-Woluwe zijn geldig 
op het grondgebied van beide gemeenten. 

• De bewonerskaarten van de inwoners van de Bloemenlaan, de Woudlaan en de 
Rode Beukenlaan van de gemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem zijn geldig 
op het grondgebied van beide gemeenten. 

• Voor het afleveren van een gemeentelijke bewoners-of parkeerkaart voor 
vervangwagens en huurwagens wordt een retributie van 5 euro aangerekend 
indien de houder reeds in het bezit is van een bewoners-of parkeerkaart 

• Ingeval van verlies van parkeerkaart 5€ 
• Ingeval van niet-betaling van de retributie binnen de vooropgestelde tien dagen, 

wordt een aanmaningsprocedure opgestart. 
De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen 
vallen ten laste van de schuldenaar van de retributie. De kosten worden als volgt 
vastgelegd: 

◦ Verzending van een eerste aanmaning : 5€  
◦ Verzending van een tweede (aangetekende) aanmaning: 10€ 
◦ Verzending van een derde (aangetekende) aanmaning: tarief voor het 

verzenden van een aangetekende schuldvordering cfr. de gekozen procedure 
(advocaat/deurwaarder/incassobureau…) 

 
Artikel 7 - aanbesteding: 

Deze retributie zal worden geïnd via een aan te besteden concessie die alle 
waarborgen geeft inzake de uitoefening van een openbare dienst. 

 
Artikel 8 – DIV - wegcode: 
Het tarief voor een bewoners-of parkeerkaart kan enkel toegepast worden indien het 
voertuig ingeschreven is bij de Belgische DIV, welke recht geeft op een 
inschrijvingsbewijs en een Belgische nummerplaat (zie website “Federale 

Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer). 
Er zijn enkele uitzonderingen op bovenvermelde regel: 
Men werkt voor een buitenlandse werkgever en het voertuig is ingeschreven in het 
buitenland onder de naam van de werkgever. 
Men werkt als ambtenaar voor een internationale instelling in een andere EU-lidstaat 
en het voertuig is ingeschreven in het buitenland.  In dat geval moet een 
accreditatiekaart van de werkgever voorgelegd kunnen worden. 

 
De Belgische Wegcode voorziet in artikel 25.1.3° dat er geen bewonerskaart nodig is 
indien de nummerplaat vermeld staat op de garagepoort. 
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Artikel 9 – online-verkoop: 
De concessiehouder biedt de mogelijkheid tot online-verkoop van de 
bewonerskaarten aan. 

 

Artikel 10 - inning: 
De concessiehouder staat in voor de praktische uitwerking van de, overeenkomstig 
artikel 94 van het gemeentedecreet aan de financieel beheerder, toegekende 
bevoegdheden en handelt wat de inning betreft conform zijn instructies. 

 
Artikel 11 – wettelijke bepalingen concessiehouder: 
De concessiehouder dient zich, wat de bezwaren tegen de inning betreft, inzonderheid 
te houden aan de wettelijke bepalingen inzake gelijke behandeling en niet 
discriminatie, politiewetgeving, privacywetgeving, tegensprekelijkheid en 
openbaarheid van bestuur, motiveringsplicht en taalwetgeving. 

 
Artikel 12 – statuut bewoner: 
Het statuut van inwoner wordt vastgesteld en gecontroleerd door de concessiehouder 
binnen de controle uitgeoefend op die concessiehouder op basis van artikel 94 van 

het gemeentedecreet. 
 

Artikel 13 - bezwaarschrift: 
Bezwaarschriften dienen te worden ingediend bij de concessiehouder. 
De onderzoeksvoorwaarden van dit bezwaarschrift (op straffe van nietigheid) zijn de 
volgende: 
• Het bezwaarschrift gedateerd en ondertekend indienen binnen de maand (30 

dagen) die volgt op het aanbrengen van de retributie. 
• In het bezwaarschrift moeten de namen, de hoedanigheid, het adres of de 

maatschappij van de retributieplichtige, het voorwerp van de klacht en een 
beschrijving van de feiten en middelen vermeld worden. 

• De indiening van het bezwaarschrift ontslaat de bezwaarindiener niet van de 
betaling van de retributie binnen de gestelde termijn. 

 

Artikel 14 - provincie: 
Deze beslissing wordt in overeenstemming met artikel 253§1,3e lid binnen de twintig 
dagen naar de provinciegouverneur verzonden. 

 

 
19. GEMEENTERAADSCOMMISSIES - VERVANGING 
 

Op verzoek van de voorzitter 
 
Feiten en context 

• Mevrouw Maîlys Kahn heeft haar ontslag gegeven als gemeenteraadslid en 
bijgevolg ook als commissielid van de commissie vrije tijd en de commissie 
welzijn. 

• Er dient voor beide voormelde commissies een nieuw gemeenteraadslid verkozen 

te worden uit de fractie Union. 
• Om ontvankelijk te zijn moet een akte van voordracht voorgelegd worden voor 

elke kandidaat-commissielid en deze akte dient ten minste ondertekend te zijn 
door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-
commissielid deel uitmaakt.  

• Het gemeentebestuur ontving volgende kandidaturen: 
◦ kandidaat voor commissie vrije tijd 

◦ kandidaat voor commissie welzijn. 
 
Juridische gronden 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
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• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Kraainem. 
 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 

 
Besluit  
 
Commissielid vrije tijd - Guillaume von Wintersdorff met eenparigheid der stemmen 
 
Commissielid vrije tijd - Guillaume von Wintersdorff met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verkiest de heer von Wintersdorff als nieuw commissielid voor de 
commissie vrije tijd. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad verkiest mevrouw Chantal Ochelen als nieuw commissielid voor de 
commissie welzijn. 

 

 
20. DE KLIMBOOM - SCHOOLREGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 
 
Op verzoek van de voorzitter 
 
Feiten en context 

• Een schoolbestuur dient voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement op te 
stellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders van de 
leerlingen regelt. 

• Meer specifieke afspraken van het college van burgemeester en schepenen 
worden na overleg met de schoolraad opgenomen in de bijhorende infobrochure. 

 
Juridische gronden 

• Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 bepaalt de structuur van het 
basisonderwijs alsook de toelatingsvoorwaarden, de rechten en plichten van de 
leerlingen en de ouders, na wijzigingen. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art.42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad. 

• Ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende de 
toelatingsvoorwaarden voor leerlingen in het gewoon basisonderwijs. 

• Ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende de informatie bij eerste 
inschrijving en schoolreglement. 

• Ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002 betreffende de afwezigheden van 
leerlingen in het basisonderwijs. 

• Ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende de kostenbeheersing in het 
basisonderwijs. 

• Ministeriële omzendbrief van 27 april 2009 betreffende de engagementsverklaring 

in het basisonderwijs. 
• Ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende het screeningsniveau, 

onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs, de 
preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve schorsing van leerlingen in het 
lager onderwijs vanaf 1 september 2014. 

• Ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 (aanpassing) betreffende de overdracht 
van leerlingengegevens bij schoolverandering. 

 
Adviezen 

• Principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 
20 juni 2017. 
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• Goedkeuring door de schoolraad in vergadering van 13 juni 2017. 
 
Argumentatie 

• De dienst adviseert het bestaande schoolreglement op te heffen. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Interventie(s) 
1) Schepen V. Caprasse legt uit dat gedurende de vergadering van de schoolraad van de 
Diaboloschool de leden gevraagd hebben om opvang gedurende de vakantieperiodes te 
voorzien vanaf minimaal 20 inschrijvingen, voor beide scholen, dus op meer dan 700 
kinderen. Op de schoolraad van De Klimboom hebben ze gevraagd voor opvang vanaf 15 
kinderen. Schepen Caprasse stelt dat dit volgens haar te weinig is op zo'n groot aantal 
kinderen. Ze wenst aldus een amendement in te dienen. 
2) Raadslid L. Timmermans stelt dat er een reden zal zijn voor de vraag van de 
schoolraad om opvang te voorzien vanaf 15 kinderen. Hij vraagt welke die reden is. Hij 
vraagt tevens waarvoor de afsprakennota dient. 

3) Schepen V. Caprasse antwoordt dat de afsprakennota de infobrochure is. 
4) Raadslid L. Timmermans vraagt wat het verschil is tussen het huidige reglement en 
het nieuwe reglement en hij herhaalt dat hij de reden wilt weten waarom de raad een 
verlaging van het aantal kinderen wenst voor opvang. 
5) Raadslid M.-F. Constant vraagt eveneens naar de reden van de schoolraad. 
6) Schepen V. Caprasse stelt dat er tot nu steeds meer dan 20 kinderen waren 
ingeschreven, waardoor opvang altijd mogelijk was. Ze illustreert dit aan de hand van 
een lijst. 
7) Raadslid L. Timmermans herhaalt dat hij de reden wenst te weten. 
8) Schepen Caprasse antwoordt dat dit een kwestie van beheer is, dat het niet logisch is 
om een opvang te organiseren voor 15 kinderen. 
9) Raadslid L. Timmermans stelt dat dat de reden van schepen Caprasse is, maar hij 
wenst de reden van de schoolraad te weten. 
10) Schepen Caprasse stelt dat ze de adviezen van de schoolraad steeds volgt, maar 

deze keer niet. 
11) De voorzitter leest het amendement voor: 
 
Hoofdstuk 2: Organisatorische afspraken - 2.5 Toezicht en kinderopvang - 2.5.3. Opvang 
tijdens de schoolvakantie 
 
"Bovendien stelt het schoolbestuur dat er minstens 15 kinderen ingeschreven moeten 

zijn opdat de opvang effectief georganiseerd wordt"  
 
Aan te passen als volgt: 
 
"Bovendien stelt het schoolbestuur dat er minstens 20 kinderen ingeschreven moeten 
zijn opdat de opvang effectief georganiseerd wordt"  
 

Besluit  
 
Amendement met 15 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, 
Olivier Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange, Thierry 
Van De Plas, Dominique Houtart, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy 
Vandamme-Henrot, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Gaëtan Mertens, Isabel 
Rodriguez en Chantal Ochelen), 5 onthoudingen (Jozef Van Eeckhoudt, Luc Timmermans, 

Bertrand Waucquez, Marie-France Constant en Johan Forton) 
 
Besluit met 15 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier 
Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange, Thierry Van De 
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Plas, Dominique Houtart, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy 
Vandamme-Henrot, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Gaëtan Mertens, Isabel 
Rodriguez en Chantal Ochelen), 5 onthoudingen (Jozef Van Eeckhoudt, Luc Timmermans, 
Bertrand Waucquez, Marie-France Constant en Johan Forton) 

 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met 
inbegrip van de infobrochure van de gemeentelijke basisschool De klimboom, E. 
Bricoutlaan 61 te 1950 Kraainem, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 
juni 2016, op te heffen. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad keurt het schoolreglement voor het schooljaar 2017 -2018 goed. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad beslist dat de meer specifieke regels en afspraken worden opgenomen 
in de infobrochure. 
 

Artikel 4: 
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure worden bij elke 
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op 
papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord. 
 

 
21. DE KLIMBOOM - ONDERSTEUNINGSNETWERK - AANSLUITING 
 
Op verzoek van de voorzitter 
 
Feiten en context 

• Op 1 september 2017 voorziet de overheid in een nieuwe regeling voor de 
ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon 
onderwijs. Deze nieuwe regeling vervangt de huidige GON-, ION- en 
waarborgregeling. 

• De ondersteuning zal aangeboden worden door een ondersteuningsnetwerk 
bestaande uit scholen voor buitengewoon onderwijs. 

• Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs dienen uiterlijk op 30 juni 2017 
aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten meedelen bij welk 
ondersteuningsnetwerk ze aansluiten vanaf het schooljaar 2017 -2018. 

• Schoolbesturen die niet aansluiten bij een ondersteuningsnetwerk ontvangen geen 

ondersteuning. 
 
Juridische gronden 

• Gemeentedecreet van15 juli 2005 
◦ Artikel 42 en artikel 43 bepaalt dat de gemeenteraad als schoolbestuur de 

bevoegdheid heeft om de krijtlijnen uit te tekenen waarbinnen de school haar 
beleid voert. 

• Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 
◦ Art.172quinquies: met het oog op de invoering van ondersteuningsnetwerken 

in het basis- en secundair onderwijs kent de Vlaamse Regering jaarlijks binnen 
debeschikbare budgettaire ruimte personeelsomkadering onder de vorm van 
begeleidingseenheden,lestijden, lesuren en uren toe aan het buitengewoon 
onderwijs. 

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 juni 

2017 om toe te treden tot de Gemeentelijke basisschool BuO- Kasterlinden in 
Sint-Agathe-Berchem 

 
Adviezen 
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• Positief advies van de schoolraad in vergadering van 13 juni 2017. 
• Principieel akkoord van het afzonderlijk bijzonder comité. 

 
Argumentatie 

• Een schoolbestuur van een school voor gewoon basisonderwijs en/of gewoon 
secundair onderwijs moet aansluiten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk om 
de effecten van het M-decreet verder te begeleiden. 

• In een regionaal ondersteuningsnetwerk brengen scholen voor gewoon onderwijs 
en buitengewoon onderwijs hun expertise samen om leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften en hun leraars te ondersteunen. 

• Met de invoering van een ondersteuningsnetwerk in het basis-en secundair 
onderwijs ontvangt het buitengewoon onderwijs onder de vorm van begeleidende 
eenheden, lestijden, lesuren en uren paramedici op basis van de aangesloten 
scholen voor gewoon onderwijs. 

• In de school worden reeds 3 leerlingen begeleid door het buitengewoon onderwijs 
Kasterlinden uit Sint-Agatha-Berchem. 

 
Financiële gevolgen 

Geen financiële gevolgen 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen om aan te sluiten bij het ondersteuningsnetwerk. 
 
Artikel 2: 
Het schoolbestuur van de gemeente Kraainem sluit met haar school voor gewoon 
basisonderwijs De Klimboom, E. Bricoutlaan 61 te Kraainem aan bij het 
ondersteuningsnetwerk van: 

• Gemeentelijke basisschool BuO - Kasterlinden ( Sint-Agatha-Berchem) 

 

 
22. DIABOLO SCHOOL - SCHOOLREGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 
 
Op verzoek van de voorzitter 
 
Feiten en context 

• Een schoolbestuur dient voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement op te 

stellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders van de 
leerlingen regelt. 

• Meer specifieke afspraken van het college van burgemeester en schepenen 
worden na overleg met de schoolraad opgenomen in de bijhorende infobrochure. 

 
Juridische gronden 

• Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 bepaalt de structuur van het 

basisonderwijs alsook de toelatingsvoorwaarden, de rechten en plichten van de 
leerlingen en de ouders, na wijzigingen. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art.42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad. 

• Ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende de 
toelatingsvoorwaarden voor leerlingen in het gewoon basisonderwijs. 

• Ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende de informatie bij eerste 

inschrijving en schoolreglement. 
• Ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002 betreffende de afwezigheden van 

leerlingen in het basisonderwijs. 
• Ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende de kostenbeheersing in het 
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basisonderwijs. 
• Ministeriële omzendbrief van 27 april 2009 betreffende de engagementsverklaring 

in het basisonderwijs. 
• Ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende het screeningsniveau, 

onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs, de 
preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve schorsing van leerlingen in het 
lager onderwijs vanaf 1 september 2014. 

• Ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 (aanpassing) betreffende de overdracht 
van leerlingengegevens bij schoolverandering. 

 
Adviezen 

• Principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 
20 juni 2017. 

• Principieel akkoord van schoolraad. 
 
Argumentatie 

• De dienst adviseert het bestaande schoolreglement op te heffen. 
 

Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Interventie(s) 
1) Raadslid L. Timmermans vraagt of er een verschil is met het reglement van De 
Klimboom. 
2) Schepen V. Caprasse antwoordt dat het hetzelfde is, maar in het Frans. 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met 
inbegrip van de infobrochure van de gemeentelijke basisschool Diabolo school, 
Hebronlaan 17 te 1950 Kraainem, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 

juni 2016, op te heffen. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad keurt het schoolreglement voor het schooljaar 2017 -2018 goed. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad beslist dat de meer specifieke regels en afspraken worden opgenomen 

in de infobrochure. 
 
Artikel 4: 
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure worden bij elke 
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op 
papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord. 

 

 
23. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING 2017 - 1 
 
Feiten en context 

• Hierbij wordt gevraagd aan de gemeenteraad om volgende woordkeuze te 
vervangen/aanpassen door: 
◦ Vaststelling budgetwijziging 2017 -1 - vervangen door "Goedkeuring 

budgetwiziging 2017-1". 
◦ Artikel 1 - aanpassen als volgt "De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 

2017-1 goed". 
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Juridische gronden 
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 

 
Financiële gevolgen 

Geen financiële gevolgen 
 
Besluit met 15 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier 
Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange, Thierry Van De 
Plas, Dominique Houtart, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy 
Vandamme-Henrot, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Gaëtan Mertens, Isabel 
Rodriguez en Chantal Ochelen), 3 nee-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France 
Constant en Johan Forton), 2 onthoudingen (Jozef Van Eeckhoudt en Luc Timmermans) 
 
De gemeenteraad beslist het voorstel te verwerpen. 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om de gevraagde wijzigingen/aanpassingen niet door te voeren 
op het voorstel "Vaststelling budgetwijziging 2017-1". 

 

 
24. VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN 
 

Op verzoek van raadslid L. Timmermans: 
 
1)Verslag overlegorgaan/werkgroep uitstap VIVAQUA: 

Op de vorige gemeenteraden zijn er beslissingen genomen om iemand af te 
vaardigen naar het overlegorgaan die de problematiek gaat bekijken over de 
manieren om uit VIVAQUA te stappen. Ondertussen zijn wij te weten gekomen 
dat de Heer Houtart zich tot lid heeft gebombardeerd van één of andere 
werkgroep en achter de schermen een aantal bezoeken heeft afgelegd  (of 
contacten heeft gehad) aan o.a. BDO, De Watergroep, en FARYS. Klopt dit 
verhaal? Wat is daar van de bedoeling? Kunnen wij een verslag krijgen van al 
deze bezoeken? 
 
Antwoord: 
1) De voorzitter stelt dat het probleem de terugtrekking van de Vlaamse 
gemeenten uit Vivaqua is; Vivaqua zegt dat er te weinig gemeenten zijn voor 
dienstverlening aan de randgemeenten. Er werd een brief geschreven aan de 
gemeente met de vraag of de gemeente deel wenste te nemen aan een 

overlegorgaan inzake waterdistributie.  
IWVB is het tweede probleem. Het betreft een kleine intercommunale die 
gesticht werd in 2012 en in 2016 groot verlies heeft geleden en die nu in 
faillissement is. Er zijn verschillende mogelijkheden: 
1. In eigen bestuur - de voorzitter adviseert dit niet te doen 
2. Bij Vivaqua blijven 
3. Samen in een nieuw te stichten intercommunale - de voorzitter vindt dit 

gevaarlijk, afgaande op vorige ervaringen met Farys en IWVB 
4. Bij een grote groep toetreden. 
Het overlegorgaan geeft de mogelijkheid om bij een nieuwe intercommunale 
te gaan, het is geen verplichting. 
De voorzitter vervolgt dat eerst hijzelf en Alain Van Herck aangesteld werden, 
maar dat het leden van het college moesten zijn; dat er daarom opnieuw 
gestemd werd. 

Het overlegorgaan kan zich organiseren zoals het wil. Op de laatste 
vergadering waren 4 van de aanwezigen geen lid van het college. De 
voorzitter stelt dat zijn aanwezigheid belangrijk is om de nodige informatie te 
krijgen.  
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De werkgroep is een bezoek gaan brengen aan de waterzuivering,  het rapport 
hierover waren slides. 
Eandis wilt ook in de waterbusiness komen en heeft een brief gestuurd naar 
het overlegorgaan.  

Er werd een lijst met 15 punten/vragen opgesteld, de antwoorden zullen 
geconsulteerd kunnen worden in een dataroom van BDO, enkel mits 
ondertekening van een document tot geheimhouding. 
2) Raadslid L. Timmermans stelt dat de heer Houtart hiermee nog steeds geen 
antwoord op zijn vraag heeft gegeven, het enige wat hij wenst is een 
gedetailleerd verslag met alle verschillende initiatieven. Hij wijst op het feit 
dat de voorzitter contacten heeft gehad met BDO, Farys en De Watergroep. 
3) De voorzitter antwoordt dat hij de rapporten steeds doorgestuurd heeft; dat 
BDO werd gecontacteerd door het overlegorgaan om cijfers te verzamelen en 
dat hij geen contacten gehad heeft met Farys maar dat zij aanwezig waren op 
het overlegorgaan. De voorzitter vervolgt dat hij heeft voorgesteld om een 
advocaat aan te stellen om het gemeentebestuur te begeleiden in dit dossier; 
dat het college zal beslissen om iemand aan te duiden. 
4) Raadslid L. Timmermans herhaalt dat hij een gedetailleerd verslag wenst 

van de verschillende initiatieven zodat het gemeentebestuur in eer en geweten 
een beslissing kan nemen als de tijd er rijp voor is. 
5) De voorzitter zegt dat er geen alternatieven zijn; dat er een dataroom werd 
opgericht maar dat de informatie geheim moet blijven. Alle inlichtingen 
worden nu verzameld en dan zal er eventueel een offerte worden gegeven. Hij 
stelt dat het gevaarlijk is om zelf initiatief te nemen. 
6) Raadslid B. Waucquez vraagt hoe men de zaak gaat aanpakken indien de 
cijfers geheim moeten blijven. 
7) De voorzitter antwoordt dat hij dit zal navragen tijdens het volgende 
overleg. 
8) Schepen E. d'Ursel zegt dat men meer zal weten na het overleg van 
donderdag en vrijdag. 
9) Raadslid B. Waucquez zegt dat een overzicht van de verschillende 
alternatieven nuttig zou zijn. 

10) De voorzitter antwoordt dat dit in het rapport van het overlegorgaan staat 
en dat hij dit gisteren heeft doorgestuurd; dat hij zal vragen aan het 
overlegorgaan om de rapporten ook door te sturen naar het secretariaat en 
dat het secretariaat deze zal doorsturen naar de gemeenteraadsleden. 
 
2)Initiatief over lawaai van de RING: 
 

Een aantal weken geleden werd iedereen op de hoogte gebracht van een 
initiatief die de problematiek aankaart van het lawaai van de RING die onze 
gemeente doorkruist. Deze problematiek werd een aantal jaren geleden al 
aangekaart. Destijds werd een gevraagd om een geluidskadaster op te maken 
om de geluidsproblematiek in Kraainem in kaart te brengen. Kan de 
gemeenteraad op de hoogte gebracht worden van het initiatief? Waarom werd 
er destijds geen werk gemaakt van een geluidskadaster voor de gemeente? 

Bestaat de mogelijkheid om de reeds gebruikte geluidsmeter ten dienste te 
stellen van de mensen die het geluid willen meten in hun buurt? 
 
Antwoord schepen E. d'Ursel: 
Om geluidshinder efficiënt aan te pakken heeft AWV (administratie wegen en 
verkeer) eerst geluidskaarten opgesteld voor wegen van meer dan 6 miljoen 
voertuigpassages per jaar (deze actie was voorzien in de eerste fase van het 

geluidsactieplan van de Vlaamse overheid dat dateert van 2010). Daarna heeft 
AWV een prioriteitenlijst geluid opgesteld, rekening houdend met het aantal 
blootgestelden per woonzone en niet enkel met het geluidsniveau om 
prioriteiten voor het plaatsen van geluidschermen objectief vast te stellen. De 
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prioriteitenlijst kan in feite aanzien worden als een soort van geluidkadaster 
voor de gewestwegen. 
 
Ook werden in 2011 door de milieuambtenaren van Kraainem en Wezembeek-

Oppem vele metingen uitgevoerd. 
 
AWV heeft deze lijst gepubliceerd in januari 2016 met de tweede fase van hun 
geluidsactieplan waarbij Kraainem heeft deelgenomen aan het openbaar 
onderzoek.  
  
Verschillende wegsegmenten in Kraainem langs de Ring O hebben een hoge 
score en zijn opgenomen in de prioriteitenlijst ofwel als “in onderzoek” ofwel 
als  “waar het onderzoek afgerond is”. 
 
https://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/bestanden/Prioriteitenlijst_TOP_VL
AANDEREN.pdf 
 
Momenteel is AWV de dimensioneringsmetingen en topografische metingen 

aan het afmaken. 
In functie van alle metingen qua geluid en dimensionering zal AWV over de 
hoogte en kwaliteit van de muren beslissen. Ook gaan de gemeenten 
Kraainem en Wezembeek eerstdaags samenzitten met AWV om de geplande 
en niet geplande segmenten te bespreken, evenals de hoogte en kwaliteit van 
de geplande muren. 
 
Ook gaat men AWV herinneren aan hun planning i.v.m. een geluidsmuur langs 
de E40 in Kraainem. 
 
Normaal gezien zal AWV de afwerking van de prioriteitenlijst verder realiseren 
met de budgetten die gepland zijn in 2019.  
 
1) Raadslid L. Timmermans stelt dat er sprake is van segmenten die reeds 

gedaan zijn. Hij vraagt welke segmenten nog niet gedaan zijn.  
2) Schepen E. d'Ursel zegt dat volgens haar een segment ter hoogte van de 
Davisclub (Burbure) nog niet voorzien is; dat dit beter zichtbaar is op de kaart 
en dat zij die zal bezorgen aan de heer Timmermans. 
3) Raadslid L. Timmermans vraagt naar de mogelijkheid om een geluidsmeter 
te gebruiken. 
4) Schepen E. d'Ursel antwoordt dat dit beter kan uitgevoerd worden door 

AWV. 
5) Raadslid F. Devleeschouwer geeft uitleg:  
“Wat de VZW WRING betreft: WRING was opgericht in 2002 en omgevormd in 
een VZW in 2012 
Het doel van de VZW is om de bewoners van de zone Wezembeek-Oppem – 
Kraainem te beschermen tegen de hinder van de Ring 
Op 23 februari 2011 coördineerde de vereniging een collectieve klachtenbrief, 

gelet op de toenemende geluidsoverlast en de nood aan een globale aanpak 
van de problematiek. 
Deze brief werd gericht aan AWV en de Minister van leefmilieu en Openbare 
werken die zonder antwoord en reactie bleef. Op 22 maart 2013, richtte de 
vzw via haar leden opnieuw een brief aan het AWV  t.a.v. de bevoegde 
ministers, nadat de vzw zelf geluidsmetingen had uitgevoerd; in 2014 werden 
nieuwe metingen uitgevoerd maar met de aanwezigheid van een 

gerechtsdeurwaarder. 
WRING beslist de Vlaamse regering in gebreke te stellen op 18 november 
2015, dit bleef zonder antwoord. Herinneringen zonder antwoorden; nadien 
werd er besloten om de Vlaamse Regering te dagvaarden voor de rechtbank 



39 

van eerste aanleg: eerste zitting vond plaats op 4 juli 2016. (conclusies in 
oktober 2016 en de pleidooien in januari 2017)  
Eindelijk heeft de bevoegde persoon bij Wegen en Verkeer ons ingelicht dat de 
werken van de RING topprioriteiten waren voor Vlaanderen dwz dat de werken 

in 2 fases zouden gebeuren: eerst de fluitsterasfaltering in juli 2017 en de 
tweede aanleg van geluidsschermen tussen Sint-Pieters- Woluwe en de 
Vierarmen tunnel in 2019. 
De fluisterasfalteringswerken op de Ring en de muur zijn voor 100% ten laste 
van de Vlaamse overheid waarvoor dank natuurlijk voor onze gemeenten!  
Als jullie geïnteresseerd zijn, en het zal zeker het geval zijn, kan U terecht op 
de site van Vlaams gewest en de AWV www.geopunt.be; daarbij vindt u een 
geluidskaart van de gemeenten. 
In de toekomst kunnen wij de toestand nog verbeteren met een beperking van 
de snelheid op de ring van 120 km ipv 90 km per uur; dit zou minder geluid 
en minder CO2 uitstoot veroorzaken. 
6) Raadslid L. Timmermans vraagt of het mogelijk is om iemand uit te nodigen 
om de invloed van de ring te komen uitleggen, ook betreffende asfaltering, de 
geluidsmuren en fijn stof. 

7) Schepen d'Ursel zegt dat ze op de overlegcommissie gevraagd heeft om 
iemand uit te nodigen betreffende de luchtvervuiling; dat er zeker geen 
meting kan gebeuren in Kraainem omdat daar zowel de ring is als de 
vliegtuigen, dat men zo niet kan zien waarvan de vervuiling komt. 
 
3)Verslechterde situatie op de parking aan Jozef Van Hovestraat: 
 
Op 18/06/2017 hebben de buurtbewoners van de Van Hovestraat voor de 
zoveelste maal een opruimactie georganiseerd om de parking proper te 
krijgen. Dit is de inventaris van wat daar verzameld werd : 6 grote volle 
vuilniszakken (dit is een gemiddelde van elke opruimactie), een kleine berg 
glasscherven (ongeveer het equivalent van een bak frisdrank of bier), een 
heleboel kleine stukjes zilverpapier (ik meen te mogen zeggen dat hier in 
verdovende middelen geconserveerd worden), gigantisch veel 

sigarettenpeuken, en dan nog een groot aantal lege flessen alcohol (die we 
achter de berg aarde en schors (die daar al maanden ligt)gevonden hebben . 
Boven op deze problematiek wordt deze parking terug regelmatig bezocht 
door jongeren die met hun wagen op elk ogenblik van de dag (maar meestal 's 
avonds of 's nachts) rodeo shows komen houden, met de nodige 
stofontwikkeling als gevolg. In naam van heel veel buurtbewoners zou ik 
willen vragen of de gemeente paal en perk zou willen stellen aan deze situatie. 

Deze mensen maken van dergelijke acties een sociaal gebeuren en het begrip 
voor de problematiek blijft daar door levendig. Waar men geen begrip voor 
heeft is de lakse houding van gemeente aangaande dit probleem. Hun vragen 
blijven dezelfde : Wat gaat de gemeente doen tegen deze blijvende en erger 
wordende problemen? Wanneer gaan de buurtbewoners de beloofde 
vuilnisbakken en verlichting op de parking werkelijk krijgen? 
 

Antwoord van Schepen E. d'Ursel: 
Bureninitiatieven en de opruimingsacties via de propere burgers kunnen wij 
alleen maar toejuichen. Bij elke opruimactie op diverse locaties worden steeds 
hopen afval ingezameld. 
Ook onze diensten besteden veel energie en tijd voor het opruimen van 
zwerfvuil. Maar het is te betreuren dat het dweilen is met de kraan open, want 
het afval komt meestal snel terug. 

  
In het verleden kwamen er veel auto’s van bezoekers van naburige 
horecazaken. Eén ervan is nu terug heropend en zorgt waarschijnlijk opnieuw 
voor een aantrekkingspool. Veel van de problemen die u meldt (joyriden, 
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drugs, alcohol) vereisen de tussenkomst van de politie. Als de problemen 
blijven aanhouden dringt op termijn een noodgedwongen volledige afsluiting 
van het marktplein zich misschien op. Momenteel is al één kant gesloten om 
de toegang in te perken. 

  
Normaal staat er een vuilbakje ter hoogte van de Jozef Van Hovestraat. Extra 
vuilbakjes bij plaatsen zal niet zomaar zorgen voor de mirakeloplossing. Er zijn 
genoeg locaties waar er meer dan genoeg vuilbakjes staan en er steeds 
opnieuw zwerfvuil komt naast de vuilbakjes. 
  
Een proefproject met ledverlichting in combinatie met een zonnepaneel gaf 
niet de gehoopte lichtopbrengst. Er wordt onderzocht of een groter exemplaar 
wel voldoende licht zou kunnen geven. Aansluiting op het openbaar 
verlichtingsnet is een dure oplossing, temeer het nog steeds niet duidelijk is 
wat de definitieve bestemming zal zijn van de zone. 
 
1) Raadslid L. Timmermans stelt dat hij iets positiefs gehoord heeft, dat een 
volledige afsluiting de vraag geweest is van de buurtbewoners mits toelating 

voor de bewoners zelf; dat dat een stap in de goede richting zou zijn. 
2) Schepen d'Ursel zegt dat dit een voorstel zou kunnen zijn voor op het 
college en vraagt hiervoor bevestiging van de burgemeester. 
3) De burgemeester antwoordt positief. 

 

 
25. DE KLIMBOOM - PERSONEELSFORMATIE - SCHOOLJAAR 2017 -2018 
 
Feiten en context 

• De personeelsformatie van De klimboom voor het schooljaar 2017 -2018 dient 
goedgekeurd te worden. 

• Op basis van de telling van de leerlingen worden de lestijdenpaketten voor de 
school vastgesteld door het agentschap voor onderwijsdiensten. Deze 
lestijdenpaketten bepalen het aantal lesuren dat door het agentschap voor 
onderwijsdiensten gesubsidieerd worden. 

• voor het schooljaar 2017 -2018 zijn volgende lestijden beschikbaar: 
◦ Bestuurspersoneel: 

▪ 1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht 
◦ Kleuteronderwijs : 

▪ 189 lestijden 
▪ 35 SES-lestijden (Sociaal-Economische Status van de leerlingen) 

▪ Totaal: 224 lestijden 
◦ Lager onderwijs : 

▪ 261 lestijden 
▪ 46 SES-lestijden (Sociaal-Economische Status van de leerlingen) 
▪ Totaal: 307 lestijden 

◦ Levensbeschouwelijke vakken: 
▪ 14 lestijden Katholieke godsdienst 

◦ Kinderverzorging: 
▪ 10/32  

◦ Puntenpakket: 
▪ ICT- coördinatie: 18 punten 
▪ Administratieve ondersteuning: 63 punten 
▪ Zorgcoördinatie: 71 punten 

 

Juridische gronden 
• Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 

personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra 
voor leerlingenbegeleiding 
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◦ Art.4 §5 bepaalt dat in het Vlaamse Gewest het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd is voor de aanstelling, vaste benoeming, tuchtprocedure, 
ontslag, afwezigheden, verlof, terbeschikkingstelling, affectatie en 
loopbaanonderbreking van de personeelsleden. 

◦ Art. 19 bepaalt de voorwaarden aan de welke de personeelsleden moeten 
voldoen voor tijdelijke aanstelling of tijdelijke aanstelling van doorlopende 
duur. 

◦ Art. 23 bis bepaalt het recht voor tijdelijke aanstelling of tijdelijke aanstelling 
van doorlopende duur in de scholen die behoren tot een scholengemeenschap. 

◦ Art. 36 octies regelt de inzetbaarheid van de personeelsleden die behoren tot 
de scholengemeenschap. 

• Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art.38 stelt dat ieder schoolbestuur 
de inhoud van het basisonderwijs in zijn scholen bepaalt alsook vrij de eigen 
pedagogische en onderwijskundige methoden bepaalt. 

• Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht in het 
gewoon basisonderwijs.Omzendbrief Bao/2005/09 van 29 juni 2005 betreffende 
het nieuwe omkaderingssysteem in het gewoon basisonderwijs. 

 

Adviezen 
• Visum verleend door de financieel beheerder. 

 
Argumentatie 

• Om de kinderen maximaal te kunnen begeleiden in hun leerproces en de goede 
werking van de school te kunnen behouden vraagt de directrice van De klimboom 
om 41 lestijden in te vullen met beleidsondersteuning (Tivoli-uren). 

• De uren beleidsondersteuning worden tweemaal (1 maal in januari en 1 maal in 
juni) verrekend door het agentschap voor onderwijsdiensten via het 
werkingsbudget. 

 
Financiële gevolgen 
 

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst 

64799999/080000 
 
 

€ 82.000,00 n.v.t. 

 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de personeelsformatie voor het schooljaar 2017 -
2018 van De klimboom, E. Bricoutlaan 61 te 1950 Kraainem als volgt : 
 
Kleuterschool: 
Vastbenoemd: 

• Kristien Moeyersons   24/24 
• Anja Fortan    24/24 

• Sandra Geens    24/24 
• Katleen De Prins   24/24 
• Marleen Bongaerts   24/24 
• Elke De Vlieger   24/24 
• Nathalie Grauwels   24/24 
• Kim Jaspers    24/24 
• Liesbet Vanderstappen  24/24 
• Ann Vander Auwera   16/24 
• Cynthia Joossens     2/24 

 
Algemeen totaal: 234 lestijden 



42 

Beschikbaar: 189 + 35 lestijden = 224 lestijden 
Tekort: 10 lestijden  
(reaffectatie Liesbet Vanderstappen binnen de scholengemeenschap) 
 

Lagere school 
Vastbenoemd: 

• Tamara Vandermeiren  24/24 
• Han Vandeborght   24/24 
• Kathleen Soudan   24/24 
• Peter Van Begin   24/24 
• Dorien Declerc   24/24 
• Maarten Van Casteren  24/24 (verlof verminderde prestaties) 
• Sandra Fortan   24/24  
• Ine Vanhove    24/24 
• Els Demeersman   24/24 (verlofstelsel/TAO) 
• Cynthia Joossens   19/24 
• Jo Beke      4/24 (verlofstelsel/TAO) 
• Lynn Puttemans   24/24 op 1/7/2017 

• Eveline Gille    24/24 op 1/7/2017 
• Astrid Ferdinand   12/24 

Totaal: 299 lestijden 
 
TADD: 

• Astrid Ferdinand   8/24 
Totaal: 8 lestijden 
 
Vervangingen: 

• Jelle Joosen    4/24 ter vervanging van Jo Beke 
• Caroline Claessens   24/24 ter vervanging van Maarten Van 

Casteren 
• Cynthia Joossens   2/24 ter vervanging van Els Demeersman 
• Astrid Ferdinand   4/24 ter vervanging van Els Demeersman 

 
Indien Sandra Fortan terugkeert uit ziekteverlof: 

• Jade De Beuckelaere   12/24 ter vervanging van Els Demeersman 
(+18/36 zorg) 

• Zorgleerkracht  6/24 ter vervanging van Els Demeersman (+1/36 
zorg) 

Indien Sandra Fortan niet terugkeert uit ziekteverlof: 

• Floris Vander Elst   18/24 ter vervanging van Els Demeersman 
• Jade De Beuckelaere   12/24 ter vervanging van Sandra Fortan 

(+18/36 zorg) 
• Zorgleerkracht    12/24 ter vervanging van Sandra Fortan 

(+1/36 zorg) 
 
Tivoli: 

Indien Sandra Fortan terugkeert uit ziekteverlof: 
• Floris  Vander Elst   24/24 (heel schooljaar) 
• Zorgleerkracht   17/24 (heel schooljaar) 

Indien Sandra Fortan niet terugkeert uit ziekteverlof: 
• Floris Vander Elst   6/24 Tivoli (heel schooljaar) 

Vervanger Sandra Fortan  24/24 Tivoli  
• Zorgleerkracht   11/24 (heel schooljaar) 

 
 
Beschikbaar: 261 + 46 lestijden = 307 lestijden 
Rest: 0 lestijden 
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Tivoli: 41 lestijden 
 
Levensbeschouwelijke vakken 
Vastbenoemd: 

Patricia De Winter  12/24 
Chantal Pommée  12/24 
Nicole Degreef  14/24 – neemt maar 12/24 op 
 
TADD: 
Sofie Robberechts  12/24 
 
Tijdelijke: 

• Leerkracht RKG  2/24 (Op zoek naar een leerkracht orthodoxe 
godsdienst) 

 
Kinderverzorging 
Vastbenoemd: 

• Sofie Spreutels  10/32 

 
ICT-coördinatie 
Vastbenoemd: 

• Heidi Mondelaers  7/36 (17 punten eigen middelen) 
 
ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 
Vastbenoemd 

• Heidi Mondelaers  8/36 (19 punten eigen middelen) 
• Viki Maeremans  12/36 (21 punten eigen middelen) 
• Ilse Rans   12/36 (21 punten eigen middelen)  

 
TADD 

• Ilse Rans    1/36 (eigen middelen – 2 punten) 
 

ZORGCOÖRDINATIE 
Vastbenoemd 

• Heidi Mondelaers  21/36 (50 punten eigen middelen) 
• Jo Beke   6/36 (14 punten eigen middelen) (afwachten 

verlofstelsel) 
 
Tijdelijke 

• Jade De Beuckelaere  3/36 (7 punten eigen middelen) 
     9/36 (21 punten scholengemeenschap) 

• Zorgleerkracht   1/36 (2 punten scholengemeenschap) 
 
Vervangingen 

• Jade de Beuckelaere  6/36 ter vervanging van Jo Beke 
 

 
Artikel 2: 
De gemeenteraad gaat akkoord om het tekort van 41 lestijden in te vullen via 
beleidsondersteuning betaald met de werkingsmiddelen van het agentschap 
onderwijsdiensten. 
 
Artikel 3: 

De gemeenteraad gaat akkoord om de kostprijs van de verloning voor 
beleidsondersteuning te voorzien in het budget op het algemeen rekeningnummer 
64799999/beleidsitem 080000. 
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26. DIABOLO SCHOOL - PERSONEELSFORMATIE- SCHOOLJAAR 2017 -2018 
 
Op verzoek van de voorzitter 

 
Feiten en context 

• De personeelsformatie van de Diabolo school voor het schooljaar 2017 -2018 
dient goedgekeurd te worden. 

• Op basis van de telling van de leerlingen worden de lestijdenpakketten voor de 
school vastgesteld door het agentschap voor onderwijsdiensten. Deze 
lestijdenpakketten bepalen het aantal lesuren dat door het agentschap voor 
onderwijsdiensten gesubsidieerd worden 

• voor het schooljaar 2017 -2018 zijn volgende lestijden beschikbaar: 
◦ Bestuurspersoneel : 

▪ 1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht 
◦ Kleuteronderwijs: 

▪ 206 lestijden 
▪ 3 SES-lestijden (Sociaal Economische Status van de leerlingen) 

▪ 3 additionele lestijden 
▪ Totaal: 212 lestijden 

◦ Lager onderwijs: 
▪ 296 lestijden 
▪ 8 SES-lestijden (Sociaal Economische Status van de leerlingen) 
▪ 8 additionele lestijden 
▪ Totaal: 312 lestijden 

◦ Levensbeschouwelijke vakken: 
▪ 14 lestijden Katholieke godsdienst 

◦ Kinderverzorging: 
▪ 10/32 

◦ Puntenpakket: 
▪ ICT-coördinatie: 20 punten 
▪ Administratieve ondersteuning: 70 punten 

 
Juridische gronden 

• Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra 
voor leerlingenbegeleiding 
◦ Art.4§5 bepaalt dat in het Vlaamse Gewest het college van burgemeester en 

schepenen bevoegd is voor de aanstelling, vaste benoeming, tuchtprocedure, 

ontslag afwezigheden, verlof, terbeschikkingstelling, affectatie en 
loopbaanonderbreking van de personeelsleden. 

◦ Art. 19 bepaalt de voorwaarden aan de welke de personeelsleden moeten 
voldoen voor tijdelijke aanstelling of tijdelijke aanstelling van doorlopende 
duur. 

◦ Art. 23 bis bepaalt het recht voor tijdelijke aanstelling of tijdelijke aanstelling 
van doorlopende duur in de scholen die behoren tot een scholengemeenschap. 

◦ Art. 36 octies regelt de inzetbaarheid van de personeelsleden die behoren tot 
de scholengemeenschap. 

• Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art.38 stelt dat ieder schoolbestuur 
de inhoud van het basisonderwijs in zijn scholen bepaalt alsook vrij de eigen 
pedagogische en onderwijskundige methoden bepaalt. 

• Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht in het 
gewoon basisonderwijs. 

• Omzendbrief Bao/2005/09 van 29 juni 2005 betreffende het nieuwe 
omkaderingssysteem in het gewoon basisonderwijs. 

 
Adviezen 
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• Visum verleend door de financieel beheerder. 
 
Argumentatie 

• Om de kinderen maximaal te kunnen begeleiden in hun leerproces en de goede 

werking van de school te kunnen behouden vraagt de directrice van de Diabolo 
school om 77 lestijden in te vullen met beleidsondersteuning (Tivoli-uren). 

• De uren beleidsondersteuning worden tweemaal (1 maal in januari en 1 maal in 
juni) verrekend door het departement onderwijs via het werkingsbudget. 

 
Financiële gevolgen 
 

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst 

64799999/080000 september tot en met 
december 2017: 
€ 44 800,00 
 
januari tot en met juni 
2018: 

€ 67 200,00 

n.v.t. 
 

 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de personeelsformatie voor het schooljaar 2017 -
2018 van de Diabolo school, Hebronlaan 17 te 1950 Kraainem: 

 
Kleuterschool: 
Vastbenoemd:   

• Mignolet Vanessa  24/24 
• Holemans Yasmina  24/24 
• Rachedi Nadia  24/24 
• Hollanders Cécile  24/24 

• Fayt Johanna   24/24 
• Vankeerberghen Maud 24/24 
• Arnould Hélène   24/24 
• Vandelook Vinciane   20/24 

 
TADD: 

• Vandelook Vinciane    4/24 
• Brel Florence    20/24 (14 restlestijden+ 3 SES +3 Add.lestijden) 

 
Algemeen totaal: 212 lestijden 
 
Indien de directrice, mevrouw Bernadette Vanwichelen, om medische redenen haar taak 
maar voor 50 % kan opnemen wordt gevraagd om mevrouw Cécile Hollanders in te 
zetten voor 12/24 lestijden ter vervanging van mevrouw Bernadette Vanwichelen en voor 

12/24 lestijden ter ondersteuning van de administratief medewerker. 
Hiervoor dienen geen extra lestijden aangevraagd worden. 
 
Lagere school: 
Vastbenoemd: 

• Brochier Jean   24/24 (loopbaanonderbreking) 
• Henderickx Fabienne  24/24 
• Delneufcourt Muriel   24/24 (5/24 verlof verminderde prestaties) 
• Goffinet Béatrice  12/24 
• Bossicard Angélique   24/24 
• Leonard Séverine   24/24 
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• Paquet Françoise   24/24 
• Stéphanie Baervoets  24/24 
• Abts Sophie    24/24 
• Velle Julie    24/24 

• Gubin Valérie    24/24 
• Di Meo Barbara   19/24 

 
TADD: 

• Di Meo Barbara   5/24 
 
Tijdelijke aanstellingen: 

• Hermesse Marine  24/24 (19 restlestijden + 5/24  verminderde 
prestaties Muriel Delneufcourt) 

• Petrens Victoria  17/24 (1restlestijd+ 8 SES+8 Add.lestijden) 
• Maryns Diane   24/24 

 
Tivoli: 

• Petrens Victoria    7/24  

• Gogos Melina:  24/24  
 
Vervanging: 

• Goffette Caroline  24/24 ( vervanging Maryns Diane in bevallingsverlof 
tijdens het eerste trimester) 

 
Beschikbaar : 296 + 8 SES + 8 Add. = 312 lestijden 
Rest: 0 lestijden 
Tivoli: 31 lestijden 
Levensbeschouwelijke vakken 
Vastbenoemd: 

• Coppens Anne 12/24 
• Goffinet Béatrice  12/24 
• Chaïbbi Moheddine  12/24 

•  
Tijdelijken: 

• Faure Matthieu  8/24 (afhankelijk van de keuze van de ouders) 
• Nejman Joshua  4/24 (afhankelijk van de keuze van de ouders) 
• Stogios Nikolaos  10/24 (afhankelijk van de keuze van de ouders) 

 
Lichamelijke opvoeding: 

• Mot Michaël   18/24 (Tivoli-uren) 
• Herman Michaël    8/24 (Tivoli- uren) 
• Zwijsen Emilie    2/24 (Tivoli- uren) 
• Panneel Kimberly    6/24 (Tivoli-uren) 
•  

Kleuterturnen: 
• Barbier Emmanuelle of Gogos Melina  12/24 (Tivoli-uren) 

 
Totaal : 46 Tivoli-uren 
 
Kinderverzorging: 
Tijdelijke 

• Santamaria Emilie  10/32 
 

Administratieve ondersteuning: 
Vastbenoemd: 

• Gilis Carina   27/36 
TADD: 
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• Gilis Carina     3/36 
 
ICT-coördinator: 
Vastbenoemd: 

• Mot Michaël    8/36 
•  

Zorgcoördinatie: 
Vastbenoemd: 

• Coppens Martine  30/36 
TADD: 

• Coppens Martine    2/36 (Agentschap onderwijs) 
  2/36 (scholengemeenschap) 

Tijdelijke: 
• Brel Florence     7/36 ( scholengemeenschap) 

 
Artikel 2: 
De gemeenteraad geeft zijn akkoord om het tekort van 77 lestijden in te vullen via 
beleidsondersteuning  betaald met de werkingsmiddelen van het agentschap 

onderwijsdiensten. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad geeft zijn akkoord om de kostprijs van de verloning voor 
beleidsondersteuning te voorzien in het budget op het algemeen rekeningnummer 
64799999/ beleidsitem 080000. 
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Voorzitter 

 


