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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Conformément à l'article 87 de la Nouvelle Loi Communale, vous êtes invité(e) à assister à la réunion du Conseil
communal qui aura lieu à la Maison communale, dans la salle du Conseil, le lundi 18 octobre 2021, à 19:00.

Overeenkomstig artikel 87 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt u uitgenodigd om de vergadering van de
Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op maandag 18 oktober
2021, om 19:00.

Woluwe-Saint-Lambert, le 7 octobre 2021
Sint-Lambrechts-Woluwe, 7 oktober 2021

CONSEIL COMMUNAL DU 18 OCTOBRE 2021 
GEMEENTERAAD VAN 18 OKTOBER 2021 

NOTES EXPLICATIVES
TOELICHTINGSNOTA

 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Procès-verbal de la séance du 20/09/2021 - Approbation.

Le procès-verbal de la séance du 20/09/2021 est approuvé.

Proces-verbaal van de vergadering van 20/09/2021 - Goedkeuring.

Het proces-verbaal van de vergadering van 20/09/2021 wordt goedgekeurd.

 

Conseil communal - Mandat représentatif au sein d’une intercommunale - BRULABO - M. Charles
SIX, conseiller communal - Rapport de gestion 2021 (année 2020) - Application des articles 96bis de
la nouvelle loi communale et 61 du règlement d'ordre intérieur - Communication.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que la commune est représentée au sein de certaines intercommunales et asbl dans laquelle
elle a des intérêts ;
 
Considérant que la nouvelle loi communale stipule dans son article 96bis, tel que modifié par l’ordonnance
du 17/07/2020, que « Les représentants du conseil communal dans les intercommunales, qui exercent une
fonction d'administrateur, doivent présenter au conseil communal un rapport annuel relatif à la gestion de
l'intercommunale concernée ainsi que sur leur propre activité au sein de l'intercommunale (Ord.
17.07.2020). » ;
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Considérant que M. Charles SIX, conseiller communal, a été désigné, le 17/12/2018, pour représenter la
commune de Woluwe-Saint-Lambert au Conseil d’administration de l’ASBL BRULABO ;
 
Considérant que cette association a tenu son assemblée générale le 16/06/2021 ;
 
Considérant qu’en application de l’article 61 du règlement d’ordre intérieur (R.O.I.) du Conseil communal,
M. Charles SIX est tenu de présenter son rapport de gestion pour l’année 2020 au Conseil communal qui a
lieu le mois qui suit la date de l’assemblée générale de l’intercommunale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/09/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE du rapport de gestion 2021, rédigé par M. Charles SIX, conseiller communal,
sur sa représentation au sein de l’ASBL BRULABO et sur les activités de celle-ci durant l’année 2020.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Gemeenteraad - Representatief mandaat binnen een intergemeentelijke vereniging - BRULABO -
Dhr. Charles SIX, gemeenteraadslid - Beheersverslag 2021 (jaar 2020) - Toepassing van artikelen
96bis van de nieuwe gemeentewet en 61 van het huishoudelijk reglement - Mededeling.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de gemeente vertegenwoordigd is in bepaalde intercommunales en vzw’s waarin zij
belangen heeft;
 
Overwegende dat de nieuwe gemeentewet, die onlangs gewijzigd werd, in zijn artikel 96bis, zoals
gewijzigd door de ordonnantie van 17/07/2020, het volgende stelt: “De vertegenwoordigers van de
gemeenteraad in de intercommunales met een bestuurdersfunctie dienen bij de gemeenteraad jaarlijks
verslag voor te stellen over het beheer van de betrokken intercommunale en over hun eigen activiteit
binnen de intercommunale (Ord. 17/07/2020).”;
 
Overwegende dat dhr. Charles SIX, gemeenteraadslid, in zitting van 17/12/2018 werd aangeduid om de
gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe te vertegenwoordigen in de Raad van bestuur van de vzw
BRULABO;
 
Overwegende dat deze vereniging haar algemene vergadering op 16/06/2021 gehouden hebben;
 
Overwegende dat krachtens artikel 61 van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad dhr. Charles
SIX verplicht is zijn beheersverslag voor het jaar 2020 aan de Gemeenteraad voor te stellen in de loop van
de maand die volgt op de datum van de algemene vergadering van de vzw;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 23/09/2021;
 
NEEMT KENNIS van het beheersverslag 2021, opgesteld door dhr. Charles SIX, gemeenteraadslid,
betreffende zijn vertegenwoordiging binnen de vzw BRULABO en betreffende de activiteiten van deze
intercommunales tijdens het jaar 2020.
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De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.
 

38433 - Six - rapport gestion brulabo 2020.pdf, 38433 - mail Six.pdf
 
 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

Wolu Techni-Cité - Garage - Remplacement du tableau électrique - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : C&R ELECTRICS - Dépense : 25.338,99 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de procéder au remplacement
du tableau électrique au garage du WTC ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/09/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine, il s’indique de procéder au remplacement
du tableau électrique au garage du WTC ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant de ce marché s'élève à 25.338,99 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme C&R ELECTRICS, Chaussée de Ninove
1072 à 1080 Bruxelles ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2021, à

3/221
Conseil communal - 18.10.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 18.10.2021 - Openbare toelichtingsnota



4

l'article 13700/724-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme C&R ELECTRICS  (TVA :
00763.532.035), Chaussée de Ninove 1072 à 1080 Bruxelles, afin de procéder au remplacement du
tableau électrique au garage du WTC, conformément à son offre du 02/09/2021 d’un montant total
de 25.338,99 EUR TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de
l'arrêté royal du 18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense de 25.338,99 EUR TVAC qui sera à imputer à l'article 13700/724-60 du
budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;

d’engager un montant de 27.000 EUR TVAC.

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »

Wolu Techni-Cité - Garage - Vervanging van het elektrisch bord - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: C&R ELECTRICS - Uitgave: 25.338,99 EUR incl. btw - Informatie.

KM_C45821090913480.pdf, KM_C45821090614230.pdf
 

Equipe du cimetière - Plaques de roulage - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : INDUPACK BVBA - Dépense : 4.000 EUR TVAC - Information.

Ploeg begraafplaats - Rijplaten - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: INDUPACK bvba - Uitgave: 4.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van rijplaten voor de ploeg van de
begraafplaats;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/10/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van rijplaten voor de ploeg van de
begraafplaats;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde

• 

• 

• 

4/221
Conseil communal - 18.10.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 18.10.2021 - Openbare toelichtingsnota



excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 4.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
 
Overwegende dat, op de 3 geraadpleegde firma’s,1 offerte werd ontvangen:

INDUPACK bvba, 3990 Lommel: 3.926,45 EUR incl. btw,

GWW-PRO, 5145 Waalrijk: heeft geen offerte ingediend,

PLAQUE DE ROULAGE, 9140 Temse: heeft geen offerte ingediend;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 87800/744-51//430 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan de raming ten bedrage van 4.000 EUR incl. btw voor de opdracht
betreffende de levering van rijplaten voor de ploeg van de begraafplaats;

deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de enige firma die een offerte ingediend heeft,
zijnde INDUPACK bvba (BE 0866.504.958), Simon Stevinstraat 11 te 3920 Lommel, tegen het
nagerekende offertebedrag van 3.926,45 EUR incl. btw;

een bedrag van 4.000 EUR incl. btw aan te wenden;

de betaling goed te keuren met het krediet ingeschreven op artikel 87800/744-51//430 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2021.

Deze uitgave zal van het buitengewoon reservefonds afgenomen worden.
 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd
worden.”
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Avis DD_Plaque de roulage_GEV.pdf, Mail demande de prix Plaque de roulage.be.pdf, Marché GEP_3.
AVIS DDPP.PDF, Mail demande de prix GWWPROBELGIQUE.pdf, Offre de prix induplates.PDF,
Demande_marché_Petit matériel horticole_2021.pdf, Marché GEP_4. AVIS SIPP.PDF, Mail demande de

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
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prix Induplates.pdf
 

Logements - Acquisition de 2 chaudières de remplacement - Marché de faible montant - Désignation
du fournisseur : FACQ - Dépense : 4.219,49 EUR TVAC - Information.

Woningen - Aankoop van 2 verwarmingsketels voor vervanging - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: FACQ - Uitgave: 4.219,49 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van vervanging verwarmingsketels;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 30/09/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van vervanging verwarmingsketels ;
                                  
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 92
(de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat het een opdracht van beperkte waarde betreft;
 
Gelet op de offerte van de firma FACQ, Leuvensesteenweg 536 te 1930 Zaventem;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 92240/724-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2021;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 4.214,49 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan de raming ten bedrage van 4.214,49 EUR incl. btw van de opdracht• 
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voor de aankoop van vervanging verwarmingsketels;

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma FACQ, Leuvensesteenweg
536 te 1930 Zaventem;

de betaling uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van de offerte van 4.214,49 EUR incl. btw

een bedrag van 4.214,49 EUR incl. btw aan te wenden op artikel 92240/724-60 van de
buitengewone begroting 2021;

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd
worden.”
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

ID1810DemandeMarchéOffreAvis21092021.pdf, 1810_2021_09_30_COL_Goedkeuring - Starten
procedure en uit te nodigen firmas.doc, 1810_2021_09_30_COL_Approbation - Demarrage procedure et
firmes a consulter.doc

 

Ecole Robert Maistriau - Remise à niveau de la cour de récréation - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : STEENACKER - Dépense : 25.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à la remise à niveau de la cour de récréation à l’école
Robert Maistriau ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à la remise à niveau de la cour de récréation à l’école
Robert Maistriau ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment l’article
92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;

• 

• 

• 
• 
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 25.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce marché :

STEENACKER, rue L. Marcelis, 49 à 1970 Wezembeek-Oppem ;

HOOLANTS BETON, Holstraat, 3-5 à 1831 Diegem ;

DEKEMPENEER, Zaventemsesteenweg, 63 à 1831 Diegem ;

 
Considérant que deux firmes ont remis offre :

STEENACKER, rue L. Marcelis, 49 à 1970 Wezembeek-Oppem : 21.995,00 EUR TVAC ;

HOOLANTS BETON, Holstraat, 3-5 à 1831 Diegem : 64.562,48 EUR TVAC ;

 
Considérant qu’il est proposé, tenant compte des éléments précités, de disigner la firme STEENACKER,
rue L. Marcelis, 49 à 1970 Wezembeek-Oppem, pour la remise à niveau de la cour de récréation, au
montant de son offre controlé de 21.995,00 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2021, à
l'article 72200/724-60 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme STEENACKER, rue L.
Marcelis, 49 à 1970 Wezembeek-Oppem, pour la remise à niveau de la cour de récréation, au
montant de son offre controlé de 21.995,00 EUR TVAC, et ce, en application des articles 92 de la
loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale
;

d’approuver l’engagement de la dépense estimée à maximum 25.000 EUR TVAC à imputer à
l'article 72200/724-60 du budget extraordinaire de l'exercice 2021.

Cette dépense sera financée par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

School "Robert Maistriau" - Het op peil brengen van de speelplaats - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: STEENACKER - Uitgave: 25.000 EUR incl. btw -
Informatie.

BOS 38659 Dem_avis_offres.pdf, Note technique complémentaire.pdf
 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
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7 Le Petit Foriest - Poste à souder - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : DEGECO - Dépense : 1.700 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique d’acquérir un poste à souder pour
l’atelier du Petit Foriest;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Enseignement, il s’indique d’acquérir un poste à souder pour
l’atelier du Petit Foriest;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 92 ;
 
Vu l’article  124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
 
Vu l’arrêté royal du 14/01/2013, et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.700 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant que les deux fournisseurs suivants ont été consultés à cette occasion :

DEGECO, avenue de l’Optimisme, 15 à 1140 Bruxelles (1.660,73 EUR TVAC) ;

ISFABRIEK STROMBEEK, Broekstraat 70 à 1860 Meise (1.846,21 EUR TVAC).

Considérant qu'il est proposé d'attribuer ce marché à la firme DEGECO, avenue de l’Optimisme, 15 à 1140
Bruxelles ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2021, à
l'article 72200/744-98//720 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236;
 
DECIDE :

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme DEGECO, avenue de
l’Optimisme, 15 à 1140 Bruxelles, pour l’acquisition d’une un poste à souder pour l’atelier du Petit
Foriest, aux conditions de son offre du 27/09/2021, d’un montant de 1.660,73 EUR TVAC et ce, en

• 
• 

• 
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application des articles 92 de la loi du 17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté
royal du 14/01/2013, 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver l’engagement de la dépense totale de 1.700 EUR TVAC à imputer à l'article
72200/744-98//720 du budget extraordinaire de l'exercice 2021.

Les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense seront prélevés sur le Fonds de Réserve
Extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-Président
de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

"Le Petit Foriest" - Lasapparaat - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: DEGECO - Uitgave: 1.700 EUR incl. btw - Informatie.

Image (9).jpg, scanens_20210924_095350.pdf
 

Club de pétanque Meudon - Chalet - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : MAKRO - Dépense : 1.700 EUR TVAC - Information.

 

Club "Pétanque Meudon" - Huisje - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: MAKRO - Uitgave: 1.700 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van het huisje van de club “Pétanque
Meudon”;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/10/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de vervanging van het huisje van de club “Pétanque
Meudon”;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 92;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 

• 
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Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht van beperkte waarde als gunningswijze te kiezen;
 
Gelet op de offerte van de firma MAKRO CASH & CARRY BELGIUM, Nijverheidstraat 70 te 2160
Wommelgem (1.699 EUR BTWI);
 
Overwegende dat de uitgave van 1.700 EUR BTWI voor deze opdracht voorzien is op artikel 76410/725-
60//764 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan de raming van 1.700 EUR BTWI voor de opdracht voor de
vervanging van het huisje van de club “Pétanque Meudon”;

deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma MAKRO CASH & CARRY
BELGIUM, Nijverheidstraat 70 te 2160 Wommelgem ;

de betaling uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel 76410/725-60//764 van
de buitengewone begroting van het dienstjaar 2021.

Deze uitgave zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering van de Gemeenteraad voorgelegd
worden."
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

KM_C45821092914210.pdf
 

Parc Timmermans - Projet participatif « De l'eau au parc Timmermans » - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : HOOLANTS BETON - Dépense : 29.837,81 EUR TVAC -
Information.

Park Timmermans - Participatieve project in "Water in het Park Timmermans" - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: HOOLANTS BETON - Uitgave: 29.837,81 EUR
incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 

• 

• 

• 
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Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot het opvangen van het regenwater van de daken van
het huis en de schuilplaats voor straatvegers op te vangen en te gebruiken voor het besproeien van de
nieuwe boomgaard en moestuin;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 07/10/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot het opvangen van het regenwater van de daken van
het huis en de schuilplaats voor straatvegers op te vangen en te gebruiken voor het besproeien van de
nieuwe boomgaard en moestuin;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 92
(de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat het een opdracht van beperkte waarde betreft;
 
Gelet op de offerte van de firma Hoolants Béton, Holstraat 3-5 te 1831 Diegem van een bedrag van
29.837,81 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 87500/725-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2021;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt om 35.000 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST :

goedkeuring te verlenen aan de raming van 29.837,81 EUR incl. btw van de opdracht van het
participatieve project in "water in het Parc Timmermans";

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma Hoolants Béton, Holstraat
3-5 te 1831 Diegem;

de betaling uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van hun offerte en met het krediet
ingeschreven in het budget van 2021, op artikel 87500/725-60 van de buitengewone begroting;

een bedrag van 35.000 EUR incl. btw aan te wenden.</$delibNl$>

• 

• 

• 

• 
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de fondsen voor de betaling van deze uitgave van het Buitengewoon Reservefonds af te nemen.

Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd
worden.”
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Offerte_2021131-.pdf, Courriels du 05-10-2021.pdf, Demande de marché.pdf
 

Impression, mise sous pli et affranchissement de 13.000 envois en courrier recommandé - Procédure
négociée sans publication préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 100.000
EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Prévention-Stationnement réglementé, il y a lieu de procéder à un
marché pour l’impression, mise sous pli et affranchissement de 13.000 envois en courrier recommandé ;
 
Vu les articles 234 § 3 de la nouvelle loi communal ;
 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins du 23/09/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant le cahier des charges N° 2021-1809 relatif au marché “ID 1809 - Impression, mise sous pli et
affranchissement de 13.000 envois en courrier recommandé” ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2021-1809 relatif au marché “Impression, mise sous pli et
affranchissement de 13.000 envois en courrier recommandé” ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 100.000 EUR ;

• 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée sans
publication préalable :

EasyPost, Nieuwe Steenweg   8 à 1731 Zellik (Asse) ;

BPOST SA, Centre Monnaie 1 à 1000 Bruxelles ;

INFORIUS SPRL, Rue Des Palais 44, Bte 45 à 1030 Schaerbeek ;

Considérant qu'il est proposé de lancer la procédure et d'envoyer les invitations à présenter une offre le
27/09/2021 ;
 
Considérant que la date du 11/10/2021 à 09h00 est proposée comme date limite d'introduction des offres ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 42400/123-07/12218 du budget
ordinaire de l’exercice 2021 ;
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment l’article 234 §3 et 236 ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges N° 2021-1809 et le montant estimé du marché “ID 1809 -
Impression, mise sous pli et affranchissement de 13.000 envois en courrier recommandé”, les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 100.000 EUR TVAC.

de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable

de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée sans
publication préalable :

EasyPost, Nieuwe Steenweg   8 à 1731 Zellik (Asse) ;

BPOST SA, Centre Monnaie 1 à 1000 Bruxelles ;

INFORIUS SPRL, Rue Des Palais 44, Bte 45 à 1030 Schaerbeek ;

de fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 11/10/2021 à 09h00.

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 42400/123-07/12218 du budget ordinaire
de l’exercice 2021.

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-Président
de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Afdruk, in omslag steken en frankeren van 13.000 aangetekende brieven -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 3
- Uitgave: 100.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
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Overwegende dat, op verzoek van de dienst gereguleerde parkeerpreventie, een contract moet worden
gesloten voor het drukken, verpakken en verzenden van 13.000 geregistreerde poststukken;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 27/09/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Afdruk, in omslag steken en frankeren van 13.000
aangetekende brieven” een bestek met nr. 2021-1809 opgesteld werd;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Afdruk, in omslag steken en frankeren van 13.000
aangetekende brieven” een bestek met nr. 2021-1809 werd opgesteld door de Technische diensten;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 100.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat volgende ondernemers in aanmerking komen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

EasyPost, Nieuwe Steenweg   8 te 1731 Zellik (Asse);

BPOST SA, Centre Monnaie 1 te 1000 Bruxelles;

INFORIUS SPRL, Rue Des Palais 44, Bte 45 te 1030 Schaerbeek;

Overwegende dat wordt voorgesteld om de plaatsingsprocedure op te starten en de uitnodigingen tot
offerte op 27/09/2021 te verzenden;
 
Overwegende dat 11/10/2021 om 09.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de
offertes;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op artikel 42400/123-
07/12218 van de gewone begroting;

• 
• 
• 
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Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-1809 en de raming voor de opdracht
“Afdruk, in omslag steken en frankeren van 13.000 aangetekende brieven”, de lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 100.000 EUR incl. btw.

bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:

EasyPost, Nieuwe Steenweg   8 te 1731 Zellik (Asse);

BPOST SA, Centre Monnaie 1 te 1000 Bruxelles;

INFORIUS SPRL, Rue Des Palais 44, Bte 45 te 1030 Schaerbeek;

de offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 11/10/2021 om 09.00 uur.

de uitgave voor deze opdracht te voorzien in het budget van 2021, op artikel 42400/123-07/12218
van de gewone begroting.

Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering van de Gemeenteraad voorgelegd
worden.”

 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

1809_2021_09_16_Bestek - Model 3P.doc, 1809_2021_09_23_COL_Approbation - Demarrage procedure
et firmes a consulter.doc, 1809_2021_09_23_COL_Approbation - Demarrage procedure et firmes a
consulter_1.doc, Demande_marché - Stationnement - Recommandés 2020.doc,
1809_2021_09_23_COL_Goedkeuring - Starten procedure en uit te nodigen firmas.doc, Demande marché
- Stationnement - Recommandés 2020.pdf, 1809_2021_09_16_CCH - Modele 3P.doc, Marché
recommandés - Avis DDPP 2019.pdf

 

Achat de petit matériel horticole en 2021 - Procédure négociée sans publicité préalable - Cahier des
charges - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 10.200 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir du petit matériel horticole en 2021 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
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« LE COLLEGE,
 
Considérant le cahier des charges N° 2021-1813 relatif au marché “ID 1813 - Achat de petit matériel
horticole en 2021” ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90 - 1° ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.200 EUR TVAC (5.500 EUR TVAC pour les
serres communales et 4.700 EUR TVAC pour le cimetière) ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée sans
publication préalable :

Horticole Bernard BODART, Chaussée de Nivelles, 37 à 1461 Haut-Ittre ;

CLABOTS BRUXELLES, quai des Usines 5-8 à 1000 Bruxelles ;

INTERNATIONAL TOOLS SERVICE SA, Rue Du Printemps 39-43 à 1050 Bruxelles ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit aux articles 76600/744-98 (5.500 EUR
TVAC) et 87800/744-98 (4.700 EUR TVAC) du budget extraordinaire 2021;
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges N° 2021-1813 et le montant estimé du marché “ID 1813 - Achat
de petit matériel horticole en 2021”, les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et
par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 10.200 EUR
TVAC (5.500 EUR TVAC pour les serres communales et 4.700 EUR TVAC pour le cimetière).

de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

d’informer le conseil communal de la présente décision.

de consulter les firmes suivantes dans le cadre de la procédure négociée sans publication préalable
:

Horticole Bernard BODART, Chaussée de Nivelles, 37 à 1461 Haut-Ittre ;

CLABOTS BRUXELLES, quai des Usines 5-8 à 1000 Bruxelles ;

INTERNATIONAL TOOLS SERVICE SA, Rue Du Printemps 39-43 à 1050 Bruxelles ;

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
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de financer cette dépense par le crédit inscrit aux articles 76600/744-98 (5.500 EUR TVAC) et
87800/744-98 (4.700 EUR TVAC) du budget extraordinaire 2021.

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-Président
de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Aankoop van klein tuinbouwmaterieel - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 5 - Uitgave: 10.200 EUR incl. btw - Informatie.

1813_2021_09_29_CCH - Modele 3P.doc, DEMANDE DE MARCHE.pdf
 

Achat de matériel horticole en 2021 - Procédure négociée sans publicité préalable - Cahier des
charges - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 168.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir du matériel horticole en 2021 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir du matériel horticole en 2021 ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
 
Considérant le cahier des charges n° 2021-1814 relatif au marché « Achat de matériel horticole en 2021 » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 168.000 EUR TVAC ;

• 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le marché comporte les lots suivants :
- Lot 1 “Nacelle à flèche et chenille” ;
- Lot 2 “Tondeuse, tracteur et rogneuse de souche” ;
- Lot 3 “Gerbeur électrique” ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :

ARNOULD MANUTENTION, Avenue de Bouillon, 11 à 6800 Libramont,

TVH EQUIPMENT, Avenue Thomas Edisson 69 à 1402 Nivelles,

LOISELET - 70, rue des Matelots à 7800 Ath,

HILAIRE VANDERHAEGHE Parc Industriel Noville-Les-Bois, Rue du Grand Champ 12 à 5380
Fernelmont,

HORTICOLE BODART, Chaussée de Nivelles 35A à 1461 Haut-Ittre,

SEBASTIEN DUBOIS, Chaussée de Charleroi 9B à 1380 Plancenoit,

MOTRAC Rue RN 4 3B, 5590 Ciney,

MANUTAN,Chaussée de Mons 1424 à 1070 Bruxelles,

DURANT AGRICOLE ET JARDIN, rue de la Gendarmerie 48 à 5600 Philippeville ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021,
articles 76600/744-51 (152.000 EUR TVAC) et 87800/744-51 (16.000 EUR TVAC) et sera financé par
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 ;
 
DECIDE, sous réserve d’inscription des crédits nécessaires par le Conseil communal et de leur
approbation par l’autorité de tutelle :

d'approuver le cahier des charges n° 2021-1814 et le montant estimé de 168.000 EUR TVAC du
marché « Achat de matériel horticole en 2021 ». Les conditions sont fixées comme prévu au cahier
des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics ;

de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;

d’informer le conseil communal de la présente décision ;

de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée sans
publication préalable :

ARNOULD MANUTENTION, Avenue de Bouillon, 11 à 6800 Libramont,

TVH EQUIPMENT, Avenue Thomas Edisson 69 à 1402 Nivelles,

LOISELET - 70, rue des Matelots à 7800 Ath,

HILAIRE VANDERHAEGHE Parc Industriel Noville-Les-Bois, Rue du Grand Champ 12
à 5380 Fernelmont,

HORTICOLE BODART, Chaussée de Nivelles 35A à 1461 Haut-Ittre,

SEBASTIEN DUBOIS, Chaussée de Charleroi 9B à 1380 Plancenoit,

MOTRAC Rue RN 4 3B, 5590 Ciney,

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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MANUTAN,Chaussée de Mons 1424 à 1070 Bruxelles,

DURANT AGRICOLE ET JARDIN, rue de la Gendarmerie 48 à 5600 Philippeville ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, articles
76600/744-51 (152.000 EUR TVAC) et 87800/744-51 (16.000 EUR TVAC).

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Aankoop van tuinbouwgereedschap in 2021 - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 3 - Uitgave: 168.000 EUR incl. btw - Informatie.

1814_2021_09_27_CCH - Modele 3P.doc, 1814_2021_10_07_COL_Approbation - Conditions.doc,
Réponse Avis SIPP Marché matériel horticole.docx, Réponse Avis DD Marché matériel horticole.docx,
Avis SIPP.pdf, métré_FR_Achat_matériel_Horticole.pdf, Répartition+budgétaire.pdf, Clauses techniques
Achat de matériel horticole 2021.docx, métré_FR_Achat_matériel_Horticole.xls, Avis DD Achat matériel
horticole 2021.pdf, Demande_marché_Matériel horticole_2021.doc

 

Plaines et aires de jeux - Achat de jeux et de modules de jeux - Procédure négociée sans publicité
préalable - Cahier des charges - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 50.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir des jeux et des modules de jeux pour les plaines et les aires
de jeux ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir des jeux et des modules de jeux pour les plaines et les aires
de jeux ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 EUR) ;
 

• 
• 

• 
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Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2021-1815 relatif au marché “Plaines et aires de jeux - Achat de jeux
et de modules de jeux” établi par le service d’administration et marchés ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 50.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :

ANCIAUX Phillippe, rue de la Goyette 15 à 1471 Loupoigne ;

IDEMASPORT SA, Rue de l'Avenir 8 à 4890 Thimister ;

PLAY OUTDOOR SPRL, Hauts Des Sarts 18 à 4800 Verviers ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021,
article 76100/725-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges N° 2021-1815 et le montant estimé de 50.000 EUR TVAC du
marché “Plaines et aires de jeux - Achat de jeux et de modules de jeux”. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics.

de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

d’informer le conseil communal de la présente décision.

de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée sans
publication préalable :

ANCIAUX Phillippe, rue de la Goyette 15 à 1471 Loupoigne ;

IDEMASPORT SA, Rue de l'Avenir 8 à 4890 Thimister ;

PLAY OUTDOOR SPRL, Hauts Des Sarts 18 à 4800 Verviers.

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article
76100/725-60.

Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
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Speelpleinen en -velden - Aankoop van spelen en speelmodules - Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 3 - Uitgave: 50.000 EUR incl. btw -
Informatie.

Métré_FR_Achat_de_jeux.xls, 1815_2021_09_28_CCH - Modele 3P.doc, Arguments GEP.pdf, Avis
SIPP.pdf, Avis DD.pdf, Clauses Techniques_ACHAT DE JEUX.pdf, Demande de marché_Achat de
jeux.pdf

 

Budgets participatifs - Procédure négociée sans publicité préalable - Cahier des charges - Dépense :
106.500 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir un marché public pour les budgets participatifs ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir un marché public pour les budgets participatifs ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2021-1828 relatif au marché “budgets participatifs” établi par le
service d’administration et marchés ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 106.500 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :
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EECOCUR SA, Rue Du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont ;

QUINTELIER Frères SA, Rue des Trois Fontaines 24 à 1370 Jodoigne ;

VERTCONCEPT SPRL, Rue De Grammont 37 à 7830 Bassilly ;

ESPACES VERTS MASSE & FILS sa, rue de la Croix du Maïeur, 10 à 7110 La Louvière ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021,
article 76600/725-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges N° 2021-1828 et le montant estimé de 106.500 EUR TVAC du
marché “Budgets participatifs”. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et
par les règles générales d'exécution des marchés publics.

de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

d’informer le conseil communal de la présente décision.

de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée sans
publication préalable :

EECOCUR SA, Rue Du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont ;

QUINTELIER Frères SA, Rue des Trois Fontaines 24 à 1370 Jodoigne ;

VERTCONCEPT SPRL, Rue De Grammont 37 à 7830 Bassilly ;

ESPACES VERTS MASSE & FILS sa, rue de la Croix du Maïeur, 10 à 7110 La Louvière.

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article
76600/725-60.

Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Participatieve begrotingen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking -
Bestek - Uitgave: 160.500 EUR incl. btw - Informatie.

Clauses Techniques_BUPA 1-4-12-19.pdf, Avis DD_Marché BUPA2020.pdf, 1828_2021_10_05_CCH -
Modele 3P.doc, Demande_marché_BUPA2020.pdf, Annexe I.pdf, Métré_FR_BUPA2020.xls

 

Espaces verts - Divers travaux ponctuels de plantation, de terrassement et de maçonnerie - Firme :
EECOCUR SA - Dépense supplémentaire : 25.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
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Considérant que des travaux supplémentaires ont été nécessaires dans le cadre du marché « Divers travaux
ponctuels de plantations, de terrassement et de maçonnerie » ;
 
Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 16/09/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Vu sa décision du 29/04/2021 attribuant le marché «Divers travaux ponctuels de plantations, de
terrassement et de maçonnerie» à la firme EECOCUR SA, rue de Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont,
et engageant un montant de 50.000 EUR TVAC ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant qu’en cours d’exécution du marché et suite à l’annonce de la visite du roi en octobre, le
service GEP a dû mettre en place des moyens importants pour entamer une remise en état du cimetière ;
 
Considérant que, l’engagement initial ne couvrant pas la dépense supplémentaire de 25.000 EUR TVAC,
un engagement supplémentaire de 25.000 EUR TVAC, à inscrire à l’article 76600/725-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021, s’avère nécessaire ;
  
Considérant que les crédits ont été prévus en modification budgétaire du budget extraordinaire de
l’exercice 2021 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 236 ;
 
DECIDE :

d’approuver la dépense supplémentaire de 25.000 EUR TVAC pour divers travaux ponctuels de
plantations, de terrassement et de maçonnerie et d’engager un montant supplémentaire de 25.000
EUR TVAC en faveur de la firme EECOCUR SA, rue de Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont, à
l’article 76600/725-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2021 ;

Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Groene ruimtes - Diverse beplantings-, grond- en metselwerkzaamheden - Firma: EECOCUR sa -
Bijkomende uitgave: 25.000 EUR incl. btw - Informatie.

 

Territoire communal - Travaux de réparation, d’entretien et d’aménagement des routes municipales

• 
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2021 - Procédure ouverte - Cahier des charges - Dépense : 300.000 EUR TVAC - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de réaliser les divers travaux d’entretien de la voirie ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2021-1825 relatif au marché “Travaux de réparation, d’entretien et
d’aménagement des routes municipales 2021 (ID1825)”;
 
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Travaux ), estimé à 423.790,40 EUR TVAC ;
* Lot 2 (Fourniture et placement de mobilier urbain), estimé à 62.532,80 EUR TVAC;
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 486.323,20 EUR TVAC ;
 
Considérant que le montant global estimé avec les répétitions possibles du marché s’élève à 1.945.292,80
EUR TVAC;
 
Considérant que le cahier des charges prévoit l’application de l'article 42, § 1, 2° de la loi du 17/06/2016,
le pouvoir adjudicateur peut répéter le marché, en accord avec l'adjudicataire, pendant une période de trois
ans après la conclusion du marché initial.
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense de 300.000 EUR TVAC est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2021, article 42100/735-60/-/420 et sera financé par emprunt ;
 
Vu l'article 234 § 1 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges N° 2021-1825 et le montant estimé du marché “Travaux de
réparation, d’entretien et d’aménagement des routes municipales 2021”. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le
montant estimé s'élève à 486.323,20 EUR.

• 
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de passer le marché par la procédure ouverte.

de compléter, d'approuver et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.

de financer cette dépense par le credit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article
42100/735-60.  Un montant de 285.000 EUR TVAC (Engagement 13353) est destiné aux travaux et
un montant 15.000 EUR TVAC (Engagement 13354) pour la coordination sécurité.

de couvrir cette dépense de 300.000 EUR TVAC au moyen d’un emprunt à contracter auprès du
Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésorerires Communales.

de transmettre cette délibération en double exemplaire à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice
de la tutelle générale.

La présente deliberation sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de l’Exécutif de
Bruxelles-Capitale.

Gemeentelijk grondgebied - Herstellings-, onderhouds- en aanpassingswerken van de
gemeentewegen 2021 - Openbare procedure - Bestek - Uitgave: 300.000 EUR incl. btw -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is verschillende onderhoudswerkzaamheden op de wegenis uit te
voeren;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/10/2021;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Herstellings, onderhouds en aanpassings werken van de
gemeente wegen 2021” een bestek met nr. 2021-1825 werd ;
 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 ( Werken), raming: 423.790,40 EUR incl. btw;
* Perceel 2 (Levering en plaatsing van stadsmeubilair), raming: 62.532,80 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 486.323,20 EUR;
 
Overwegende dat het totale geraamde bedrag met mogelijke herhalingen van de opdracht 1.945.292,80
EUR incl. btw bedraagt;
 

• 
• 
• 

• 

• 
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Overwegende dat het in het bestek de toepassing van artikel 42, § 1, 2° van de wet van 17/06/2016
voorzien is, kan de aanbestedende overheid, mits akkoord van de aannemer, de opdracht herhalen
gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht.
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 
Overwegende dat de uitgave van 300.000 EUR incl. btw voor deze opdracht voorzien is in het budget
2021, op artikel 42100/735-60 van buitengewone begroting en dat de financiering gebeurt met lening;
 
Gelet op artikel 234 § 1 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:

goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-1825 en de raming voor de opdracht
“Herstellings, onderhouds en aanpassings werken van de gemeente wegen 2021”.De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 486.323,20 EUR incl.
btw.

bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal
niveau.

de uitgave van 300.000 EUR incl. btw voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op
artikel 42100/735-60 van de buitengewone begroting.  Een bedrag van 285.000 EUR incl. btw
(Vastlegging 13353) is voor de werken voorzien en een bedrag van 15.000 EUR incl. btw
(Vastlegging 13354) is voor de veiligheidscoördinatie voorzien.

de uitgave van 300.000 EUR BTWI te dekken door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.</$delibNl$>

deze beraadslaging in tweevoud met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht  aan de
toezichthoudende overheid over te maken.

Deze beraadslaging zal, ter berschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden.

1827_2021_10_07_COL_Approbation - Conditions.doc, 1825_Lot_Travaux_Estimation.xlsx,
1825_Lot_2_Metre_1.xlsm, Demande de Marché.pdf, 1825_Lot_1_Metre.xlsm, AvisDD_travaux ponctuels
(002).pdf, Avis SIPP entretien ponctuel et asphaltage.pdf, Explication relative aux différents procédés
d'infiltration.pdf, CSS PSS VGP Entretien ponctuel 2021 WSL BILINGUE.pdf,
1825_Lot_Mobilier_Estimation.xlsx, 1825_Perceel_2_Meetstaat.xlsm, Avis de marché.htm,
1825_Lot_2_Metre.xlsm, 1825_Estimation.xlsx, 1827_2021_10_04_Bestek - Model 3P.doc,
1827_2021_10_04_CCH - Modele 3P.doc, AVIS SUBSIDES entretien ponctuel.docx, 1825_Raming.xlsx,
1825_Perceel_1_Meetstaat.xlsm

 

Voiries - Divers aménagements de la voirie - Procédure ouverte - Cahier des charges - Dépense :
600.000 EUR TVAC - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de réaliser divers aménagements de la voirie ;

• 
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• 
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Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2021-1826 relatif au marché “DIvers aménagements de la voirie
(ID1826)” ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 692.483,00 EUR TVAC ;
 
Considérant que le montant global estimé avec les répétitions possibles du marché s’élève à 2.769.932
 EUR TVAC;
 
Considérant que le cahier des charges prévoit l’application de l'article 42, § 1, 2° de la loi du 17/06/2016,
le pouvoir adjudicateur peut répéter le marché, en accord avec l'adjudicataire, pendant une période de trois
ans après la conclusion du marché initial.
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense de 600.000 EUR TVAC est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2021, article 42100/731-60 et sera financé par emprunt ;
 
Vu l'article 234 § 1 de la Nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges N° 2021-1826 et le montant estimé du marché “Divers
aménagements de la voirie (ID1826)”. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
692.483,00 EUR.

de passer le marché par la procédure ouverte.

de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.

de financer cette dépense par le credit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article
42100/731-60.  Un montant de 590.000 EUR TVAC (Engagement 13357) est destiné aux travaux et
un montant 10.000 EUR TVAC (Engagement 13358) pour la coordination sécurité.

de couvrir cette dépense de 600.000 EUR TVAC au moyen d’un emprunt à contracter auprès du
Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésorerires Communales.

de transmettre cette délibération en double exemplaire à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice
de la tutelle générale.

• 

• 
• 
• 

• 
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La présente deliberation sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de l’Exécutif de
Bruxelles-Capitale.

Wegen - Allerlei aanlegwerken van de wegen - Openbare procedure - Bestek - Uitgave: 600.000 EUR
incl. btw - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is allerlei aanlegwerken van de wegen uit te voeren;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/10/2021;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Allerlei aanlegwerken van wegen (ID1826)” een bestek
met nr. 2021-1826 werd ;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 692.483,00 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat het totale geraamde bedrag met mogelijke herhalingen van de opdracht 2.769.932 EUR
incl. btw bedraagt;
 
Overwegende dat het in het bestek de toepassing van artikel 42, § 1, 2° van de wet van 17/06/2016
voorzien is, kan de aanbestedende overheid, mits akkoord van de aannemer, de opdracht herhalen
gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht.
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 
Overwegende dat de uitgave van 600.000 EUR incl. btw voor deze opdracht voorzien is in het budget
2021, op artikel 42100/731-60 van buitengewone begroting en dat de financiering gebeurt met lening;
 
Gelet op artikel 234 § 1 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:

goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-1826 en de raming voor de opdracht
“Allerlei aanlegwerken van wegen”, . De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt 692.483,00 EUR.
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18

bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal
niveau.

de uitgave van 600.000 EUR incl. btw voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op
artikel 42100/731-60 van de buitengewone begroting.  Een bedrag van 590.000 EUR incl. btw
(vastlegging 13357) is voor de werken voorzien en een bedrag van 10.000 EUR incl. btw
(vastlegging 13358) is voor de veiligheidscoördinatie voorzien.

de uitgave van 600.000 EUR incl. btw te dekken door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.</$delibNl$>

deze beraadslaging in tweevoud met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht  aan de
toezichthoudende overheid over te maken.

Deze beraadslaging zal, ter berschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden. 

1826_Metre.xlsm, CSS PSS VGP Ame ́nagement voiries 2021 BILINGUE.pdf, Aankondiging van
opdracht.htm, Explication relative aux différents procédés d'infiltration.pdf, AVIS SUBSIDES divers
aménagements.docx, 1826_Estimation.xlsx, Avis SIPP aménagements voirie.pdf, 1826_2021_10_05_CCH
- Modele 3P_1.doc, Demande de marche signée.pdf, 1826_Meetstaat.xlsm,
1826_2021_10_07_COL_Approbation - Conditions.doc, 1826_2021_10_05_Bestek - Model 3P_1.doc,
AvisDD_divers aménagements de voiries (002).pdf

 

Voiries - Asphalte de voiries en 2021 - Procédure ouverte - Cahier des charges - Dépense : 500.000
EUR TVAC - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir un marché d’asphaltage des voiries ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2021-1827 relatif au marché “Asphalte 2021”;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 466.333,15 EUR TVAC;
 
Considérant que le montant global estimé avec les répétitions possibles du marché s’élève à 1.865.332,6

• 
• 

• 

• 

• 
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EUR TVAC;
 
Considérant que le cahier des charges prévoit l’application de l'article 42, § 1, 2° de la loi du 17/06/2016,
le pouvoir adjudicateur peut répéter le marché, en accord avec l'adjudicataire, pendant une période de trois
ans après la conclusion du marché initial.
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense de 500.000 EUR TVAC est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2021, article 42100/735-60 et sera financé par emprunt;
 
Vu l'article 234 § 1 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges N° 2021-1827 et le montant estimé du marché “Asphalte
2021Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 466.333,15 EUR.

de passer le marché par la procédure ouverte.

de completer, d’approuver et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.

de financer cette dépense de 500.000 EUR TVAC par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2021, article 42100/735-60.  Un montant de 490.000 EUR TVAC est prévu pour les
travaux (Engagement 13359)et un montant de 10.000 EUR TVAC pour la coordination sécurité
(Engagement 13360).

de couvrir cette dépense de 500.000 EUR TVAC au moyen d’un emprunt à contracter auprès du
Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésorerires Communales.

de transmettre cette délibération en double exemplaire à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice
de la tutelle générale.

La présente deliberation sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de l’Exécutif de
Bruxelles-Capitale.

Wegen - Asfaltering van wegen in 2021 - Openbare procedure - Bestek - Uitgave: 500.000 EUR incl.
btw - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is de asfaltering van de wegen uit te voeren;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/10/2021;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de

• 

• 
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overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Asfalt 2021” een bestek met nr. 2021-1827 werd ;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 466.333,15 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat het totale geraamde bedrag met mogelijke herhalingen van de opdracht 1.945.292,80
EUR incl. btw bedraagt;
 
Overwegende dat het in het bestek de toepassing van artikel 42, § 1, 2° van de wet van 17/06/2016
voorzien is, kan de aanbestedende overheid, mits akkoord van de aannemer, de opdracht herhalen
gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 
Overwegende dat de uitgave van 500.000 EUR incl. btw voor deze opdracht voorzien is in het budget van
2021, op artikel 42100/735-60 van de buitengewone begroting  en dat de financiering gebeurt met lening;
 
Gelet op artikel 234 § 1 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:

goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-1827 en de raming voor de opdracht
“Asfalt 2021”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
466.333,15 EUR.

bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal
niveau.

de uitgave van 500.000 EUR incl. btw voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op
artikel 42100/735-60 van de buitengewone begroting .  Een bedrag van 490.000 EUR incl. btw
(vastlegging 13359) is voor de werken voorzien en een bedrag van 10.000 EUR incl. btw
(vastlegging 13360)  is voor de veiligheidscoördinatie voorzien.

de uitgave van 500.000 EUR incl. btw te dekken door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.</$delibNl$>

deze beraadslaging in tweevoud met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht  aan de
toezichthoudende overheid over te maken.

Deze beraadslaging zal, ter berschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden.

1827_2021_10_07_COL_Approbation - Conditions.doc, KM_C250i21092316290.pdf, AVIS SUBSIDES
ASPHALTAGE.DOCX, CSS PSS VGP Asphaltage 2021 WSL BILINGUE.pdf, 1827_2021_10_05_CCH -
Modele 3P.doc, AVIS_DD_ASPHALTE_2021.pdf, 1827_Estimation.xlsx, Aankondiging van opdracht.htm,
1827_Meetstaat.xlsm, Avis SIPP entretien ponctuel et asphaltage.pdf, Explication relative aux différents
procédés d'infiltration.pdf, 1827_2021_10_05_Bestek - Model 3P.doc, 1827_Metre.xlsm
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19 Achat, livraison, installation, mise en production d'un appareil de scannage pour contrôler les
véhicules automobiles - Procédure ouverte - Dépense : 400.000 EUR TVAC - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’achat, l’installation et la mise en service d'un scannage
pour contrôle des véhicules automobiles (RMAI - Reconnaissance mobile automatique des plaques
d'immatriculation) ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant le cahier des charges n° 2021-1829 relatif au marché « Achat, livraison, installation, mise en
production d'un appareil de scannage pour contrôler les véhicules automobiles » établi par le service
d’administration et marchés ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 400.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
 
Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité européenne ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021,
article 42400/744-51 et sera financé par emprunt ;
 
Vu l’article 234 § 1 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous reserve de l’approbation de la modification budgétaire par les autorités de tutelle :

d'approuver le cahier des charges n° 2021-1829 et le montant estimé du marché « Achat,
livraison, installation, mise en production d'un appareil de scannage pour contrôler les véhicules
automobiles ». Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 400.000 EUR TVAC ;

de passer le marché par la procédure ouverte ;

de completer, d’approuver et d'envoyer l'avis de marché au niveau national et européen ;

de transmettre cette délibération en double exemplaire à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice
de la tutelle générale ;

• 
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de financer cette dépense par le crédit inscrit en modification budgétaire du budget extraordinaire
de l’exercice 2021, article 42400/744-51 ;

de couvrir cette dépense au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois
de Refinancement des Trésoreries Communales ;

de transmettre cette délibération en double exemplaire à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice
de la tutelle générale.

La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de l’Exécutif de
Bruxelles-Capitale.

Aankoop, levering, installatie en indienststelling van een scanning voor de controle van
motorvoertuigen - Openbare procedure - Uitgave: 400.000 EUR incl. btw - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop, levering, installatie en  indienststelling
van een scanning voor de controle van motorvoertuigen (MANH - Automatic Mobile License Plate
Recognition);
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/10/2021;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop, levering, installatie en indienststelling van een
scanning voor de controle van motorvoertuigen” een bestek met nr. 2021-1829 werd ;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 400.000EUR incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 
Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021, op artikel 42400/744-
51 van de buitengewone begroting (na goedkeuring van de begrotingswijziging) en dat de financiering
gebeurt met lening;
 
Gelet op artikel 234 § 1 van de nieuwe gemeentewet;
 

• 
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BESLIST, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging aan de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2021 door de toezichthoudende overheid:

goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-1829 en de raming voor de opdracht
“Aankoop, levering, installatie en indienststelling van een scanning voor de controle van
motorvoertuigen”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
400.000 EUR incl. btw;

bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure;

de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal en
Europees niveau;

deze beraadslaging in tweevoud met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht  aan de
toezichthoudende overheid over te maken;

de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op artikel 42400/744-51 van de
buitengewone begroting;

de uitgave voor deze opdracht zal gedekt worden door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke  Thesaurieën.

Deze beraadslaging zal ter beschikking aan de Hr. Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest worden overgemaakt.

Scancar - Avis DDPP 2020.pdf, 1829_2021_10_07_CCH - Modele 3P.doc, 1829_2021_10_07_Bestek -
Model 3P.doc, Scancar - Annexe D.PDF, 1829_2021_10_07_COL_Approbation - Conditions.doc,
Aankondiging van opdracht.htm, Scancar - Annexe C.PDF, Scancar - Demande marché - 2021.10.06.pdf

 

Ecoles communales et plaines de jeux - Préparation, transport et gestion de repas durables pour les
écoles communales et les plaines de jeux de Woluwe-Saint-Lambert - Lot 1 - Relance d’une nouvelle
procédure de passation du marché : Procédure concurrentielle avec négociation - Dépense :
3.100.000 EUR TVAC - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que le 30/06/2021, le Conseil communal approuvait le lancement par procédure ouverte du
marché relatif à la préparation, au transport et à la gestion de repas scolaires pour les écoles communales et
les plaines de jeux à partir du 01/09/2021 jusqu’au 31/08/2025, le cahier des charges y relatif ainsi que la
publication au niveau national et européen ;
 
Considérant que ce marché était divisé en lots :
* Lot 1 (Confection et livraison en liaison froide de repas scolaires durables) ;
* Lot 2 (Potage frais).
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
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modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant que le 06/07/2021, le service Administration & Marchés a procédé à l’envoi de la publication
de l’avis de marché au niveau national et européen, référencée 1762/1003/2021-172-BIS ;
 
Considérant que par leur courrier du 04/08/2021, les services de Bruxelles Pouvoirs Locaux  nous
informaient que le délai imparti pour statuer sur la délibération était expiré ;
 
Considérant que l’ouverture des offres électroniques était fixé au 06/08/2021 à 10:00 ;
 
Vu le procès-verbal d’ouverture des offres du 06/08/2021 ;
 
Considérant que les deux firmes suivantes ont déposé une offre pour les deux lots :

SODEXO, boulevard de la Plaine, 15 à 1050 Bruxelles;

TCO SERVICE, chaussée de la Croix, 92 à 1340 Ottignies – Louvain-la-Neuve.

Considérant que les deux soumissionnaires ne se trouvaient pas dans un cas d’exclusion visés aux articles
67 à 69 de la loi du 17/06/2016 ;
 
Considérant que les soumissionnaires ont tous deux produit le Document Unique de Marché Européen ;
 
Considérant que les deux soumissionnaires ont remis tous les documents requis par la sélection
qualitative ;
 
Considérant que les deux soumissionnaires ont pu être sélectionnés ;
 
Considérant que les deux offres ont fait l’objet d’une analyse du point de vue de la régularité technique ;
 
Considérant que le lot 1 avait pour objet : « La confection et la livraison en liaison froide de repas scolaires
durables » ;
 
Vu le point III.2.10 de la description des exigences techniques : « Qualité et provenance des aliments » ;
 
Considérant que sont réputées comme substantielles les irrégularités qui tentent au non-respect des
exigences minimales indiquées dans les documents du marché ;
 
Vu l’article 76 § 1er 3° de l’arrêté royal du 18/04/2017 ;
 
Considérant que l’offre qui ne respecte pas les exigences minimales prescrites par les documents du
marché peut être considérée comme irrégulière ;
 
Vu l’article 76 § 3 de l’arrêté royal du 18/04/2017 ;
 
Considérant que les offres de SODEXO et de TCO SERVICE ne respectaient pas certains minima exigés
par la description des exigences techniques mentionnées au point III.2.10 du cahier des charges, pour le lot
1 ;
 

• 
• 
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Considérant qu’en application de l’article 66 § 3 de la loi du 17/06/2016, les soumissionnaires ont été
invités à clarifier ou préciser certaines informations considérés comme incomplètes ;
 
Considérant que malgré les précisions apportées par les deux soumissionnaires, les deux offres restaient
entachées de plusieurs irrégularités substantielles et non-substantielles, pour le lot 1 ;
 
Considérant que les offres des deux soumissionnaires, pour le lot 1, sont affectées de plusieurs irrégularités
substantielles ou non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, étaient de nature à
empêcher l’évaluation des offres ou la comparaison des offres entre-elles ou à rendre incomplet ou
incertain l’engagement des soumissionnaires à exécuter le marché dans les conditions prévues par les
documents du marché ;
 
Considérant que le Collège, en sa séance du 23/09/2021, a déclaré nulles les offres des deux
soumissionnaires pour le lot 1 et de ce fait, n’a pu attribuer le lot 1 ;
 
Considérant que le lot 1 doit faire l’objet d’une nouvelle procédure de passation de marché ;
 
Vu l’article 38 de la loi du 17/06/2016 régissant les marchés publics ;
 
Considérant qu’il s’indique de choisir la procédure concurrentielle avec négociation comme procédure de
passation du marché ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2021-1823 relatif au marché “PRÉPARATION, TRANSPORT ET
GESTION DE REPAS DURABLES POUR LES ÉCOLES COMMUNALES ET LES PLAINES DE
JEUX DE WOLUWE-ST-LAMBERT” établi par le service Administration & Marchés ;
 
Considérant que le marché sera conclu pour une période de quatre ans ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.100.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’en application de l’article 38 § 1 – 2° de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics,
le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché ;
 
Considérant qu’en application de l’article 38 § 1 – 2° de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics,
le pouvoir adjudicateur consulte tous les soumissionnaires sélectionnés qui ont soumis des offres
conformes aux exigences formelles de la procédure de passation lors de la procédure ouverte antérieure ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit aux divers articles 124-23 du budget ordinaire
de l’exercice 2021 et à prévoir aux mêmes articles du budget ordinaire des exercices 2022 à 2025 sous
réserve de leurs approbations par le conseil communal et l’autorité de Tutelle ;
 
Vu l'article 234 § 1 la Nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d’approuver la relance du marché ayant pour objet la préparation, le transport et la gestion de
repas scolaires pour les écoles communales et les plaines de jeux durant les années scolaires 2021 à
2025, en application des articles 38 § 1 – 2° de la loi du 17/06/2016 sur les marchés publics et 234
§1 de la nouvelle loi communale ainsi que le cahier spécial des charges s'y rapportant ;

de passer le marché par procédure concurrentielle avec négociation ;

de transmettre cette délibération en double exemplaire à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice

• 

• 
• 
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de la tutelle générale ;

d’approuver le montant estimé du marché s'élevant à 3.100.000 EUR TVAC à inscrire aux divers
articles 124-23 du budget ordinaire de l’exercice 2021 et à prévoir aux mêmes articles du budget
ordinaire des exercices 2022 à 2025 sous réserve de leurs approbations par le conseil communal et
l’autorité de Tutelle.

La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Gemeentescholen en speelpleinen - Bereiding, vervoer en beheer van duurzame maaltijden voor de
gemeentescholen en speelpleinen van Sint-Lambrechts-Woluwe - Perceel 1 - Herlancering van een
nieuwe overheidsopdracht: Mededingingsprocedure met onderhandeling - Uitgave: 3.100.000 EUR
incl. btw - Goedkeuring.

1823_2021_10_01_CCH - Modele 3P.doc
 
 

PRÉVENTION - PREVENTIE

Prévention - Preventie
 

Plan bruxellois de Prévention et de Proximité - Prolongation en 2021 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
E CONSEIL,
 
Vu sa décision du 11/12/2017 approuvant la signature de la convention dans le cadre du Plan bruxellois de
Prévention et de Proximité (PbPP) 2016-2019 ;
 
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15/07/2021 relatif à la
prolongation du Plan bruxellois de Prévention et de Proximité pour l’année 2020 ;
 
Considérant que le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité 2020 s’inscrit dans la continuité du plan
2016-2019, prolongé en 2020 ;
 
Considérant qu’il s’indique de poursuivre les actions de prévention reprises dans les priorités du plan
2016-2019, à savoir prévenir la polarisation et prévenir et lutter contre la radicalisation, assurer une
présence visible et rassurante dans les espaces publics, en ce compris les transports en commun, assurer la
médiation des conflits dans les espaces publics, prévenir et lutter contre les assuétudes ;
 
Considérant que le montant de la subvention pour la durée du plan est de 726.974 EUR ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège du bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
DECIDE d’approuver la signature de la convention relative au Plan bruxellois de Prévention et de
Proximité (PbPP) 2021 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la commune de Woluwe-Saint-Lambert,
telle que reprise ci-dessous :
 

• 
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CONVENTION
 
ENTRE
 
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Ministre-Président,
 
ci-après dénommée « la Région »
 
ET
 
la Commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son Bourgmestre et son Secrétaire Communal,
 
ci-après dénommée « le Bénéficiaire »
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
 
Article premier. Objet de la convention
 
La présente convention règle les modalités de la mise à disposition du Bénéficiaire d’une subvention de la
Région d’un montant de € 726.794 conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 15/07/21.
 
En aucun cas, le champ d’application de l’arrêté susmentionné ne peut être modifié, réduit ou étendu en
vertu de la présente convention.
 
Sans préjudice de l’art. 5, la subvention est octroyée au Bénéficiaire à titre d’intervention dans les frais de
personnel et de fonctionnement liés à la réalisation/mise en place des projets dont question à l’article 2 et
détaillée dans les annexes qui font partie intégrante de la présente convention.
 
Afin de réaliser lesdites missions, le Bénéficiaire sera chargé d’engager le personnel requis et d’assurer le
suivi administratif et financier relatif à l’exécution des missions.
 
Article 2. Les projets subventionnés
 
Ces projets, mis en œuvre au niveau local, contribuent à la réalisation de la politique régionale définie dans
le cadre du Plan global de Sécurité et de Prévention.
 
Il est adopté par la Région une classification spécifique des projets subventionnés dont la liste se trouve sur
la plateforme Bibaat.
 
L’année 2021 étant une année de transition pour assurer l’élaboration des nouveaux Plans locaux de
Prévention et de Proximité, il n’est pas possible d’introduire de nouveaux projets en 2021. Des demandes
de modification de projets existants peuvent être introduites jusqu’au 23 juillet à l’adresse suivante :
ProDev@bps.brussels. Ces demandes ne peuvent modifier substantiellement l’objet des projets pour
lesquels le subside est octroyé et doivent être acceptées par BPS.
 
Article 3. Durée
 

La convention porte sur la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
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Les dépenses doivent être effectuées et facturées entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
 
Les factures doivent avoir été acquittées au moment de la remise des pièces justificatives.
 
Article 4. Principes généraux
 
a) Financement
 
Les dépenses liées aux missions confiées au Bénéficiaire sont financées par la Région conformément aux
termes de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15/07/21
 
En cas de non-exécution d’une ou plusieurs dispositions de cette convention, la Région peut décider de
réduire la subvention, de la supprimer ou d’en réclamer la restitution entière ou partielle.
 
b) Suivi et évaluation des actions

La Commune assure l’opérationnalisation de ses projets.

Les projets développés dans le cadre de la convention sont évaluables, en termes de résultat, en
fonction de critères et d’indicateurs d’évaluation repris, par projet, sur la Plateforme Bibaat. Les
fiches présentes sur la plateforme Bibaat devront être remplies avant le 31 mars 2022 pour le
subventionnement relatif à l’année budgétaire 2021. Le bénéficiaire veillera à uploader toutes les
annexes et supports relatifs aux projets dans les espaces prévus à cet effet sur la plateforme Bibaat.

La réalisation des projets au sens de la présente convention comprend notamment la/le :

Partage de bonnes pratiques, notamment par l’élaboration d’outils à l’usage des professionnels de
terrain, avec les partenaires du dispositif régional ;

Partage avec les partenaires du dispositif régional des constats et appréciations générales des
professionnels concernant la problématique en milieu ouvert ;

Participation aux plateformes régionales ;

Création de synergie avec les partenaires du dispositif régional ;

De façon à assurer le suivi du test égalité des chances rendu obligatoire par l’ordonnance du 4
octobre 2018, complétée par un arrêté d’exécution du 22 novembre 2018, les fiches remplies sur
Bibaat confirmeront que les projets ou activités subsidiées tiennent suffisamment compte des
problématiques ou spécificités des groupes-cibles de l’égalité des chances et prend suffisamment en
compte les cinq critères suivants : le genre, le handicap, l’origine ethnique et culturelle, l’orientation
sexuelle, l’identité et l’expression de genre ainsi que l’origine et la situation sociales.

BPS se réserve le droit d’organiser une réunion de suivi si nécessaire dans l’objectif d’évaluer la
réalisation des projets. Elle est exclusivement composée d’un ou plusieurs représentant de Bruxelles
Prévention & Sécurité (ci-après « BPS »), du Fonctionnaire de Prévention, de l’Évaluateur interne et
du contrôleur administratif et financier de la Commune. BPS invite tout représentant de l’autorité
régionale ou partenaire dont la présence est jugée utile.

Au cours de cette réunion, les projets sont discutés et éventuellement adaptés.

La Commune désignera des représentants en vue de participer aux groupes de travail auxquels elle
pourrait être invitée.

La Commune peut solliciter BPS pour l’organisation d’une réunion de suivi. Celui-ci se réunit
sous réserve de l’accord de BPS.

Le suivi de la convention est assuré par BPS. L’évaluation des projets est menée par BPS en
collaboration avec la Commune notamment sur base du rapport d’activité rempli sur Bibaat et des

• 
• 

• 
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• 
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tableaux dont les modèles sont fournis par BPS.

c) préparation des plans locaux de prévention et de proximité (PLPP) 2022-2024
 
L’année 2021 est une année de transition pour l’élaboration des nouveaux plans locaux de prévention et de
proximité. Ces nouveaux plans viseront à traduire, au niveau local, le nouveau Plan Global de Sécurité et
de Prévention 2021-2024. Ainsi, le bénéficiaire travaillera, avec le soutien de BPS, sur l’élaboration d’un
diagnostic et proposera un Plan local de Prévention et de Proximité 2022-2024 pour le 30 octobre 2021 au
plus tard. Les modalités relatives à la préparation des Plans locaux de Prévention et de Proximité feront
l’objet d’une communication spécifique de BPS aux bénéficiaires. 
 
Article 5. Contrôle des subventions
 
La Région peut demander à tout moment toutes pièces et toutes informations lui permettant de procéder à
l’évaluation permanente des actions faisant l’objet de la subvention et se réserve le droit de suspendre, de
retirer ou de recouvrer la subvention à tout projet ne répondant plus aux objectifs qui ont fait l’objet de son
approbation.
 
Les articles 92 à 95 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au
budget, à la comptabilité et au contrôle sont d’application immédiate et générale. Ces articles sont
reproduits in extenso ci-dessous :
 
« Art. 92. Conformément à l’article 11 de la loi du 16 mai 2003, fixant les dispositions générales
applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des
Régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des Comptes, toute subvention accordée par
l’entité régionale ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l’entité
régionale, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être
utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
 
Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une
subvention précise la nature, l’étendue et les modalités de l’utilisation et des justifications à fournir par le
bénéficiaire de la subvention.
 
Tout bénéficiaire d’une subvention doit justifier de l’emploi des sommes reçues, à moins qu’une
ordonnance ne l’en dispense.
 
Art. 93. Conformément à l’article 12 de la loi du 16 mai 2003, précitée, par le seul fait de l’acceptation de
la subvention, le bénéficiaire reconnaît à l’entité régionale le droit de faire procéder sur place au contrôle
de l’emploi des fonds attribués.
 
L’organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Gouvernement. Celui-ci fait appel
notamment, pour ce contrôle, aux inspecteurs des finances.
 
Art. 94. Conformément à l’article 13 de la loi du 16 mai 2003, précitée, est tenu de rembourser sans délai
le montant de la subvention, le bénéficiaire :
 
1° qui ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention  ;
2° qui n’utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée  ;
3° qui met obstacle au contrôle visé à l’article 93  ;
4° qui perçoit déjà une subvention d’une autre institution pour le même objet, sur la base des mêmes
pièces justificatives.
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Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l’article 92, il est tenu au
remboursement à concurrence de la partie non justifiée.
 
Art. 95. Conformément à l’article 14 de la loi du 16 mai 2003, précitée, il peut être sursis au paiement des
subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire
reste en défaut de produire les justifications visées à l’article 92 ou de se soumettre au contrôle prévu par
l’article 93.
 
Lorsqu’une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention
indépendante pour l’application du présent article ».
 
Il convient également de rappeler que la Cour des Comptes a le droit d’exercer un contrôle sur l’usage des
subventions octroyées.
 
Article 6. Dépenses éligibles et présentation des pièces justificatives
 
D’une manière générale, seules sont prises en compte les pièces justificatives relatives aux dépenses

facturées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
 
Le contrôle de ces pièces par BPS permet d’établir que toutes les dépenses engagées ont été réellement
effectuées pour la réalisation des actions comme prévu par la présente convention.
 
Dépenses éligibles et les pièces justificatives requises font l’objet des directives administratives annexées à
la présente convention. Comme le rappel l’article 1, les annexes font partie intégrante de la présente
convention.

Présentation des pièces

Les pièces justificatives sont transmises en un seul envoi, par courrier électronique, à
ProDev@bps.brussels avant le 31 mars 2022. Elles se composent à tout le moins des éléments suivants :

le tableau récapitulatif des pièces, établi conformément au canevas que Bruxelles Prévention &
Sécurité fait parvenir aux bénéficiaires ; ce tableau doit être envoyé sous deux formats : le premier
est signé et certifié sincère et véritable par le receveur communal ; le second au format électronique
(Excel).

les pièces, numérotées, qui justifient l’usage de la subvention ;

le tableau des frais de salaire du personnel affecté aux projets et imputés à la subvention ainsi que
les copies des contrats de travail, qui précisent la source de subventionnement, ou de la décision de
nomination ; ces documents sont traités sur base annuelle ;

le rapport d’activité complet qui doit être transmis via et conformément au canevas qui se trouve
sur la plateforme Bibaat. 

Le Bénéficiaire envoie le dossier comprenant les pièces justificatives en une fois et dans son intégralité,
accompagné d’un document signé par une personne habilitée à l’engager, attestant de la conformité
desdites pièces et de la réalité des dépenses à l’adresse suivante : ProDev@bps.brussels
 
Les coûts salariaux d’un membre du personnel ne peuvent être imputés qu’à une seule subvention, compte
non tenu des moyens communaux qui en couvrent le solde lorsque les membres du personnel sont
également affectés à des missions qui ne relèvent pas du PbPP et compte non tenu d’un financement de
Perspective.brussels qui en couvre le solde lorsque les membres du personnel sont également affectés à un

• 

• 

• 
• 

• 
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projet relatif à la lutte contre le décrochage scolaire. Lorsqu’une pièce justificative est subventionnée par
plusieurs pouvoirs subsidiants, la ventilation entre ceux-ci sera reprise dans le tableau récapitulatif.
 
Le double subventionnement est interdit.
 
Le subside ne peut couvrir des frais qui sont subventionnés dans le cadre d’un autre dispositif de Bruxelles
Prévention & Sécurité ou par un autre pouvoir subventionnant.
 
En ce qui concerne le personnel affecté aux projets, les porteurs de projet(s) garantissent qu’ils sont bien
affectés au projet faisant l’objet de la présente convention et qu’ils ne sont pas financés ou refinancés par
d’autres dispositifs.
 
Article 7. Modalités de liquidation
 
La subvention de € 726.794 est liquidée en deux tranches :

1. une avance de 60 % est versée sur présentation, au plus tard dans les 60 jours calendrier suivant la
date du courrier de notification, d’une déclaration de créance et de la convention approuvée dont
question à l’article 2§7 de l’arrêté d’octroi. Si la notification est faite après le 31 octobre, le délai
de 60 jours est remplacé par « avant le 24 décembre ».

2. le solde est liquidé après réception et analyse des pièces justificatives visées à l’article 6§4 de
l’arrêté ainsi que dans les directives administratives qui se trouvent en annexe. Après analyse
desdites pièces, le bénéficiaire est invité par l'ordonnateur compétent à transmettre une déclaration
de créance reprenant le montant final qui lui est dû à la suite du contrôle.

Une fois réalisée la vérification des pièces justificatives, le Bénéficiaire est invité par l’ordonnateur
compétent à transmettre, dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la réception de l’invitation, une
déclaration de créance reprenant le montant final qui lui est octroyé suite au contrôle. Si la notification est
faite après le 31 octobre, le délai de 30 jours est remplacé par « avant le 24 décembre ».
 
Les paiements se font dans les limites des crédits budgétaires. Ils ont lieu dans les meilleurs délais, compte
tenu des contraintes liées aux contrôles.
 
Article 8. Marchés publics
 
Le Bénéficiaire se conforme aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Le Bénéficiaire s’engage à fournir, sur demande, à la Région, tout document ou information généralement
quelconque permettant de vérifier de la législation et de la réglementation relatives aux marchés publics,
ainsi que le respect de celles-ci à l'occasion de la passation d'un marché particulier.
Le respect de la législation et de la réglementation relatives aux marchés publics par le Bénéficiaire
constitue une condition essentielle de l'octroi de la présente subvention, au même titre que l'obligation du
Bénéficiaire de communiquer à la Région les documents et informations qu'elle requiert.  Son non-respect
peut entraîner la suppression des subventions encore à verser ainsi qu'une demande de restitution des
subventions déjà accordées.
 
Article 9. Pièces à fournir lors de la demande de paiement
 
Chaque demande de paiement se fait sous la forme d’une déclaration de créance adressée à l’adresse
suivante : Invoice@bps.brussels
 
Chaque déclaration de créance mentionne
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le motif du paiement  ;

le montant demandé en paiement  ;

le numéro du visa d’engagement fourni par BPS  ;

le numéro de compte bancaire sur lequel ce montant doit être versé.

En outre, cette déclaration de créance doit être rédigée sur papier à en-tête, datée et signée par une
personne habilitée à engager le Bénéficiaire.
 
Article 10. Réclamations
 
Si, après le contrôle des pièces justificatives, le montant que représentent les justificatifs acceptés est
inférieur au montant du subside alloué, la subvention n’est liquidée qu’à due concurrence des justificatifs
acceptés ou fait l’objet d’un remboursement.
 
En tout état de cause, au terme du contrôle du dossier justificatif, le Bénéficiaire reçoit une lettre
confirmant le montant définitivement alloué et l’invitant à transmettre, dans les 15 jours, une déclaration de
créance relative à ce montant. À compter de la réception de la lettre, le Bénéficiaire dispose d’un délai de
15 jours calendrier pour soumettre ses arguments en cas de désaccord sur les montants proposés.
 
L’ordonnateur compétent prend la décision finale après analyse des moyens développés par le
Bénéficiaire.
 
Article 11. Transmission des documents
 
Toutes les notifications ou communications à faire en vertu de la présente convention sont valablement
adressées par les parties aux adresses suivantes :
 
1. Pour la Région
 
ProDev@bps.brussels
 
2. Pour le Bénéficiaire
 
Monsieur Olivier MAINGAIN
Avenue Paul Hymans 2
1200 BRUXELLES
 
Il sera accusé réception de tout document reçu en version électronique. Il relève de la responsabilité de la
Commune de s’assurer que tous les documents sont bien parvenus à Bruxelles Prévention & Sécurité dans
les délais.
 
Établi et signé à Bruxelles en deux exemplaires, le        
 
Pour la Région,
 
Le Ministre-Président,
 
 
Rudi Vervoort
 

• 
• 
• 
• 
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Pour la Commune,
 
Le Bourgmestre,
 
 
Olivier MAINGAIN
 
 
Le Secrétaire communal,
 
 
Patrick LAMBERT

Brussels Preventie- en Buurtplan - Verlenging in 2021 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op zijn beslissing van 11/12/2017 ter goedkeuring van de ondertekening van de overeenkomst in het
kader van het Brusselse preventie- en buurtplan (BPBP) 2016-2019;
 
Gelet op de beslissing van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15/07/2021
betreffende de verlenging van het Brussels preventie- en buurtplan voor het jaar 2020;
 
Overwegende dat het Brussels buurt- en preventieplan 2020 aansluit bij de continuïteit van het plan 2016-
2019, verlengd in 2020;
 
Overwegende dat het raadzaam is de preventieacties die in de prioriteiten van het plan 2016-2019 zijn
vastgelegd, voort te zetten, namelijk de preventie en de strijd tegen de radicalisering, het zorgen voor een
zichtbare en geruststellende aanwezigheid in de openbare ruimte, met inbegrip van het openbaar vervoer,
zorgen voor conflictbemiddeling in de openbare ruimte, de preventie en de bestrijding van verslavingen;
 
Overwegende dat het bedrag van de subsidie voor de duur van het plan 726.974 EUR bedraagt;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/10/2021;
 
BESLUIT de ondertekening goed te keuren van de overeenkomst betreffende het Brusselse preventie- en
buurtplan (BPBP) 2021 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe, zoals hieronder uiteengezet:
 

OVEREENKOMST
 
TUSSEN
 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Minister-President,
 
hierna ‘het Gewest’ genoemd
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EN
 
d e Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door haar burgemeester en haar
Gemeentesecretaris,
 
hierna ‘de Begunstigde’ genoemd
 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
 
Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst
 
Deze overeenkomst regelt de modaliteiten volgens dewelke het Gewest de Begunstigde een subsidie van €
726.794 ter beschikking stelt, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
15/07/21.
 
Het toepassingsgebied van bovengenoemd besluit kan in geen enkel geval worden gewijzigd, beperkt of
uitgebreid door deze overeenkomst.
 
Onverminderd art. 5 wordt de subsidie toegekend aan de Begunstigde als tussenkomst in de personeels- en
werkingskosten in verband met de realisatie/uitvoering van de projecten die vermeld worden in artikel 2 en
gedetailleerd omschreven zijn in de bijlagen die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst.
 
Om de genoemde opdrachten te verwezenlijken, moet de Begunstigde het nodige personeel aanwerven en
de uitvoering van de opdrachten administratief en financieel opvolgen.
 
Artikel 2. De gesubsidieerde projecten
 
Deze projecten, uitgevoerd op lokaal niveau, dragen bij tot de uitvoering van het gewestelijke beleid
gedefinieerd in het kader van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan.
 
Het Gewest heeft een specifieke classificatie van de gesubsidieerde projecten goedgekeurd, waarvan de
lijst is terug te vinden op het BIBAAT-platform.
 
Aangezien 2021 een overgangsjaar is om de uitwerking van de nieuwe Plaatselijke Preventie- en
Buurtplannen te verzekeren, is het niet mogelijk om nieuwe projecten in te dienen in 2021. Aanvragen tot
wijziging van bestaande projecten kunnen worden ingediend tot 23 juli, op het volgende adres:
ProDev@bpv.brussels . Deze aanvragen mogen het voorwerp van de projecten waarvoor de subsidie is
toegekend, niet substantieel wijzigen en moeten worden aanvaard door BPV.
 
Artikel 3. Duur
 
De overeenkomst heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.
 
De uitgaven moeten worden verricht en gefactureerd tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.
 
De facturen moeten voldaan zijn wanneer de verantwoordingsstukken worden ingediend.
 
Artikel 4. Algemene principes
 
a) Financiering
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De uitgaven die verband houden met de aan de Begunstigde toevertrouwde opdrachten, worden
gefinancierd door het Gewest, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
15/07/21
 
Bij niet-uitvoering van een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst kan het Gewest beslissen om
de subsidie te verminderen, te schrappen of de volledige of gedeeltelijke terugbetaling ervan te eisen.
 
b) Opvolging en evaluatie van de acties

De Gemeente verzekert de operationalisering van haar projecten.

De resultaten van de projecten die in het kader van de overeenkomst worden ontwikkeld, kunnen
worden geëvalueerd aan de hand van de beoordelingscriteria en -indicatoren die per project zijn
vermeld op het BIBAAT-platform. De fiches op het BIBAAT-platform moeten zijn ingevuld vóór
31 maart 2022 voor de subsidiëring aangaande het begrotingsjaar 2021. De Begunstigde ziet erop
toe om alle bijlagen en ondersteunende documenten met betrekking tot de projecten te uploaden op
de daarvoor voorziene plaatsen op het BIBAAT-platform.

De uitvoering van de projecten in de zin van deze overeenkomst omvat meer bepaald:

het delen van goede praktijken, met name door instrumenten uit te werken voor de professionals
op het terrein, met de partners van het gewestelijke netwerk;

het delen met de partners van het gewestelijke netwerk van de vaststellingen en de algemene
beoordelingen van de professionals met betrekking tot de problematiek in open omgeving;

deelname aan de gewestelijke platformen;

het tot stand brengen van een synergie met de partners van het gewestelijke netwerk;

De gelijkekansentest werd verplicht gemaakt door de ordonnantie van 4 oktober 2018, aangevuld
door een uitvoeringsbesluit van 22 november 2018. Om de opvolging ervan te verzekeren, wordt in
de fiches die worden ingevuld op BIBAAT, nagegaan of gesubsidieerde projecten of activiteiten
voldoende rekening houden met de problemen of specifieke noden van de
gelijkekansendoelgroepen. Bovendien wordt bekeken of ze voldoende rekening houden met de
volgende vijf criteria: gender, handicap, etnische en culturele afstamming, seksuele geaardheid,
genderidentiteit en -expressie, net als sociale afkomst en situatie.

BPV behoudt zich het recht voor om indien nodig een opvolgingsvergadering te organiseren, met
als doel de uitvoering van de projecten te evalueren. Op deze vergadering zijn uitsluitend een of
meer vertegenwoordigers van Brussel Preventie & Veiligheid (hierna ‘BPV’), de
Preventieambtenaar, de Interne Evaluator en de administratieve en financiële controleur van de
Gemeente aanwezig. BPV nodigt elke vertegenwoordiger van de gewestelijke overheid of partner
uit wiens aanwezigheid nuttig wordt geacht.

Tijdens deze vergadering worden de projecten besproken en eventueel aangepast.

De Gemeente stelt vertegenwoordigers aan om deel te nemen aan werkgroepen waarvoor ze zou
kunnen worden uitgenodigd.

De Gemeente kan BPV vragen om een opvolgingsvergadering te organiseren. Deze vergadering
wordt georganiseerd na akkoord van BPV.

De opvolging van de overeenkomst wordt verzekerd door BPV. BPV evalueert de projecten in
samenwerking met de Gemeente, onder meer op basis van het activiteitenverslag dat wordt ingevuld
op BIBAAT en de tabellen waarvoor BPV de modellen heeft geleverd.

c) voorbereiding van de Plaatselijke Preventie- en Buurtplannen (PPBP) 2022-2024
 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
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2021 is een overgangsjaar voor de uitwerking van de nieuwe Plaatselijke Preventie- en Buurtplannen.
Deze nieuwe plannen moeten het nieuwe Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024 omzetten op
lokaal niveau. Zo zal de Begunstigde, met de ondersteuning van BPV, een diagnose uitwerken en een
Plaatselijk Preventie- en Buurtplan 2022-2024 voorstellen tegen uiterlijk 30 oktober 2021. BPV deelt de
modaliteiten voor de voorbereiding van de Plaatselijke Preventie- en Buurtplannen apart mee aan de
begunstigden. 
 
Artikel 5. Controle van de subsidies
 
Het Gewest kan op elk moment alle stukken en informatie opvragen op basis waarvan de gesubsidieerde
initiatieven voortdurend geëvalueerd kunnen worden, en het behoudt zich het recht voor om de subsidie
voor elk project dat niet meer beantwoordt aan de doelstellingen die het heeft goedgekeurd, op te schorten,
in te trekken of terug te vorderen.
 
De artikelen 92 tot 95 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van
toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle zijn onmiddellijk en algemeen van
toepassing. Deze artikelen worden hieronder in extenso weergegeven:
 
“Art. 92. In overeenstemming met artikel 11 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene
bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, moet
iedere subsidie verleend door de gewestelijke entiteit of door een rechtspersoon, die rechtstreeks of
onrechtstreeks door een van die gemeenschappen en gewesten wordt gesubsidieerd, daarin begrepen ieder
door hen zonder interest verleend terugvorderbaar voorschot, worden aangewend voor de doeleinden
waarvoor zij werd verleend.
 
Behalve wanneer een decreet, ordonnantie of reglementaire bepaling daarin voorziet, worden in iedere
beslissing houdende toekenning van een subsidie nauwkeurig de aard, het gebruik en de omvang van en de
nadere regels omtrent de door de begunstigde van de subsidie te verstrekken verantwoording vermeld.
 
Iedere begunstigde van een subsidie is ertoe gehouden verantwoording te verstrekken over de aanwending
van de ontvangen bedragen, tenzij een ordonnantie hem daartoe vrijstelling verleent.
 
Art. 93. Conform artikel 12 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 verleent de begunstigde, door het
aanvaarden van de subsidie, meteen aan de gewestelijke entiteit het recht om ter plaatse controle te laten
uitoefenen op de aanwending van de toegekende gelden.
 
De Regering zorgt voor de organisatie en de coördinatie van de controle. Voor deze controle doet zij met
name een beroep op de inspecteurs van financiën.
 
Art. 94. Conform artikel 13 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 is gehouden tot onmiddellijke
terugbetaling van de subsidie de begunstigde:
 
1° die de voorwaarden niet naleeft, waaronder de subsidie werd verleend;
2° die de subsidie niet aanwendt voor de doeleinden waarvoor zij werd verleend;
3° die de in artikel 93 bedoelde controle verhindert;
4° die voor hetzelfde doel al een subsidie ontvangt van een andere instelling op basis van dezelfde
verantwoordingsstukken.
 
Blijft de begunstigde van de subsidie in gebreke inzake het verstrekken van de in artikel 92 bedoelde
verantwoordingsstukken, dan moet hij het deel dat niet werd verantwoord, terugbetalen.
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Art. 95. Conform artikel 14 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 kan de uitkering van de subsidies
worden opgeschort zolang de begunstigde voor soortgelijke subsidies, die hij voordien heeft ontvangen,
verzuimt de in artikel 92 bedoelde verantwoordingsstukken te verstrekken of zich aan de in artikel 93
bepaalde controle te onderwerpen.
 
Wordt een subsidie in schijven uitgekeerd, dan wordt iedere schijf voor de toepassing van dit artikel als
een afzonderlijke subsidie beschouwd.”
 
Ook moet worden vermeld dat het Rekenhof het recht heeft een controle uit te voeren op de aanwending
van de toegekende subsidies.
 
Artikel 6. Subsidieerbare uitgaven en indiening van de verantwoordingsstukken
 
Algemeen genomen wordt alleen rekening gehouden met de verantwoordingsstukken voor de uitgaven die
gefactureerd zijn tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.
 
De controle van deze stukken door BPV laat toe vast te stellen of de aangegane uitgaven daadwerkelijk zijn
verricht voor de verwezenlijking van de initiatieven waarin deze overeenkomst voorziet.
 
Voor de uitgaven die in aanmerking komen en voor de vereiste verantwoordingsstukken gelden de
administratieve richtlijnen die zijn bijgevoegd bij deze overeenkomst. Zoals vermeld in artikel 1 maken de
bijlagen integraal deel uit van deze overeenkomst.

Indiening van de stukken

De verantwoordingsstukken worden in één keer per e-mail verzonden naar ProDev@bpv.brussels vóór 31
maart 2022. Ze bestaan minstens uit de volgende elementen:

een overzichtstabel van de verantwoordingsstukken, opgesteld op basis van de template die
Brussel Preventie & Veiligheid aan de begunstigden bezorgt. Deze tabel moet in twee formaten
worden verzonden: de eerste is ondertekend en voor waar en echt verklaard door de
gemeenteontvanger; de tweede is in elektronisch formaat (Excel);

de genummerde stukken die het gebruik van de subsidie rechtvaardigen;

een tabel met de loonkosten voor het personeel dat wordt ingezet voor de projecten en die worden
aangerekend op de subsidie, net als kopieën van de arbeidsovereenkomsten, die de bron van de
subsidie vermelden of van de beslissing tot aanstelling; deze documenten worden op jaarbasis
behandeld;

een volledig activiteitenverslag, dat moet worden bezorgd via en in overeenstemming met de
template die zich op het BIBAAT-platform bevindt. 

De Begunstigde stuurt het dossier met de verantwoordingsstukken volledig en in één zending, samen met
een document dat is ondertekend door een persoon die gemachtigd is hem te binden en waaruit de
conformiteit van de stukken en de realiteit van de uitgaven blijken, naar het adres: ProDev@bpv.brussels
 
De loonkosten van een personeelslid kunnen slechts bij één enkele subsidie worden geboekt, zonder
rekening te houden met de gemeentelijke middelen die het saldo ervan dekken, wanneer de
personeelsleden ook opdrachten toegewezen krijgen die niet onder het BPBP vallen, en zonder rekening te
houden met een financiering van Perspective.brussels die het saldo ervan dekt wanneer de personeelsleden
ook worden toegewezen aan een project dat verband houdt met de strijd tegen schooluitval. Indien een
verantwoordingsstuk wordt gesubsidieerd door meerdere subsidiërende overheden, moet een uitsplitsing

• 

• 

• 
• 

• 
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hiertussen mee worden bezorgd in de overzichtstabel.
 
Dubbele subsidiëring is verboden.
 
De subsidie mag geen uitgaven dekken die worden gesubsidieerd in het kader van een ander initiatief van
Brussel Preventie & Veiligheid of door een andere subsidiërende overheid.
 
Voor het personeel dat wordt toegewezen aan de projecten, garanderen de projectdrager(s) dat ze wel
degelijk worden toegewezen aan het project dat het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst, en dat ze
niet met andere middelen worden gefinancierd of geherfinancierd.
 
Artikel 7. Uitbetalingsmodaliteiten
 
De subsidie van € 726.794 wordt in twee schijven uitbetaald:

1. een voorschot van 60% wordt uiterlijk binnen zestig kalenderdagen na de datum van het bericht
van kennisgeving gestort op voorlegging van een schuldvordering en de goedgekeurde
overeenkomst waarvan sprake in artikel 2 § 7 van het toekenningsbesluit. Indien de kennisgeving
plaatsvindt na 31 oktober, wordt de termijn van zestig dagen vervangen door “vóór 24 december”;

2. het saldo wordt vereffend na ontvangst en analyse van de verantwoordingsstukken vermeld in
artikel 6 § 4 van het besluit en in de bijgevoegde administratieve richtlijnen. Na analyse van de 
vermelde stukken wordt de begunstigde door de bevoegde ordonnateur verzocht om een
schuldvordering over te maken waar het eindbedrag in vermeld wordt waar hij ingevolge de
controle recht op heeft.

Na controle van de verantwoordingsstukken wordt de Begunstigde door de bevoegde ordonnateur
verzocht, binnen dertig kalenderdagen nadat hij dat verzoek heeft ontvangen, een schuldvordering over te
maken met vermelding van het eindbedrag dat hem is toegekend op grond van de controle. Indien de
kennisgeving plaatsvindt na 31 oktober, wordt de termijn van dertig dagen vervangen door “vóór 24
december”;
 
De betalingen gebeuren binnen de grenzen van de begrotingskredieten. Ze worden zo snel mogelijk
uitgevoerd, rekening houdend met de controlevereisten.
 
Artikel 8. Overheidsopdrachten
 
De Begunstigde handelt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 17 juni 2016 betreffende
de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
De Begunstigde verbindt zich ertoe om, op verzoek, het Gewest om het even welk document of om het
even welke informatie te bezorgen op basis waarvan het Gewest kan controleren of de Begunstigde de
wetgeving en de reglementering betreffende overheidsopdrachten naleeft en deze respecteert in het geval
van de gunning van een bijzondere opdracht.
De naleving van de wetgeving en de reglementering betreffende overheidsopdrachten door de Begunstigde
vormt een essentiële voorwaarde voor het toekennen van onderhavige subsidie, samen met de verplichting
voor de Begunstigde om het Gewest de documenten en inlichtingen te bezorgen waar het om vraagt.  De
niet-naleving kan leiden tot het schrappen van de nog te storten subsidies en tot een verzoek om
terugbetaling van de reeds toegewezen subsidies.
 
Artikel 9. Stukken die bij de betalingsaanvraag moeten worden ingediend
 
Iedere betalingsaanvraag gebeurt in de vorm van een schuldvordering die wordt verstuurd naar het
volgende adres: Invoice@bps.brussels
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Iedere schuldvordering vermeldt

de reden van de betaling;

het bedrag waarvan betaling wordt gevraagd;

het visumnummer voor vastlegging bezorgd door BPV;

het bankrekeningnummer waarop dit bedrag moet worden gestort.

Bovendien moet deze schuldvordering worden opgesteld op papier met briefhoofd, gedateerd en
ondertekend door een persoon die gemachtigd is om de Begunstigde te binden.
 
Artikel 10. Klachten
 
Indien na controle van de verantwoordingsstukken het bedrag van de aanvaarde verantwoordingsstukken
lager ligt dan het bedrag van de toegekende subsidie, wordt de subsidie slechts uitbetaald ten belope van
het bedrag van de aanvaarde verantwoordingsstukken of wordt ze terugbetaald.
 
In ieder geval ontvangt de Begunstigde na de controle van het dossier met de verantwoordingsstukken een
brief waarin het definitief toegekende bedrag wordt bevestigd en waarin hij wordt verzocht binnen vijftien
dagen een schuldvordering voor dat bedrag te bezorgen. Vanaf de ontvangst van deze brief heeft de
Begunstigde vijftien kalenderdagen de tijd om zijn argumenten voor te leggen indien hij niet akkoord gaat
met de voorgestelde bedragen.
 
De bevoegde ordonnateur neemt de eindbeslissing na analyse van de door de Begunstigde uiteengezette
middelen.
 
Artikel 11. Overdracht van de documenten
 
Alle kennisgevingen of mededelingen in het kader van deze overeenkomst worden door de partijen geldig
verstuurd naar de volgende adressen:
 
1. Voor het Gewest
 
ProDev@bpv.brussels
 
2. Voor de Begunstigde
 
De Heer Olivier MAINGAIN
Paul Hymanslaan 2
1200 BRUSSEL
  
Voor alle documenten die in elektronisch formaat worden ontvangen, zal een bevestiging van ontvangst
worden verzonden. De Gemeente moet ervoor zorgen dat alle documenten goed zijn toegekomen bij
Brussel Preventie & Veiligheid, binnen de opgelegde termijn.
 
Opgemaakt en ondertekend te Brussel in twee exemplaren, op        
 
Voor het Gewest,
 
De Minister-President,

• 
• 
• 
• 
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Rudi Vervoort
 
 
Voor de Gemeente,
 
De Burgemeester,
 
 
Olivier MAINGAIN
 
 
De Gemeentesecretaris,
 
 
Patrick LAMBERT

PbPP-2021-Convention FR.pdf, PbPP-2021-Overeenkomst.pdf
 
 

Stationnement règlementé - Gereglementeerd parkeren
 

Règlement-redevance sur le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique -
Modifications - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 14/12/2020 approuvant la modification du règlement-redevance relatif au
stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ;
 
Vu la loi du 16/03/1968 relative à la police de la circulation routière, telle que modifiée ;
 
Vu l'arrêté royal du 01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
l'usage de la voie publique (le Code de la route), tel que modifié ;
 
Vu le règlement complémentaire de police et ses dispositions relatives à la circulation routière ;
 
Vu l'arrêté ministériel du 07/05/1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées, tel
que modifié ;
 
Vu l'arrêté ministériel du 09/01/2007 concernant la carte communale de stationnement, tel que modifié ;
 
Vu l'ordonnance du 22/01/2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de
l'Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 21/03/2013 fixant les modalités d’utilisation des
places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés, tel que modifié ;
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Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 18/07/2013 portant le volet réglementaire du
Plan régional de politique du stationnement, tel que modifié ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 18/07/2013 relatif aux zones de stationnement
réglementées et aux cartes de dérogation, tel que modifié ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 13/07/2018 portant un règlement d’agrément des
systèmes de partage de voitures pour les particuliers ;
 
Vu la décision du 30/08/2013 de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale portant
agrément des opérateurs de « carsharing » ;
 
Vu l’ordonnance du 03/04/2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur
la pose et le coût de la signalisation routière, telle que modifiée ;
 
Vu la situation financière de la commune ;
 
Considérant qu’une adaptation dudit règlement aux divers changements législatifs et techniques intervenus
s’avère nécessaire ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 03/12/2020 ;
 
DECIDE de modifier et de renouveler le règlement-redevance relatif au stationnement de véhicules à
moteur sur la voie publique comme suit :
 
Règlement-redevance sur le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique.
 
Article 1
Il est établi au profit de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, pour un terme expirant le 31/12/2021, une
redevance sur le stationnement sur la voie publique d’un véhicule à moteur aux endroits et aux moments
où ce stationnement est autorisé, moyennant l’usage régulier des appareils dits horodateurs ou parcmètres
ou par l’usage du disque de stationnement « zone bleue », comme prévu au règlement général de police sur
la circulation routière (arrêté royal du 01/12/1975).
 
Chapitre I : Zones pourvues d’appareils dits horodateurs ou parcmètres
 
Article 2
Le temps de stationnement est limité conformément aux modalités d’utilisation figurant sur lesdits
appareils, à savoir en :
 
Zone rouge (zone à rotation accélérée de stationnement)
 
Du lundi au samedi, à 2 heures maximum.
 
Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, la redevance pour le conducteur qui opte pour une durée
de stationnement de maximum 2 heures en zone rouge est fixée à 0,50 EUR pour la première demi-heure, à
1,50 EUR pour la deuxième demi-heure et à 3 EUR pour la seconde heure.
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Zone orange (zone mixte)
 
Du lundi au samedi, à 2 heures maximum.
 
Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, la redevance pour le conducteur qui stationne en zone
orange est fixée à 0,50 EUR par demi-heure, pour la première heure, à 2 EUR pour la deuxième heure.
 
Zone grise
 
Du lundi au samedi, à 4 heures 30 maximum.
 
Nonobstant les dispositions de l’article 5 ci-après, la redevance pour le conducteur qui stationne en zone
grise est fixée à 0,50 EUR pour la première demi-heure, à 1,50 EUR pour la seconde demi-heure, à 3 EUR
pour la deuxième, troisième et quatrième heure et à 1,50 EUR pour la dernière demi-heure.
 
Zone verte (zone à caractère essentiellement résidentiel)
 
Du lundi au vendredi ou au samedi selon la signalisation, pour une durée illimitée.
 
Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, la redevance pour le conducteur qui stationne en zone
verte est fixée à 0,50 EUR par demi-heure, pour la première heure, à 2 EUR pour la deuxième heure et à
1,50 EUR par heure supplémentaire.
 
Article 3.
La redevance prévue à l’article 2 peut être payée en alimentant directement l’horodateur en pièces de
monnaie ou par utilisation d’une carte bancaire conformément aux instructions mentionnées sur les
appareils.
 
Le conducteur qui n’appose pas de ticket de stationnement délivré par l’horodateur ou le parcmètre
derrière son pare-brise est présumé opter pour le système forfaitaire de paiement (T1) tel que repris à
l’article 4 ci-dessous.
 
Le contrôle du stationnement peut être effectué, au choix de l’administration communale, soit de manière
physique par des agents assermentés, soit de manière électronique. Ces deux moyens de contrôle peuvent
être cumulés.
 
Article 4
§ 1.  Le conducteur désireux de stationner pour une durée plus longue que celle qui est visée à l’article 2
peut occuper un emplacement de stationnement tel que défini audit article 2 moyennant le paiement d'une
redevance forfaitaire de 25 EUR, payable dans les 15 jours par versement/virement bancaire
conformément aux instructions indiquées sur la formule de virement délivrée ou apposée sur le véhicule
par le préposé au stationnement ou adressée par courrier postal suite à un contrôle électronique. À cet
effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h pendant une durée
maximale de 4 heures 30.
Cette modalité de paiement de la redevance forfaitaire sera reprise sur les horodateurs comme
correspondant au « tarif 1 ».
 

§ 2.  Par dérogation au paragraphe 1 er, les plages de stationnement sont fixées de 09h à 12h et de 14h à 18h
pour la place Saint-Lambert, l’avenue Georges Henri entre le square de Meudon et la rue de Linthout et la
rue Lola Bobesco (selon les plans repris en annexe).
Les dispositions reprises aux chapitres III, IV, V et VII restent d’application dans les voiries reprises ci-
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dessus entre 12h et 14h.
 
Article 5
Le conducteur qui souhaite stationner son véhicule pour une durée inférieure ou égale à 15 minutes peut se
rendre à l’horodateur ou au parcmètre et y retirer gratuitement un ticket de stationnement, en se
conformant aux modalités indiquées sur l’appareil.
Ce ticket de stationnement, valable pour une très courte durée, ne confère le droit de laisser son véhicule
en place que durant 15 minutes ou moins. Tout conducteur dont la durée mentionnée sur ce ticket de
stationnement est dépassée est présumé avoir opté pour le système forfaitaire de paiement (T1) tel que
repris à l’article 4 ci-dessus, à défaut pour lui d’avoir apposé un ticket de stationnement conformément à
l’article 2 ci-dessus avant l’échéance du quart d’heure de stationnement gratuit, avec un délai
supplémentaire de 5 minutes pour prendre un ticket payant à l’horodateur ou au parcmètre.
Il est interdit d’utiliser successivement plusieurs tickets de stationnement de très courte durée sans
déplacement de son véhicule.
 
Article 6
Utilisation de l'horodateur.
L'introduction de pièces de monnaie adéquates dans les appareils ou L'utilisation d’une carte bancaire
selon les instructions reprises sur les appareils donne droit à une durée de stationnement ininterrompue
maximum de 2 heures en zone rouge et en zone orange, de 4 heures 30 en zone grise et de 9 heures en
zone verte, comme indiqué sur les appareils sous le « tarif 2 ».
 
Article 7
L’usager supporte les conséquences qui pourraient résulter d’un usage irrégulier de l’appareil ou des
détériorations qu’il lui aurait fait subir.
 
Article 8
Le ticket de stationnement doit être apposé de façon visible derrière le pare-brise du véhicule de telle
manière que les mentions y indiquées soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.
 
Article 9
Lorsque l’horodateur est inutilisable, le disque de stationnement « zone bleue » suivant modèle annexé à
l’arrêté ministériel du 14/05/2002 doit être visiblement apposé sur la face interne du pare-brise (article 27
pt 3.1.1. du règlement général de police sur la circulation routière) de telle manière que les mentions soient
lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.
 
Chapitre II : Zones contrôlées par disque de stationnement - Zone bleue
 
Article 10
Le temps de stationnement en zone bleue est limité à 2 heures maximum, moyennant l’utilisation du disque
de stationnement « zone bleue », suivant modèle annexé à l’arrêté ministériel du 14/05/2002, comme prévu
au règlement général de police sur la circulation routière (arrêté royal du 01/12/1975) et notamment à
l'article 27.1.2 prévoyant des modalités particulières pour l'utilisation du disque au-delà des jours
ouvrables et de la plage horaire usuelle (de 09h à 18h).
Le conducteur qui opte pour cette durée maximum de stationnement bénéficie de la gratuité.
 
Article 11
Le conducteur désireux de stationner pour une durée plus longue que visée à l’article 10 peut occuper un
emplacement de stationnement tel que visé audit article 10 moyennant le paiement d'une redevance
forfaitaire de 25 EUR par demi-jour. A cet effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30
et de 13h30 à 18h.
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La redevance est payable dans les 15 jours par versement/virement bancaire, conformément aux
instructions indiquées sur la formule de virement délivrée ou apposée sur le véhicule par le préposé au
stationnement ou adressée par courrier postal suite à un contrôle électronique.
 
Article 12
La durée de stationnement souhaitée par l’usager sera constatée par les indications qu’il aura fait figurer
sur son disque de stationnement, placé de façon visible derrière le pare-brise de son véhicule et utilisé
conformément aux modalités figurant à l’article 27.1.1. du règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique (arrêté royal du 01/12/1975) et à l’arrêté ministériel du
14/05/2002.
 
Chapitre III : Zones « dépose-minute » (« Kiss & Ride »)
 
La zone « dépose-minute » est une zone de stationnement destinée à l’embarquement et au débarquement
de personnes.
 
Article 13
Le temps de stationnement en zone « dépose-minute » est gratuit durant le temps repris sur la signalisation
routière prévue à cet effet.
En cas de dépassement du temps de stationnement autorisé, une redevance forfaitaire de 100 EUR par
période de stationnement est due.
À cet effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h pendant une durée
maximale de 4 heures 30.
Les cartes de dérogation, tickets de stationnement ou disques bleus ne sont pas valables dans ces zones.
 
Chapitre IV : Emplacements « arrêt-minute »
 
Article 14
Le temps de stationnement pour les emplacements « arrêt-minute » est limité à maximum 30 minutes mais
cette durée peut être inférieure sur la base d’une décision du Collège des bourgmestre et échevins,
conformément aux indications reprises sur le panneau de signalisation et sur la borne installée à hauteur de
l’emplacement ou des emplacements concerné(s).
Le conducteur qui opte pour cette durée maximum de stationnement bénéficie de la gratuité.
En cas de dépassement du temps de stationnement autorisé, une redevance forfaitaire de 100 EUR par
période de stationnement est due.
À cet effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h pendant une durée
maximale de 4 heures 30.
Les cartes de dérogation, tickets de stationnement ou disques bleus ne sont pas valables dans ces zones
 
Toutefois, lorsque la borne est inutilisable, les dispositions reprises aux chapitre I (Zones pourvues
d’appareils dits horodateurs ou parcmètres) ou II (Zones contrôlées par disque de stationnement - Zone
bleue) sont d’application selon la zone réglementée dans laquelle se situe l’emplacement « arrêt-minute ».
 
Chapitre V : Zones « chargement électrique »
 
Article 15
Il est autorisé et gratuit de stationner un véhicule électrique sur les emplacements « chargement
électrique » pour autant que l’usager dudit véhicule soit connecté et qu’il procède au raccordement
physique de son véhicule à la borne électrique.
 
Article 16
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Une redevance de 50 EUR par période de stationnement est due par l’usager d’un véhicule à moteur non
électrique ou par l’usager d’un véhicule électrique stationné sans connexion ou raccordement physique.
À cet effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h pendant une durée
maximale de 4 heures 30.
Les cartes de dérogation, tickets de stationnement ou disques bleus ne sont pas valables sur ces
emplacements.
 
Toutefois, lorsque la borne est inutilisable, les dispositions reprises aux chapitre I (Zones pourvues
d’appareils dits horodateurs ou parcmètres) ou II (Zones contrôlées par disque de stationnement - Zone
bleue) sont d’application selon la zone réglementée dans laquelle se situe l’emplacement « chargement
électrique ».
 
Chapitre VI : Zones riverains (au sens du Code la route)
 
Article 17
Le stationnement dans les zones « riverains » n'est autorisé, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, samedis,
dimanches et jours fériés inclus, qu’aux seuls détenteurs de la carte « riverains » spécifique délivrée par
l’administration communale.
Le montant de la redevance relative au stationnement sur la voie publique est fixé à 50 EUR par demi-
journée, à savoir de 00h à 12h ou de 12h à 24h.
 
Chapitre VII : Zones de livraison
 
Article 18
Une redevance forfaitaire de 100 EUR par période de stationnement est due en cas de stationnement sur
une zone délimitée par un panneau E 9a, tel que défini à l’article 70.2.1 de l’arrêté royal du 01/12/1975
portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, complété
par un panneau additionnel « payant sauf livraisons » précisant la durée du stationnement réglementé.
À cet effet, les périodes de stationnement sont fixées de 09h à 13h30 et de 13h30 à 18h pendant une durée
maximale de 4 heures 30.
Le montant forfaitaire de 100 EUR est indiqué à l’aide d’un panneau d’information.
Sous réserve de ce qui est précisé à l’article 39 alinéa 2 de l’ordonnance du 22/01/2009, les cartes de
dérogation ne sont pas valables en zone de livraison.
La durée d’utilisation d’une place de stationnement n’est pas limitée en zone de livraison.
 
Chapitre VIII : Dispositions communes
 
Article 19
Les personnes à mobilité réduite porteuses de la carte spéciale délivrée par un organisme officiel
conformément à l’arrêté ministériel du 29/07/1991 sont autorisées à faire stationner leur véhicule,
gratuitement et sans limite de durée, sur les emplacements desservis par les horodateurs et en zone bleue.
Ils sont cependant tenus d’apposer la carte officielle précitée sur la face interne du pare-brise ou sur la
partie avant de leur véhicule de telle manière que les mentions y indiquées soient lisibles pour un
observateur se trouvant devant le véhicule.
 
Les véhicules prioritaires en service bénéficient également de la gratuité du stationnement.
 
Article 20
Le véhicule doit avoir quitté l’emplacement de stationnement au plus tard à l’expiration du temps de
stationnement autorisé.
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Article 21
Le conducteur ou, à défaut, le propriétaire d’un véhicule se trouvant sur un emplacement visé par le
présent règlement et dépourvu de ticket de stationnement, de carte de stationnement ou de disque de
stationnement ou dont le ticket de stationnement ou le disque de stationnement fait apparaître le
dépassement du temps de stationnement autorisé au moment de la vérification par un préposé est réputé
avoir opté pour le tarif 1 (stationnement de longue durée) conformément aux articles 4 et 11 ci-avant. La
redevance est payable dans les 15 jours par versement/virement bancaire, conformément aux instructions
indiquées sur la formule de virement apposée sur le véhicule par le contrôleur ou adressée par courrier
postal suite à un contrôle électronique.
 
Le conducteur dispose d’un délai de 15 jours calendrier pour transmettre à la commune toute contestation
relative à la redevance.
 
Article 22
Le stationnement d’un véhicule à moteur sur un emplacement pourvu de parcmètres ou d’horodateurs ou
contrôlé par disque de stationnement se fait au risque de l’utilisateur ou de celui au nom de qui le véhicule
est immatriculé.
Le paiement de la redevance donne droit au stationnement mais non à une quelconque surveillance.
L’administration communale ne peut être rendue responsable des faits de dégradations ou de vol du
véhicule.
 
Article 23
En cas de non-respect d'une des dispositions énumérées dans ce règlement, une notification sera apposée
sur la face externe du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule par un agent contrôleur de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert ou adressée par courrier postal suite à un contrôle électronique.
Un délai de maximum 15 jours calendrier est prévu pour régler la redevance.
A défaut de paiement intégral de la redevance dans le délai prescrit, un rappel sans frais enjoignant le
débiteur de payer est envoyé.
Un délai de 10 jours calendrier à dater de l’envoi de ce rappel est laissé au débiteur pour s’acquitter de la
redevance.
En cas de non-paiement à l’issue de ce délai, une mise en demeure enjoignant le débiteur de payer est
envoyée par lettre recommandée. Des frais administratifs de 20 EUR sont alors portés à charge du
débiteur.
En cas de non-paiement dans les 10 jours calendriers suivant la mise en demeure, une contrainte est
décernée par le receveur communal chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le
Collège des bourgmestre et échevins.
La contrainte est signifiée par exploit d’huissier de justice avec commandement de payer.
Le débiteur peut contester judiciairement la redevance / la dette dans le mois de la signification de la
contrainte.
En cas de non-paiement à l’issue de ce dernier délai, la commune de Woluwe-Saint-Lambert peut intenter
des poursuites à l’encontre du redevable.
Sans préjudice des frais administratifs, les frais, droits et débours occasionnés dans toutes les phases du
recouvrement seront portés à la charge du débiteur.
Ces frais, droits et débours seront calculés conformément à l'arrêté royal du 30/11/1976 fixant le tarif des
actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines
allocations.
En cas de non-paiement par le conducteur, le titulaire de l'inscription auprès de la « Direction pour
l'Immatriculation des Véhicules » est tenu solidairement et indivisiblement responsable.
 
Chapitre IX : Cartes de stationnement
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Article 24
Utilisation de la carte de riverain.
Tout habitant de la commune de Woluwe-Saint-Lambert inscrit ou résidant sur le territoire communal peut
bénéficier d’une carte de riverain.
 
Le demandeur doit prouver soit son inscription au registre de population, soit le paiement de la taxe sur
l’occupation d’une résidence par un occupant qui n’est pas inscrit dans les registres de la population. Le
demandeur peut obtenir une carte par véhicule immatriculé à son nom, ou pour un véhicule immatriculé au
nom d’une personne morale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit prouver qu'il en a la jouissance
exclusive (voiture de société, leasing professionnel…) par toutes voies de droit.
 
Si le véhicule est utilisé dans le cadre d’un système de partage de voitures pour les particuliers, agréé par la
Région, le demandeur doit fournir le certificat qui lui est délivré. Un tel certificat de partage de voiture
remplace la preuve que le véhicule est immatriculé au nom du membre ou qu’il en dispose à titre
permanent
 
Le nombre de cartes de riverain est limité à 3 cartes maximum par ménage. On entend par ménage la ou
les personnes vivant communément sous le même toit.
 
La validité de la carte de riverain 2021 prend cours dès sa date de délivrance. Si elle est délivrée avant le
01/01/2021, sa validité couvrira la période 2020 restant à courir.
 
Pour l’année 2021, la carte de riverain est obtenue moyennant le paiement de 10 EUR pour la première
carte, 50 EUR pour la deuxième carte et 250 EUR pour la troisième.
 
Pour les habitants qui se domicilient à Woluwe-Saint-Lambert en cours d’année ou pour les habitants
domiciliés dans une voirie soumise au champ d’application du présent règlement en cours d’année, le
montant de la carte est le suivant :
 

10
EUR

Janvier 10 EUR

50
EUR

Janvier 50 EUR

250
EUR

Janvier 250 EUR
Février 10 EUR Février 50 EUR Février 250 EUR
Mars 10 EUR Mars 50 EUR Mars 250 EUR
Avril 9 EUR Avril 45 EUR Avril 225 EUR
Mai 8 EUR Mai 40 EUR Mai 200 EUR
Juin 7 EUR Juin 35 EUR Juin 175 EUR
Juillet 6 EUR Juillet 30 EUR Juillet 150 EUR
Août 5 EUR Août 25 EUR Août 125 EUR
Septembre 4 EUR Septembre 20 EUR Septembre 100 EUR
Octobre 3 EUR Octobre 15 EUR Octobre 75 EUR
Novembre 2 EUR Novembre 10 EUR Novembre 50 EUR
Décembre 1 EUR Décembre 5 EUR Décembre 25 EUR

 
En cas de perte ou de destruction de la carte, le demandeur doit demander un duplicata. Pour chaque
duplicata, le paiement de 10 EUR sera réclamé.
 
Toute modification soit d’adresse, soit de véhicule ou d’immatriculation doit être déclarée auprès de
l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert. Dès le changement de domicile ou de résidence,
le détenteur de la carte doit faire parvenir celle-ci à l’administration communale de Woluwe-Saint-
Lambert.
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La carte de riverain permet de stationner dans toutes les zones bleues installées sur le territoire de
Woluwe-Saint-Lambert sans limitation de durée. La carte de riverain doit être apposée de telle manière
que les mentions soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.
 
En outre, lorsque l’habitant ou le résident demeure dans un quartier visé par la délibération du Conseil
communal définissant la liste des quartiers pour lesquels les habitants peuvent obtenir la carte de riverain
d’un quartier, celui-ci peut stationner sans limitation de durée dans les zones vertes, oranges et grises du
quartier dans lequel il demeure, à l’exception des zones rouges. Le quartier du demeurant sera indiqué sur
la carte de riverain.
 
Article 25
Utilisation de la carte « riverains » (au sens du Code de la route). 
Seuls les habitants d'une zone « riverains » peuvent obtenir une carte « riverains » qui permet de stationner
gratuitement dans la zone « riverains » concernée. La carte « riverains » doit être apposée de telle manière
que les mentions soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.
La carte « riverains » peut être obtenue selon la même procédure et le même tarif que la carte d'habitant,
stipulés dans l'article 24 et donne les mêmes droits que celle-ci.
 
Article 26
Carte de stationnement « de service ».
Une carte spécifique gratuite « toutes zones » est délivrée pour les véhicules de service identifiables de la
commune.
 
Une carte spécifique gratuite « zones bleues et vertes » est délivrée pour les véhicules de service
identifiables du CPAS, de l’Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) de la commune et des sociétés
immobilières de service public (SISP) dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Lambert. Cette carte
permet de bénéficier du stationnement gratuit en zone verte et du stationnement sans limitation de temps
en zone bleue. Elle n’est en aucun cas utilisable en zone rouge ni en zone orange. La carte doit être
apposée de telle manière que les mentions soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le
véhicule.
 
Article 27
Autorisation de stationnement pour les conducteurs de véhicules à moteur partagés ou d’autopartage.
Les véhicules à moteur partagés ou d’autopartage dont l’opérateur est agréé par le Gouvernement de la
Région bruxelloise sont autorisés à stationner en zone bleue, en zone verte et en zone « évènement ».
 
Article 28
Utilisation de la carte de stationnement pour professions (para-)médicales.
Le prestataire de soins à domicile qui souhaite bénéficier du stationnement gratuit en zone verte et du
stationnement sans limitation de temps en zone bleue et en zones « riverains » peut s’acquitter de la
redevance au moyen d’une carte de stationnement pour professions (para-)médicales.
Cette carte de stationnement peut être délivrée à toute personne physique prodiguant des soins à domicile
et disposant d’un numéro auprès de l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI).
Le demandeur peut obtenir une carte par véhicule immatriculé à son nom, ou pour un véhicule immatriculé
au nom d’une personne morale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit prouver qu'il en a la jouissance
exclusive (voiture de société, leasing professionnel…) par toutes voies de droit.
La carte de stationnement sera obtenue moyennant le paiement de 10 EUR.
La durée de la carte de stationnement pour professions (para-)médicales est de deux ans. Une nouvelle
carte pourra être délivrée par périodes successives de deux ans. En cas de perte ou de destruction de la
carte, il ne sera pas délivré de duplicata mais une nouvelle carte pourra être acquise moyennant le paiement
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de la somme prévue ci-dessus.
La carte de stationnement pour professions (para-)médicales permet de stationner dans les zones vertes,
bleues et « riverains ». La carte doit être apposée de telle manière que les mentions soient lisibles pour un
observateur se trouvant devant le véhicule.
La carte de stationnement pour professions (para-)médicales n’est en aucun cas utilisable en zone rouge,
orange ou grise.
 
Article 29
Utilisation de la carte de stationnement pour professions « d’enseignement et d’éducation ».
L’enseignant et le personnel des écoles et des crèches qui, en période scolaire, souhaite bénéficier du
stationnement gratuit en zone verte, orange ou grise du siège de l'établissement et du stationnement sans
limitation de temps en zone bleue peut s’acquitter de la redevance au moyen d’une carte de stationnement
pour professions « d’enseignement et d’éducation ».
Cette carte de stationnement peut être délivrée à toute personne physique travaillant dans les écoles et
crèches situées dans une zone de la commune où le stationnement est réglementé.
Le demandeur peut obtenir une carte par véhicule immatriculé à son nom, ou pour un véhicule immatriculé
au nom d’une personne morale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit prouver qu'il en a la jouissance
exclusive (voiture de société, leasing professionnel…) par toutes voies de droit.
La carte de stationnement pour professions « d’enseignement et d’éducation » peut être obtenue
moyennant le paiement de la somme indivisible de 120 EUR par période de 12 mois. Une carte mensuelle
peut néanmoins être obtenue au tarif de 15 EUR/mois. Ces cartes ne sont pas valables pendant les périodes
de congés scolaires.
En cas de perte ou de destruction de la carte, il ne sera pas délivré de duplicata mais une nouvelle carte
pourra être acquise moyennant le paiement de la somme prévue ci-dessus.
La carte de stationnement pour professions « d’enseignement et d’éducation » permet de stationner sans
limitation de durée dans les zones bleues et, le cas échéant, dans la zone verte ou orange du siège de
l'établissement. La carte doit être apposée de telle manière que les mentions soient lisibles pour un
observateur se trouvant devant le véhicule.
La carte de stationnement pour professions « d’enseignement et d’éducation » n’est en aucun cas utilisable
en zone rouge.
 
Article 30
Utilisation de la carte de stationnement pour « activités professionnelles ».
L’indépendant, le titulaire de profession libérale ou l’entreprise qui souhaite bénéficier du stationnement
gratuit en zone verte, zone orange et zone grise du siège social ou d'exploitation de la société et du
stationnement sans limitation de temps en zone bleue peut s’acquitter de la redevance au moyen d’une
carte de stationnement pour « activité professionnelle ».
Par entreprise, il y a lieu d’entendre toute personne morale quel que soit son statut (les institutions
publiques, privées, ASBL, SA, SPRL(U), établissements réservés aux cultes visés par la loi sur le temporel
des cultes, hôpitaux, cliniques, polycliniques, dispensaires et œuvres de bienfaisance).
Cette carte de stationnement peut être délivrée à tout indépendant, titulaire de profession libérale ou
entreprise dont le siège social ou d’exploitation se situe dans une zone de la commune où le stationnement
est réglementé. Le demandeur est tenu de fournir une attestation justifiant de son activité sur le territoire,
ainsi que la liste de la ou des immatriculations demandées.
La carte de stationnement pour « activités professionnelles » peut être obtenue moyennant le paiement de
la somme de 200 EUR/an pour les 2 premières cartes et de 400 EUR/an pour les cartes suivantes.
Au-delà des deux premières cartes d’abonnement, il ne sera distribué de carte supplémentaire qu’à
concurrence d’une carte par tranche complète de 10 employés.
L’abonnement ne sera renouvelé au même tarif pour l’année suivante qu’à la condition, pour les sociétés
de plus de 50 employés, d’avoir établi et/ou mis à jour un plan de déplacement d’entreprise (PDE) sur le
modèle élaboré par Bruxelles Environnement. Ce plan devra avoir été agréé par la commune (pour les
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entreprises de 50 à 199 employés) ou par Bruxelles Environnement (pour les entreprises de plus de 200
employés). À défaut de ces documents, les tarifs seront doublés, soit 400 EUR pour les deux premières
cartes et 800 EUR pour les cartes suivantes.
L’entreprise organise, suivant ses propres règles internes, les modalités de distribution de ces abonnements
à son personnel.
En cas de perte ou de destruction de la carte, il ne sera pas délivré de duplicata mais une nouvelle carte
pourra être acquise moyennant le paiement de la somme prévue ci-dessus.
La carte de stationnement pour « activités professionnelles » permet de stationner sans limitation de durée
dans les zones bleues et, le cas échéant, dans la zone verte, orange ou grise du siège social ou
d'exploitation de la société. La carte doit être apposée de telle manière que les mentions soient lisibles pour
un observateur se trouvant devant le véhicule.
La carte de stationnement pour « activités professionnelles » n’est en aucun cas utilisable en zone rouge.
 
Article 31
Lorsque la carte de stationnement arrive à expiration, le bénéficiaire effectue les démarches, de sa propre
initiative, pour le renouvellement de celle-ci.
 
Article 32
Utilisation de la carte de stationnement « du visiteur ».
Une carte dite « du visiteur » peut être utilisée en zone bleue.
Elle sera délivrée à l’attention de visiteurs au tarif de 5 EUR/jour.
Il ne peut être délivré plus de 100 cartes par ménage par année civile.
La carte « du visiteur » sera délivrée à tout habitant de la zone pouvant prouver soit son inscription au
registre de la population, soit le paiement de la taxe sur l’occupation d’une résidence par un occupant qui
n’est pas inscrit dans les registres de la population. Les conditions d’utilisation de cette carte dite du
visiteur seront identiques, pendant la durée de sa validité, à celles prévues à l’article 20.
En cas de perte ou de destruction de la carte, il ne sera pas délivré de duplicata.
 
Article 33
Il ne sera pas octroyé de carte de stationnement pour les véhicules dont la masse maximale autorisée
excède 3,5 tonnes (code F1 du certificat d’immatriculation).
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg -
Wijzigingen - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op zijn beraadslaging van 14/12/2020 waarbij het vergoedingsreglement betreffende het parkeren van
motorvoertuigen op de openbare weg wordt gewijzigd;
 
Gelet op de wet van 16/03/1968 betreffende de politie over het wegverkeer, zoals gewijzigd;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (de Wegcode), zoals gewijzigd;
 
Gelet op het aanvullend politiereglement, inzonderheid de bepalingen betreffende het wegverkeer;
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Gelet op het ministerieel besluit van 07/05/1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een
handicap, zoals gewijzigd;
 
Gelet op het ministerieel besluit van 09/01/2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart, zoals
gewijzigd;
 
Gelet op de ordonnantie van 22/01/2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting
van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, zoals gewijzigd;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 21/03/2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik
van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen, zoals gewijzigd;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 18/07/2013 houdende het reglementaire luik van het
Gewestelijk Parkeerbeleidsplan, zoals gewijzigd;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 18/07/2013 betreffende de gereglementeerde
parkeerzones en de vrijstellingskaarten, zoals gewijzigd;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Regering van 13/07/2018 houdende een regeling voor de erkenning
van autodeelsystemen voor particulieren;
 
Gelet op de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap van 30/08/2013 houdende
erkenning van de carsharingoperatoren;
 
Gelet op de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd;
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
 
Overwegende dat een aanpassing van voormeld reglement aan de verschillende wettelijke en technische
wijzigingen aangewezen is;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 03/12/2020;
 
BESLIST, zoals volgt, het vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de
openbare weg te wijzigen en te hernieuwen:
 
Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg.
 
Artikel 1
Er wordt, ten gunste van de gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe, voor een termijn die afloopt op
31/12/2021, een vergoeding ingevoerd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg en dit
op de plaatsen en ogenblikken waar het parkeren geregeld wordt door middel van het regelmatig gebruik
van parkeermeters of -automaten, of door het gebruik van een parkeerschijf voor “blauwe zone” zoals
vastgesteld door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (koninklijk besluit van
01/12/1975).
 
Hoofdstuk I: Zones uitgerust met apparaten als parkeerautomaten of -meters
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Artikel 2
De parkeertijd wordt beperkt conform de gebruiksmodaliteiten vermeld op deze apparaten, namelijk:
 
Rode zone (zone met snelle parkeerrotatie)
 
Van maandag tot zaterdag, tot 2 uur maximum.
 
Ongeacht de beschikkingen van artikel 5 hieronder wordt de retributie voor een bestuurder die voor een
maximale parkeertijd van 2 uur in een rode zone opteert, vastgesteld op 0,50 EUR voor het eerste halfuur,
op 1,50 EUR voor het tweede halfuur en op 3 EUR voor het tweede uur.
 
Oranje zone (gemengde zone)
 
Van maandag tot zaterdag, tot 2 uur maximum.
 
Ongeacht de beschikkingen van artikel 5 hieronder wordt de retributie voor de bestuurder die in een oranje
zone parkeert, vastgelegd op 0,50 EUR per halfuur, voor het eerste uur, op 2 EUR voor het tweede uur.
 
Grijze zone
 
Van maandag tot zaterdag, tot 4 uur 30 maximum.
 
Ongeacht de beschikkingen van artikel 5 hieronder, wordt de retributie voor de bestuurder die in een grijze
zone parkeert, vastgelegd op 0,50 EUR voor het eerste halfuur, op 1,50 EUR voor het tweede halfuur, op 3
EUR voor het tweede, derde en vierde uur en op 1,50 EUR voor het laatste halfuur.
 
Groene zone (zone met in hoofdzaak een residentieel karakter)
 
Van maandag tot vrijdag of zaterdag volgens het verkeersbord, voor een onbeperkte duur.
 
Ongeacht de beschikkingen van artikel 5 hieronder wordt de retributie voor de bestuurder die in een groene
zone parkeert, vastgelegd op 0,50 EUR per halfuur, voor het eerste uur, op 2 EUR voor het tweede uur en
op 1,50 EUR voor ieder bijkomend uur.
 
Artikel 3
De vergoeding vermeld in artikel 2 kan onmiddellijk betaald worden bij de parkeerautomaat of -meter,
met geldstukken of bankkaart, volgens de richtlijnen op de apparaten.
 
De bestuurder die geen parkeerbiljet afgeleverd door de parkeerautomaat onder zijn voorruit schuift, zal
beschouwd worden gekozen te hebben voor het forfaitaire betalingssysteem (T1) zoals vermeld in
onderstaand artikel 4.
 
De parkeercontrole kan, naar keuze van het gemeentebestuur, fysiek door beëdigde ambtenaren of
elektronisch worden uitgevoerd. Deze twee controlemiddelen kunnen worden gecombineerd.
 
Artikel 4
§ 1.  Een bestuurder die langer dan de in artikel 2 bedoelde periode wenst te parkeren, mag een
parkeerplaats bezetten als bedoeld in genoemd artikel 2 tegen betaling van een forfaitaire vergoeding van
25 EUR, die binnen 15 dagen moet worden betaald per bankoverschrijving volgens de instructies op het
overschrijvingsformulier dat door de parkeerwachter op het voertuig wordt aangebracht of na een
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elektronische controle per post wordt verzonden. Hiertoe worden de parkeertijden vastgesteld van 09u tot
13u30 en van 13u30 tot 18u voor een maximumduur van 4 uur 30.
Deze betalingswijze van de forfaitaire vergoeding is op de parkeerautomaten weergegeven als "tarief 1".
 
§ 2.  In afwijking van paragraaf 1 worden de parkeerplaatsen vastgesteld van 09u tot 12u en van 14u tot
18u voor het Sint-Lambertusplein, de Georges Henrilaan tussen het Meudonsquare en de Linthoutstraat en
de Lola Bobescostraat (volgens de plannen in bijlage).
De bepalingen van de hoofdstukken III, IV, V en VII blijven tussen 12u en 14u van toepassing op de
bovengenoemde wegen.
 
Artikel 5
De bestuurder die 15 minuten of minder wenst te parkeren kan aan een parkeerautomaat of -meter een
gratis parkeerbiljet verkrijgen, volgens de richtlijnen vermeld op de apparaten.
Dit parkeerbiljet voor zeer korte duur laat slechts toe te parkeren voor 15 minuten of minder. Elke
bestuurder waarvoor het parkeerticket aantoont dat de toegelaten parkeertijd is overschreden zal
beschouwd worden gekozen te hebben voor het forfaitair vergoedingssysteem (T1), zoals vermeld in
artikel 4, behoudens hij een parkeerbiljet heeft geplaatst overeenkomstig artikel 2 voor het verstrijken van
het gratis kwartier, met een bijkomende tijdslimiet van 5 minuten om een betalend parkeerbiljet te gaan
halen aan de parkeerautomaat of -meter.
Het is verboden verschillende opeenvolgende parkeerbiljetten voor het kort parkeren te gebruiken zonder
zijn wagen te verplaatsen.
 
Artikel 6
Gebruik van de parkeerautomaat.
Het inbrengen van de gepaste geldstukken in de toestellen of  Het gebruik van de bankkaart volgens de
instructies weergegeven op de automaten geeft recht op een ononderbroken parkeertijd van maximum 2
uur in een rode zone en in een oranje zone, van 4 uur 30 in een grijze zone en van 9 uur in een groene
zone. Deze forfaitaire betalingswijze van de vergoeding is op de apparaten weergegeven onder “tarief 2”.
 
Artikel 7
De gebruiker zal de gevolgen dragen die kunnen voortvloeien uit het onregelmatig gebruik van of uit de
beschadigingen aangebracht aan de automaten.
 
Artikel 8
Het parkeerticket moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst worden zodat de
vermelde gegevens leesbaar zijn voor een waarnemer die zich voor de wagen bevindt.
 
Artikel 9
Indien de parkeerautomaat niet bruikbaar is, moet de parkeerschijf "blauwe zone", volgens het bij het
ministerieel besluit van 14/05/2002 gevoegde model, duidelijk zichtbaar op de binnenkant van de voorruit
geplaatst worden (artikel 27 punt 3.1.1. van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer)
zodanig dat de vermeldingen leesbaar zijn voor een waarnemer die zich voor de wagen bevindt.
 
Hoofdstuk II: Zones gecontroleerd door de parkeerschijf - Blauwe zone
 
Artikel 10
De parkeertijd in blauwe zone is beperkt tot 2 uur maximum, mits het gebruik van de parkeerschijf
"blauwe zone", volgens model gevoegd bij het ministerieel besluit van 14/05/2002 en zoals bepaald in het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (koninklijk besluit van 01/12/1975), in het bijzonder
artikel 27.1.2 houdende bijzondere modaliteiten voor het gebruik van de schijf buiten de werkdagen en de
gebruikelijke tijdsperiode (van 09u tot 18u).

65/221
Conseil communal - 18.10.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 18.10.2021 - Openbare toelichtingsnota



De bestuurder die kiest voor deze maximale parkeertijd, geniet van de kosteloosheid.
 
Artikel 11
De bestuurder die langer wil parkeren dan bedoeld onder artikel 10, kan een parkeerplaats bezetten zoals
bepaald in dat artikel 10 mits een forfaitaire vergoeding te betalen van 25 EUR per halve dag. Hiertoe
wordt de parkeerperiode vastgesteld van 09u tot 13u30 en van 13u30 tot 18u.
De vergoeding moet binnen 15 dagen worden betaald via een bankoverschrijving, overeenkomstig de
instructies die zijn vermeld op het overschrijvingsformulier dat door de controleur op het voertuig wordt
aangebracht of na een elektronische controle per post wordt verzonden.
 
Artikel 12
De door de gebruiker gewenste parkeertijd zal worden vastgesteld aan de hand van de aanwijzingen, die hij
heeft doen voorkomen op zijn parkeerschijf, duidelijk zichtbaar aangebracht aan de binnenkant van de
voorruit van zijn wagen en gebruikt in overeenstemming met artikel 27.1.1. van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (koninklijk besluit van 01/12/1975)
en het ministerieel besluit van 14/05/2002.
 
Hoofdstuk III: Kiss-and-ride-zones
 
Een kiss-and-ride-zone is een parkeerzone bestemd voor het in- en uitstappen van personen
 
Artikel 13
De parkeertijd in de kiss-and-ride-zone is gratis gedurende de aangegeven tijd op het daartoe voorziene
verkeersbord. In het geval van het overschrijden van de toegestane parkeertijd, is een forfaitaire vergoeding
van 100 EUR per parkeerperiode verschuldigd. Hiertoe wordt de parkeerperiode vastgesteld van 09u tot
13u30 en van 13u30 tot 18u voor een maximumduur van 4 uur 30.
De vrijstellingskaarten, parkeertickets of blauwe schijven zijn niet geldig in deze zones.
 
Hoofdstuk IV: Parkeerplaatsen “kort parkeren”
 
Artikel 14
De parkeertijd voor parkeerplaatsen “kort parkeren” is beperkt tot maximaal 30 minuten, maar deze duur
kan korter zijn op basis van een beslissing van het College van burgemeester en schepenen, in
overeenstemming met de aanduidingen op het verkeersbord en op de paal die op de betrokken
parkeerplaats of -plaatsen is geplaatst.
De bestuurder die voor deze maximale parkeertijd kiest, heeft recht op gratis parkeren;
In het geval van het overschrijden van de toegestane parkeertijd, is een forfaitaire vergoeding van 100 EUR
per parkeerperiode verschuldigd.
Hiertoe wordt de parkeerperiode vastgesteld van 09u tot 13u30 en van 13u30 tot 18u voor een
maximumduur van 4 uur 30.
De vrijstellingskaarten, parkeertickets of blauwe schijven zijn niet geldig in deze zones
 
Wanneer de paal echter onbruikbaar is, zijn de bepalingen van hoofdstuk I (Zones uitgerust met apparaten
als parkeerautomaten of -meters) of II (Zones gecontroleerd door de parkeerschijf - Blauwe zone) van
toepassing, volgens de gereglementeerde zone waarin de parkeerplaats "kort parkeren” zich bevindt.
 
Hoofdstuk V: Zones “elektrisch laden”
 
Artikel 15
Het is toegestaan en gratis een elektrisch voertuig te parkeren in de zone “elektrisch laden” op voorwaarde
dat de gebruiker van dit voertuig is/wordt verbonden en dat hij de fysieke verbinding van zijn voertuig met
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de elektrische oplaadstand tot stand brengt.
 
Artikel 16
Een forfaitaire vergoeding van 50 EUR per parkeerperiode is verschuldigd door de gebruiker van een niet-
elektrisch motorvoertuig of de gebruiker van een geparkeerd elektrisch voertuig zonder verbinding of
fysieke aansluiting.
Hiertoe wordt de parkeerperiode vastgesteld van 09u tot 13u30 en van 13u30 tot 18u voor een
maximumduur van 4 uur 30.
De vrijstellingskaarten, parkeertickets of blauwe schijven zijn niet geldig op deze parkeerplaatsen.
 
Wanneer het elektrisch oplaadpunt echter onbruikbaar is, zijn de bepalingen van hoofdstuk I (Zones
uitgerust met apparaten als parkeerautomaten of -meters) of II (Zones gecontroleerd door de parkeerschijf -
Blauwe zone) van toepassing, volgens de gereglementeerde zone waarin de parkeerplaats “elektrisch
laden” zich bevindt.
 
Hoofdstuk VI: Bewonerszones (in de zin van de Wegcode)
 
Artikel 17
Parkeren in "bewonerszones" is 24 uur op 24, 7 dagen op 7, zaterdag, zondag en feestdagen inbegrepen
enkel toegestaan voor houders van de specifieke "bewonerskaart” afgeleverd door het gemeentebestuur.
Het bedrag van de vergoeding betreffende het parkeren op de openbare weg is vastgesteld op 50 EUR per
halve dag, te weten van 00u tot 12u of van 12u tot 24u.
 
Hoofdstuk VII: Leveringszones
 
Artikel 18
Een forfaitaire retributie van 100 EUR per parkeerperiode is verschuldigd bij het parkeren in een zone
aangegeven door verkeersbord E 9a, zoals gedefinieerd in artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, aangevuld met onderbord "betalend behoudens levering" met precisering van de duur van de
gereglementeerde parkeertijd.
Hiertoe wordt de parkeerperiode vastgesteld van 09u tot 13u30 en van 13u30 tot 18u voor een
maximumduur van 4 uur 30.
Het bedrag van de forfaitaire retributie van 100 EUR wordt aangegeven met behulp van een
informatiebord.
Onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 39, tweede lid van de ordonnantie van 22/01/2009, zijn de
vrijstellingskaarten niet geldig in de leveringszone.
De duur van het gebruik van een parkeerplaats is niet beperkt in de leveringszone.
 
Hoofdstuk VIII: Gemeenschappelijke bepalingen
 
Artikel 19
Personen met beperkte mobiliteit die houder zijn van de speciale kaart, afgeleverd door een officiële
instantie in overeenstemming met het ministerieel besluit van 29/07/1991, mogen gratis en voor onbeperkte
duur parkeren op de plaatsen die beheerd worden door parkeerautomaten en in een blauwe zone. Hun
officiële kaart moet echter duidelijk zichtbaar aangebracht worden binnen onder de voorruit of in het
voorste gedeelte van het voertuig op zodanige wijze dat de gegevens ervan leesbaar zijn voor een
waarnemer die zich voor de wagen bevindt.
 
De in dienst zijnde prioritaire voertuigen parkeren eveneens gratis.
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Artikel 20
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben ten laatste bij het verstrijken van de toegestane
parkeertijd.
 
Artikel 21
De bestuurder of, bij ontstentenis, de eigenaar van het voertuig dat zich op een plaats bevindt bedoeld door
dit reglement en niet is voorzien van een parkeerticket, parkeerabonnement of een parkeerschijf of
waarvoor het parkeerticket of de parkeerschijf aantoont dat de toegelaten parkeertijd is overschreden op
het ogenblik van de controle door een aangestelde, zal beschouwd worden gekozen te hebben voor tarief 1
(langere duur parkeren) in overeenstemming met de artikelen 4 en 11 hiervoor. De vergoeding moet binnen
15 dagen worden betaald via een bankoverschrijving, overeenkomstig de instructies die zijn vermeld op
het overschrijvingsformulier dat door de controleur op het voertuig wordt aangebracht of na een
elektronische controle per post wordt verzonden.
 
De bestuurder beschikt over 15 kalenderdagen om elke betwisting betreffende deze vergoeding aan de
gemeente over te maken.
 
Artikel 22
Het parkeren van een motorvoertuig op een plaats beheerd door parkeerautomaten of -meters of
gecontroleerd door een parkeerschijf gebeurt op risico van de gebruiker of van degene onder wiens naam
het voertuig is ingeschreven.
Het betalen van de vergoeding geeft recht op parkeren maar niet op een of ander toezicht. Het
gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van het voertuig.
 
Artikel 23
In geval van niet-naleving van een van de bepalingen van dit reglement, zal een controlerend agent van de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een betekening op de buitenkant van de voorruit plaatsen of, bij
gebrek hieraan, op het voorste deel van het voertuig. Na een elektronische controle wordt deze betekening
per post verzonden.
Er wordt een maximale termijn van 15 kalenderdagen voorzien om deze retributie af te handelen.
Wanneer de volledige betaling van de retributie niet binnen de voorgeschreven termijn afgehandeld is,
wordt er zonder kosten een herinnering gestuurd om de schuldenaar uit te nodigen te betalen.
De schuldenaar krijgt een termijn van 10 kalenderdagen te rekenen vanaf de verzending van deze
herinnering om de retributie te betalen.
Wanneer na het verstrijken van deze termijn de retributie niet betaald is, zal er per aangetekend schrijven
een ingebrekestelling naar de schuldenaar gestuurd worden met een aanmaning om te betalen. Op dat
ogenblik zullen er 20 EUR administratiekosten aan de schuldenaar aangerekend worden.
Wanneer de schuldenaar binnen de 10 kalenderdagen volgend op de ingebrekestelling nog altijd niet
betaald heeft, stelt de gemeenteontvanger die belast is met de terugvordering, een dwangbevel op; dit
wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het College van burgemeester en schepenen.
Het dwangbevel wordt bij deurwaardersexploot betekend, met bevel tot betaling.
De schuldenaar kan binnen de maand van de betekening van het dwangbevel de retributie/schuld juridisch
betwisten.
Wanneer na het verloop van de laatste termijn de schuldenaar niet betaald heeft, kan de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe overgaan tot vervolging van de belastingplichtige.
De gedane onkosten, rechten en uitgaven in alle fasen van de invordering van de verschuldigde bedragen
zijn ten laste van de schuldenaar van de vergoeding en worden toegevoegd aan de initiële tarieven (bedrag
van de vergoeding en dossierkosten) te betalen door de schuldenaar.
Deze onkosten, rechten en uitgaven worden berekend in overeenstemming met het koninklijk besluit van
30/11/1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en
handelszaken en van het tarief van sommige toelagen.
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Wanneer de bestuurder niet betaalt, wordt de titularis van de inschrijving bij de “Dienst voor
Inschrijvingen van Voertuigen” hoofdelijk aansprakelijk gehouden.
 
Hoofdstuk IX: Parkeerkaarten
 
Artikel 24
Gebruik van een bewonerskaart.
Elke inwoner van Sint-Lambrechts-Woluwe die ingeschreven is of verblijft op het grondgebied van de
gemeente, kan genieten van een bewonerskaart.
 
De aanvrager bewijst zijn inschrijving via de bevolkingsregisters, of via de betaling van de taks op het
gebruik van een woonplaats door een bewoner die niet in de bevolkingsregisters van Sint-Lambrechts-
Woluwe is ingeschreven. De aanvrager kan een kaart verkrijgen middels het op zijn naam of op de naam
van een rechtspersoon ingeschreven voertuig. In het laatste geval bewijst de aanvrager met alle
rechtsmiddelen dat hij er het exclusieve genot van heeft (bedrijfswagen, beroepsleasing…).
 
Indien het voertuig gebruikt wordt in het kader van een autodeelsysteem voor particulieren, erkend door
het Gewest, moet de aanvrager het certificaat bezorgen dat hem werd afgeleverd. Een dergelijk
autodeelcertificaat vervangt het bewijs dat het voertuig is ingeschreven op naam van het lid of dat hij er op
bestendige wijze over kan beschikken.
 
Het aantal bewonerskaarten wordt beperkt tot maximaal 3 kaarten per gezin. Onder gezin wordt verstaan:
alle personen die samen onder hetzelfde dak wonen.
 
De geldigheid van de bewonerskaart 2021 gaat in op de datum van afgifte. Als de kaart vóór 01/01/2021
wordt afgeleverd, is de kaart geldig voor de resterende periode van 2020.
 
Voor het jaar 2021, ontvangt men een bewonerskaart middels de betaling van 10 EUR voor de eerste kaart,
50 EUR voor de tweede kaart en 250 EUR voor de derde kaart.
 
Voor de inwoners die zich in de loop van het jaar in Sint-Lambrechts-Woluwe domiciliëren of voor
inwoners die gedomicilieerd zijn op een weg die onder het toepassingsgebied van dit reglement valt, is het
bedrag van de kaart als volgt:
 

10
EUR

Januari 10 EUR

50
EUR

Januari 50 EUR

250
EUR

Januari 250 EUR
Februari 10 EUR Februari 50 EUR Februari 250 EUR
Maart 10 EUR Maart 50 EUR Maart 250 EUR
April 9 EUR April 45 EUR April 225 EUR
Mei 8 EUR Mei 40 EUR Mei 200 EUR
Juni 7 EUR Juni 35 EUR Juni 175 EUR
Juli 6 EUR Juli 30 EUR Juli 150 EUR
Augustus 5 EUR Augustus 25 EUR Augustus 125 EUR
September 4 EUR September20 EUR September100 EUR
Oktober 3 EUR Oktober 15 EUR Oktober 75 EUR
November 2 EUR November 10 EUR November 50 EUR
December 1 EUR December 5 EUR December 25 EUR

 
In geval van verlies of vernietiging van de kaart dient de inwoner een duplicaat aan te vragen. Voor elk
duplicaat wordt de betaling van 10 EUR gevraagd.
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De houder van de kaart deelt elke wijziging, hetzij van adres, hetzij van voertuig of kentekenplaat mede
aan het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe. Zodra hij van domicilie of verblijfplaats
verandert, bezorgt hij de kaart terug aan het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe.
 
De bewonerskaart maakt het mogelijk gratis te parkeren in de blauwe zones op het grondgebied van Sint-
Lambrechts-Woluwe zonder tijdsbeperking. De bewonerskaart moet zodanig worden aangebracht dat de
gegevens ervan leesbaar zijn voor een waarnemer die voor de wagen staat.
 
Bovendien, wanneer een inwoner of een ingezetene in een wijk verblijft, bedoeld in de beraadslaging van
de Gemeenteraad, die de lijst vaststelt van de wijken waarvan de inwoners een wijkbewonerskaart kunnen
bekomen, mogen laatstgenoemden er zich parkeren zonder tijdsbegrenzing in de groene, oranje en grijze
zones van de wijk waar zij verblijven, met uitzondering van de rode zones. De wijk van de inwoner wordt
vermeld op de bewonerskaart.
 
Artikel 25
Gebruik van de "bewonerskaart" (in de zin van de Wegcode).
Enkel de inwoners van een "bewonerszone" kunnen een "bewonerskaart" krijgen. Met deze kaart kan men
in de betrokken "bewonerszone" gratis parkeren. De "bewonerskaart" moet zo worden aangebracht dat de
gegevens leesbaar zijn voor een waarnemer die zich voor het voertuig bevindt.
De "bewonerskaart" kan verkregen worden via dezelfde procedure en tegen hetzelfde tarief als de
inwonerskaart (zoals vastgesteld in artikel 24) en verleent dezelfde rechten.
 
Artikel 26
“Dienstparkeerkaart”
Gemeentelijke dienstvoertuigen krijgen een bijzondere gratis parkeerkaart “voor alle zones”.
 
Dienstvoertuigen van het OCMW, van het sociaal verhuurkantoor (S.V.K.) van de gemeente of van een van
de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM) die hun maatschappelijke zetel in Sint-Lambrechts-Woluwe
hebben, krijgen een bijzondere gratis parkeerkaart “blauwe en groene zones”. Deze kaart maakt het
mogelijk gratis te parkeren in groene zones en onbeperkt te parkeren in blauwe zones. Deze kaart kan
nooit in rode of oranje zones gebruikt worden. De kaart moet zodanig geplaatst worden dat de
vermeldingen leesbaar zijn voor een waarnemer die zich voor de wagen bevindt.
 
Artikel 27
Toelating tot parkeren voor de bestuurders van de gedeelde motorvoertuigen of van autodelen.
De gedeelde motorvoertuigen of motorvoertuigen autodelen die toebehoren aan een operator, erkend door
de Brusselse Regering, zijn gemachtigd binnen een blauwe, groene en evenementenzone te parkeren.
 
Artikel 28
Gebruik van de parkeerkaart voor (para-)geneeskundige beroepen.
De persoon die geneeskundige zorgen aan huis verstrekt en die wenst te genieten van gratis parkeren in de
groene zone en parkeren zonder tijdslimiet in de blauwe zone en in de zones "buurtbewoners", kan mits
betaling een parkeerkaart bekomen voor (para-)geneeskundige beroepen.
Deze parkeerkaart kan afgeleverd worden aan ieder natuurlijke persoon die geneeskundige zorgen aan huis
verstrekt en die over een inschrijvingsnummer beschikt bij het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering (Riziv).
De aanvrager kan een kaart bekomen per voertuig dat op zijn naam geregistreerd is, of voor een voertuig
dat geregistreerd is op de naam van een rechtspersoon. In het laatste geval, moet de aanvrager bewijzen dat
hij er het exclusieve vruchtgebruik van heeft (firmawagen, professionele leasing…) met alle
rechtsmiddelen.
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De parkeerkaart kan bekomen worden mits de betaling van 10 EUR.
De geldigheid van de parkeerkaart voor (para-)geneeskundige beroepen is twee jaar. Een nieuwe kaart kan
worden afgeleverd per opeenvolgende periodes van twee jaar. In geval van verlies of vernietiging van de
kaart zal geen duplicaat worden afgegeven, maar kan een nieuwe kaart worden verkregen tegen betaling
van het hierboven vermelde bedrag.
De parkeerkaart voor (para-)geneeskundige beroepen staat toe te parkeren in de blauwe, de groene en de
"buurtbewoners" zones. De parkeerkaart moet zodanig geplaatst worden dat alle inlichtingen, vermeld op
de kaart, leesbaar zijn voor een waarnemer die voor het voertuig staat.
De parkeerkaart voor (para-)geneeskundige beroepen is in geen enkel geval geldig in de rode of oranje of
grijze zone.
 
Artikel 29
Gebruik van de parkeerkaart voor “onderwijzend en opvoedkundig personeel”.
Onderwijzers en personeel van scholen en kinderdagverblijven die, in schoolperiode, willen genieten van
gratis parkeren in de groene, oranje of grijze zone waar de instelling gevestigd is en parkeren zonder
tijdslimiet in de blauwe zone, kunnen mits betaling een parkeerkaart verkrijgen voor “onderwijzend en
opvoedkundig personeel”.
Deze parkeerkaart voor “onderwijzend en opvoedkundig personeel” kan afgeleverd worden aan iedere
natuurlijke persoon die werkt in een school of kinderdagverblijf, die gevestigd is in een gemeentelijk
gereglementeerde parkeerzone.
De aanvrager kan een kaart verkrijgen per voertuig dat op zijn naam geregistreerd is, of voor een voertuig
dat geregistreerd is op de naam van een rechtspersoon. In het laatste geval, moet de aanvrager bewijzen dat
hij er het exclusieve vruchtgebruik van heeft (firmawagen, professionele leasing…) met alle
rechtsmiddelen.
De parkeerkaart voor “onderwijzend en opvoedkundig personeel” kan verkregen worden mits betaling van
het ondeelbare bedrag van 120 EUR voor een periode van 12 maanden. Het is mogelijk om een
maandelijkse kaart te verkrijgen tegen 15 EUR/maand. Deze kaarten zijn niet geldig tijdens de
schoolverloven.
In geval van verlies of vernietiging van de kaart zal geen duplicaat worden afgegeven, maar kan een
nieuwe kaart worden verkregen tegen betaling van het hierboven vermelde bedrag.
De parkeerkaart voor “onderwijzend en opvoedkundig personeel” staat toe te parkeren zonder tijdslimiet in
de blauwe zones en, in voorkomend geval, in de groene of oranje zone waar de instelling gevestigd is. De
parkeerkaart moet zodanig geplaatst worden dat alle inlichtingen vermeld op de kaart leesbaar zijn voor
een waarnemer die voor het voertuig staat.
De parkeerkaart voor “onderwijzend en opvoedkundig personeel” is in geen enkel geval geldig in de rode
zone.
 
Artikel 30
Gebruik van de parkeerkaart voor “beroepsactiviteiten”.
Zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen of een onderneming die willen genieten van gratis parkeren
in de groene, oranje en grijze zone van de hoofd- of exploitatiezetel van de maatschappij en parkeren
zonder tijdslimiet in de blauwe zone, kunnen mits betaling een parkeerkaart verkrijgen voor
“beroepsactiviteiten”.
Onder onderneming wordt verstaan: elke rechtspersoon, ongeacht diens statuut (openbare en privé-
instellingen, vzw, nv, (e)bvba, instellingen die vallen onder de wet op het tijdelijke van de erediensten,
ziekenhuizen, klinieken, poliklinieken, dispensaria en weldadigheidsinstellingen).
Deze parkeerkaart kan afgeleverd worden aan iedere zelfstandige, beoefenaar van een vrij beroep of
onderneming waarvan de sociale zetel in een zone met parkeerreglement op het grondgebied van de
gemeente is gevestigd. De aanvrager moet een bewijs van zijn activiteit op het grondgebied bezorgen,
evenals een lijst met de gewenste kentekenplaat of -platen.
De parkeerkaart voor "beroepsactiviteiten” kan verkregen worden mits de betaling van 200 EUR per jaar
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voor de eerste twee kaarten en 400 EUR per jaar voor de volgende kaarten.
Eenmaal de eerste twee abonnementskaarten afgeleverd werden, zullen er slechts per schijf van 10
werknemers bijkomende kaarten afgeleverd worden.
Het abonnement kan het jaar daarop met hetzelfde bedrag verlengd worden op voorwaarde dat de
ondernemingen die meer dan 50 werknemers tellen een bedrijfsvervoerplan (BVP), naar het model
ontwikkeld door Leefmilieu Brussel opstellen of updaten. Dit plan moet door de gemeente goedgekeurd
worden (voor bedrijven van 50 tot 199 werknemers) of door Leefmilieu Brussel (voor bedrijven vanaf 200
werknemers). Bij gebrek aan deze documenten zal het bedrag verdubbeld worden, namelijk 400 EUR per
jaar voor de eerste twee kaarten en 800 EUR per jaar voor de volgende kaarten.
De onderneming organiseert zelf, volgens haar eigen interne regels, de verdeling van deze abonnementen
onder haar personeel.
In geval van verlies of vernietiging van de kaart zal geen duplicaat worden afgegeven, maar kan een
nieuwe kaart worden verkregen tegen betaling van het hierboven vermelde bedrag.
De parkeerkaart voor “beroepsactiviteiten” staat toe te parkeren zonder tijdslimiet in de blauwe zones en,
in voorkomend geval, in de groene, oranje of grijze zone waar de hoofd- of exploitatiezetel van de
maatschappij gevestigd is. De parkeerkaart moet zodanig geplaatst worden dat alle inlichtingen vermeld op
de kaart leesbaar zijn voor een waarnemer die voor het voertuig staat.
De parkeerkaart voor “beroepsactiviteiten” is in geen enkel geval geldig in de rode zone.
 
Artikel 31
Wanneer de parkeerkaart verloopt, voert de begunstigde op eigen initiatief de nodige stappen uit om deze
te vernieuwen.
 
Artikel 32
Gebruik van de "bezoekerskaart“.
In blauwe zones kan er ook een "bezoekerskaart" gebruikt worden.
Bezoekers kunnen een "bezoekerskaart" verkrijgen tegen het tarief van 5 EUR/dag.
Er kunnen per gezin maximaal 100 kaarten per burgerlijk jaar verstrekt worden.
Deze “bezoekerskaart” wordt aan elke bewoner van de zone verstrekt als die ofwel zijn inschrijving in het
bevolkingsregister ofwel de betaling van de taks op het gebruik van een woonplaats door een bewoner die
niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven kan aantonen. De gebruiksvoorwaarden van deze
“bezoekerskaart” zijn, gedurende de geldigheidsperiode, identiek aan de voorwaarden voorzien in artikel
20.
Bij verlies of vernietiging van de kaart zal er geen duplicaat van afgeleverd worden.
 
Artikel 33
Er wordt geen parkeerkaart uitgereikt voor de voertuigen met een maximale toegelaten massa van meer
dan 3,5 ton (code F1 van het kentekenbewijs).
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden.

 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement francophone - Franstalig onderwijs
 

Ecoles communales - Convention concernant la sous-traitance d’une base de données protégée par
les droits d’auteur et droit sui generis - Approbation.
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CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que dans le cadre du développement de la plateforme « Accès-cible » pour les écoles
communales fondamentales, des membres du personnel de notre administration communale, de
l’administration communale de Watermael-Boitsfort et de la COCOF ont transcrit en base de données les
socles de compétences de la Communauté française ;
 
Considérant que cette base de données a été mise à la disposition de l’association sans but lucratif
Orgaformat et la Société Privée à Responsabilité Limitée, E-Smile, propriétaires de la plateforme « Accès-
cible » ;
 
Considérant qu’afin de protéger cette base de donnée qui est soumise aux droits d’auteur et au droit sui
generis, il y a lieu d’établir une convention entre notre administration communale, l’administration
communale de Watermael-Boitsfort et la COCOF, d’une part, et l’association sans but lucratif Orgaformat
et la Société Privée à Responsabilité Limitée, E-Smile, d’autre part ;
 
Vu le Code de droit économique ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
DECIDE :
 
d’approuver la convention reprise en annexe au dossier.
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Gemeentescholen - Overeenkomst betreffende de uitbesteding van door auteursrecht en sui generis
rechten beschermde databank - Goedkeuring.

CONVENTION DROITS D AUTEUR ET AU DROIT SUI GENERIS SUR LES BASES DE DONNEES.pdf
 
 

CULTURE - CULTUUR

Culture - Cultuur
 

ASBL Le Silex - Subside ponctuel 2021 - Dépense : 6.000 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’un subside d’un montant de 6.000 EUR, a été prévu au budget 2021 à l'article D.O.
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76223/332-02/11997 en faveur de l’ASBL Le Silex ;
 

Considérant que l’organisation d’une soirée de gala dans le cadre du 50 ème anniversaire est une initiative à
soutenir ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'attribuer un subside ponctuel d'un montant de 6.000 EUR, inscrit à l'article 76223/332-02/11997
du budget 2021 à l’ASBL Le Silex, représentée par son président M. Jean-Noël Vandebenderie, 82
rue Voot à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-Président
de la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaire.

Vzw Le Silex - Punctuele subsidie 2021 - Uitgave: 6.000 EUR - Goedkeuring.

Annexe programme.pdf
 
 

AFFAIRES JURIDIQUES - JURIDISCHE ZAKEN

Assurances - Verzekeringen
 

Assurance collective hospitalisation du Service Fédéral des Pensions (SFP) - Service Social Collectif
(SSC) - Centrale d’achat - Contrat-cadre 2022-2025 - Adhésion - Dépense : 600.000 EUR -
Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le statut du personnel communal, approuvé par le Conseil communal en séance du 28/04/2015, et ses
modifications du 29/06/2020, qui prévoit en son article 4 – point 2) que les primes afférentes à l'affiliation
des membres du personnel à l'assurance collective « soins de santé » sont payées par la commune ;
 
Vu la loi du 18/03/2016 portant notamment sur la reprise du Service Social Collectif (SSC) de l’Office des
régimes particuliers de sécurité sociale par le Service fédéral des Pensions (SFP) ;
 
Considérant que le Service Fédéral des Pensions – Service Social Collectif, a proposé un contrat-cadre
d’assurance collective hospitalisation aux administrations provinciales et locales en vertu de l’article 21, 5°
de la loi du 18/03/2016 auquel la commune de Woluwe-Saint-Lambert a adhéré conformément à la
décision du Collège du 11/03/2021 ;
 
Considérant qu’en avril 2021, le Service Fédéral des Pensions (SFP) – Service Social Collectif (SCC) a
lancé un nouveau marché public relatif à l’attribution du contrat d’assurance hospitalisation collective pour
la période 2022-2025, conformément aux articles 2, 6° et 47 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
 

• 
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Vu les articles 2, 6° et 47 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services ;
 
Considérant que, par courrier du 09/09/2021, le SFP a informé la commune, qu’au terme de la procédure
d’adjudication publique en vertu de l’article 36 de la loi du 17/06/2016, avec le prix comme seul critère
d’attribution, l’assurance hospitalisation collective a été attribuée à Ethias, en partenariat avec MedExel,
pour une durée de 4 ans ;
 
Vu qu’aucun souscripteur n’a proposé d’options pour une assurance dans le cadre des soins ambulatoires,
dentaires ou optiques ;
 
Considérant que la couverture d’assurance d’Ethias est pratiquement identique à celle actuellement en
vigueur auprès de AG Insurance, avec pour principales modifications par rapport à la couverture actuelle :

La catégorie d’âge « 50 à 64 ans » a été élargie à 66 ans pour ainsi pouvoir reprendre tous les
agents actifs à partir de 2024. La catégorie « 70 ans et plus » est, par conséquent, remplacée par
« 67 ans et plus » ;

La franchise en formule étendue augmente ; elle sera de 250 € au lieu de 130 € actuellement. Il
n’y a aucune franchise en formule de base ;

Le remboursement des frais pour lesquels aucune intervention légale n’est accordée s’élève à
3.000 € au lieu de 2.500 € actuellement ;

L’intervention dans les frais de séjour d’un donneur sera au maximum de 2.000 € au lieu de 1.500
€ actuellement ;

En cas d’hospitalisation suite à une affection psychique, psychiatrique ou mentale, l’intervention
par assuré est acquise durant une période de 36 mois, ininterrompue ou non, débutant le premier jour
donnant droit à une intervention légale au lieu de 24 mois actuellement ;

L’intervention pour les soins obstétriques est accordée durant une période de douze jours
maximum et à concurrence de 620 € au lieu de 500 € actuellement ;

Une intervention de 50 % dans les frais jusqu’à 1.250 € par personne et par année civile pour les
traitements homéopathiques, l’acupuncture, l’ostéopathie et la chiropraxie réalisés par un spécialiste
agréé en la matière si aucune intervention légale n’est prévue pour ces prestations (uniquement
applicable pour les maladies graves) ;

Considérant que le contrat-cadre actuel, conclu avec AG Insurance, arrivera à terme le 31/12/2021, Ethias
prendra en charge l’assurance hospitalisation collective à compter du 01/01/2022 jusqu’au 31/12/2025;
 
Considérant qu’Ethias est tenu de reprendre les dossiers ouverts sur la base de l’assurance collective
hospitalisation actuelle et d’assurer la continuité des garanties dont bénéficient les assurés principaux et
coassurés à la suite d’une hospitalisation, d’une affection ou d’une maladie survenue avant le 01/01/2022,
et qui sont bien couvertes sur la base de la police collective actuelle ;
 
DECIDE :

de prendre connaissance du courrier reçu du Service Fédéral des Pensions (SFP) informant les
administrations provinciales et locales de l’attribution, à Ethias, du marché public 2022-2025, passé
par le SFP selon le mode de passation de l’adjudication ouverte au niveau européen en vertu de
l’article 36 de la loi du 17 juin 2016 ;

d’approuver l’adhésion, avec effet au 01/01/2022, à l’assurance collective hospitalisation proposée
par le Service Fédéral des Pensions (SFP) aux conditions des dispositions spéciales et générales

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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mentionnées dans le cahier des charges SFP du 01/02/2021,

d’approuver de maintenir la prise en charge actuelle de la prime pour la formule de base pour les
membres du personnel statutaires et contractuels;

d’approuver la dépense de 150.000 EUR/an à prévoir à l’article 05000/118-01 des budgets
ordinaires 2022, 2023, 2024 et 2025;

de transmettre un exemplaire de la présente délibération au Service Fédéral des Pensions –
Service Social Collectif.

La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région de
Bruxelles-Capitale.

Collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale
Dienst (GSD) - Aankoopcentrale - Kaderovereenkomst 2022-2025 - Aansluiting - Uitgave: 600.000
EUR - Goedkeuring.

Annexe 2 - BOS ASS 34702 - Ass Hospi adhésion contrat cadre SFP-SSC 2022-2025 - Coll 11.03.2021 -
Extrait signé.pdf, Annexe 3 - 2021.02.01 - Courrier FR du SFP SSC - prop adhésion appel offre assur
hospi 2022-2025.pdf, Annexe 4 - Comparaison primes AG et Ethias.pdf, Annexe 5 - Proposition de délibée
Conseil Communal.docx, Annexe 1 - 2021.09.08 - Lettre SFP - Attribution assurance 2022-2025 à
Ethias.pdf

 
 

SPORTS / JEUNESSE - SPORT / JEUGD

Sports - Sport
 

Stade Fallon - Hangar - Fourniture d'un compresseur - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : D&D Sport - Dépense : 1.907,46 EUR TVAC - Information.

Fallonstadion - Hangar - Levering van een compressor - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: D&D Sport - Uitgave: 1.907,46 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat een compressor in de hangar van het Fallonstadion defect is en dient gedeclasseerd;
 
Overwegende dat het aangewezen is een nieuwe compressor aan te kopen;
 
Overwegende dat de uitgave hiervoor op 2.000 EUR BTWI wordt geraamd;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen dd 30/09/2021;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals hieronder weergegeven:
 
"HET COLLEGE,
 

• 

• 

• 
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Overwegende dat een compressor in de hangar van het Fallonstadion defect is en dient gedeclasseerd;
 
Overwegende dat het aangewezen is een nieuwe compressor aan te kopen;
 
Overwegende dat de uitgave hiervoor op 2.000 EUR BTWI wordt geraamd;
 
Overwegende dat de kredieten beschikbaar zijn op artikel 76410/744-98 van de buitengewone begroting
voor het begrotingsjaar 2021;
 
Overwegende dat de gemeentelijke opdrachthouder, namelijk D&D Sport, Plasstraat 13, 1860 Meise, prijs
heeft ingediend ten belope van 1.907,46 EUR incl. btw;
 
Gelet op de artikelen 234§3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 92;
 
Gelet op artikel 124 van het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot vaststelling van de algemene regels voor de uitvoering
van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten voor openbare werken en de latere wijzigingen
ervan;
 
Overwegende dat dit een opdracht van beperkte waarde is;
 
BESLIST:

een oude compressor te declasseren;

een nieuwe compressor aan te kopen ten behoeve van de technische ploeg van het Fallonstadion;

een opdracht van beperkte waarde te sluiten met de firma D&D Sport, Plasstraat 13, 1860 Meise,
volgens de voorwaarden van haar offerte dd 21/09/2021, met toepassing van de artikelen 92 van de
wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten, 124 van het koninklijk besluit van
18/04/2017 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in de traditionele sectoren, het
koninklijk besluit van 14/01/2013 tot vaststelling van de algemene regels voor de uitvoering van
overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken en de latere wijzigingen ervan en de
artikelen 234§3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;

de uitgave van 1.907,46 EUR incl. btw in te schrijven op artikel 76410/744-98 van de
buitengewone begroting voor het jaar 2021 en een aanwending goed te keuren van 2.000 EUR incl.
btw;

deze uitgave te dekken door middel van een afname van het buitengewoon reservefonds.

Deze beslissing zal ter informatie aan de gemeenteraad worden voorgelegd tijdens zijn volgende
bijeenkomst."
 
De titel van deze beraadslaging zal vermeld worden op de toe te sturen lijst aan dhr. Minister-Voorzitter
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998 op het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals de bijkomende
besluiten en omzendbrieven.

Offerte OK210693 D&D Sport.pdf, compressor College NL.doc
 

• 
• 
• 

• 

• 
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27 Stade Fallon - Terrain n° 6 - 2 modules d’éclairage LED - Fourniture et pose - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : BJC - Dépense : 5.747,50 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'il convient d'acquérir et de faire installer deux nouveaux modules d'éclairage LED pour la
zone d'entraînement du terrain n° 6 du stade Fallon ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 6.000,00 EUR TVAC ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestres et échevins en date du 30/09/2021 ;
 
PREND CONAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du club de baseball Brussels Kangaroos, il convient d'acquérir et de faire
installer deux nouveaux modules d'éclairage LED pour le terrain n° 6 du stade Fallon ;
 
Considérant que les dépenses sont estimées à 6.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que les crédits sont disponibles à l'article 76410/744-98 du budget extraordinaire de l'exercice
2021 ;
 
Considérant que deux opérateurs actifs dans le secteur ont été consultés, à savoir.

BJC BV, Rooienberg 51, 2570 Duffel et

Bettonville Eric SRL, Place du Roi Albert, 20, 4600 Lanaye-Visé ;

Considérant qu'une seule offre a été reçue, à savoir

BJC BV, Rooienberg 51, 2570 Duffel - EUR 5.747,50 TVAC ;

Considérant que le prix proposé par BJC BV est conforme au prix du marché et que les spécifications des
lampes sont conformes aux exigences de la fédération de baseball ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 ;
 
Vu l'article 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à l'attribution des marchés publics dans les secteurs
traditionnels ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 fixant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ;
 
Considérant qu'il s'agit d'un marché de faible montant ;

• 
• 

• 
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DECIDE :

d'acquérir et de faire installer 2 modules LED pour le système d'éclairage du terrain n° 6 du stade
Fallon ;

de conclure un marché à faible montant avec BJC BV, Rooienberg 51, 2570 Duffel,
conformément aux termes de son offre du 10/08/2021, en application des articles 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation
des marchés publics dans les secteurs traditionnels, de l'arrêté royal du 14/01/2013 fixant les règles
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et de ses
modifications ultérieures et des articles 234§3 et 236 de la nouvelle loi communale ;

d'inscrire la dépense de 5.747,50 EUR TVAC à l'article 76410/744-98 du budget extraordinaire de
l'année 2021 ;

de financer cette dépense par un prélèvement du fonds de réserve extraordinaire ;

La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Fallonstadion - Terrein nr. 6 - 2 LED verlichtingsmodules - Levering en plaatsing - Opdracht van
beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: BJC - Uitgave: 5.747,50 EUR incl. btw -
Informatie.

 

Demande Baseball Eclairage T6.pdf, 2 modules LED T6 Conseil.doc, demande prix Bettonville Eclairage
terrain 6 - Stade Fallon.msg, T6 armatures LED College FR NL.doc, 2021 Fallonstadion Baseball Woluwe
BJC verlenging geldigheidsduur.pdf, Eclairage terrain 5 + 6 - Stade Fallon demande Bettonville
28072021.msg

 
 

Jeunesse - Jeugd
 

Service Jeunesse - Webradio - DTER - Acquisition de matériel - Marché de faible montant -
Désignation des fournisseurs : LDLC et VMIX - Dépense supplémentaire : 100 EUR TVAC -
Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’un marché public a été lancé pour acquérir du matériel d’enregistrement et de diffusion
pour équiper les studios des radios web Dynamic One et DFR ;
 
Vu la décision du Collège du 29/04/2021 approuvant les conditions, le montant estimé et le fournisseur
désigné pour ce marché ;
 

• 

• 

• 

• 
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Considérant que la dépense initiale était estimée à 3.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que les prix renseignés dépassent cette estimation et qu’il y a lieu d’engager 3.100 EUR
TVAC au lieu et place de 3.000 EUR TVAC, soit un montant de 2.300 EUR TVAC en faveur de LDLC 
et 800 EUR TVAC en faveur de VMIX ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 02/09/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération, telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’un marché public a été lancé pour acquérir du matériel d’enregistrement et de diffusion
pour équiper les studios des radios web Dynamic One et DFR ;
 
Vu la décision du Collège du 29/04/2021 approuvant les conditions, le montant estimé et le fournisseur
désigné de ce marché ;
 
Considérant que la dépense initiale était estimée à 3.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que les prix renseignés dépassent cette estimation et qu’il y a lieu d’engager 3.100 EUR
TVAC au lieu et place de 3.000 EUR TVAC, soit un montant de 2.300 EUR TVAC en faveur de LDLC 
et 800 EUR TVAC en faveur de VMIX ;
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s’élève à 3.100 EUR TVAC ;
 
Considérant que les prix renseignés dépassent le budget initial estimé pour ce projet ;
 
Considérant qu’il s’indique de prévoir 100 EUR TVAC en plus pour couvrir la différence entre cette
estimation initiale et le résultat final ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l’article 76100/744-98 du budget extraordinaire
de l’exercice 2021 ;
 
Vu la loi du 15/06/2006, ainsi que les arrêtés royaux des 15/07/2011 et 14/01/2013 relatifs aux marchés
publics de travaux, fournitures et services ;
 
Vu les articles 234 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE:

d’engager 3.100 EUR TVAC en lieu et place de 3.000 EUR TVAC à l'article 76100/744-98 du
budget extraordinaire de l'exercice 2021 ;

de couvrir cette dépense au moyen du Fonds de réserve extraordinaire.

La présente décision sera transmise au Conseil communal lors de sa prochaine séance pour information. »

Dienst Jeugd - Webradio - DTER - Aankoop van materieel - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leveranciers: LDLC en VMIX - Bijkomende uitgave: 100 EUR incl. btw -

• 

• 

80/221
Conseil communal - 18.10.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 18.10.2021 - Openbare toelichtingsnota



29

Informatie.

DTER dép.supp. VMIX.pdf
 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Emploi - Tewerkstelling
 

Projet local 2021 - « Parcours et semaine 2021 » - Convention avec Actiris - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le dossier d’introduction du projet local 2021 de la Maison de l’Emploi de Woluwe-Saint-Lambert ;
 
Vu la convention de partenariat proposée par Actiris ;
 
Considérant que cette convention accorde un subside de 14.934,22 EUR en vue de donner l’opportunité
aux chercheurs d’emploi de Woluwe-Saint-Lambert (en priorité) de rencontrer des employeurs qui
recrutent et de s’y préparer préalablement ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
DECIDE :
 
d’approuver la signature de la convention de partenariat relative au projet local « Parcours et semaine
2021 »
 

CONVENTION DE PARTENARIAT
 
PROJET LOCAL
 
« Parcours et semaine 2021 »
 
du 01/06/2021 au 31/05/2022

 
Entre :
Actiris, organisme d'intérêt public de catégorie B, dont le siège social est situé Avenue de l'Astronomie 14
à 1210 Bruxelles, représenté par Madame Caroline Mancel, Directrice générale a.i. et Madame Cécile
Thiriaux, Directrice générale adjointe a.i ;
ci-après dénommé « Actiris »
 
et :
l'Administration communale de WoIuwe-Saint-Lambert, reprise sous le numéro d'entreprise 0207.389.859,
située Avenue Paul Hymans, 2 à 1200 Bruxelles, représentée par Monsieur Eric Bott, Echevin de l'Emploi
et Monsieur Patrick Lambert, Secrétaire communal ;
ci-après dénommée « partenaire »,
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Conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 portant
exécution de l'article 7 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement
d'Actiris, en particulier l'article 9, § 2 ;
 
Conformément à l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la
Région de Bruxelles-Capitale ;
 
Conformément â l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 portant
exécution de l'article 7 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de
l'Office régional bruxellois de l'Emploi, en particulier l'article 9, § 2 ;
 
Conformément au cahier des charges établi sur base de la « Note sur les Maison de l'Emploi » approuvée
par le Comité de gestion le 5 juillet 2011, dénommé ci-après « le cahier des charges » ;
 
Conformément à la décision du Comité de pilotage de la Maison de l'emploi de Woluwe-Saint-Lambert du
8/04/2021 ;
 
Conformément à la décision du Comité de validation des projets locaux du 26/05/2021 ainsi qu'à la Note
de synthèse des décisions transmise à la Direction générale ;
 
Il est convenu ce qui suit :
 
Article 1 : Objet
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions particulières de mise en œuvre du projet local
« Parcours et semaine 2021 » tel que défini dans le cahier des charges des projets locaux ainsi que dans le
Dossier d'introduction.
 
Outre les dispositions du cahier des charges, les parties sont tenues de respecter :

les propositions introduites dans le dossier d'introduction telles qu'approuvées par Actiris ;

les conditions prévues par la présente convention ;

le guide financier.

 
Article 2 : Durée
 
§1. Durée
La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui court du 1/06/2021 pour se terminer de
plein droit le 31/05/2022.
 
§2. Rupture anticipée
Les parties peuvent rompre la convention de partenariat moyennant un préavis de trois mois communiqué
par courrier recommandé.
Par ailleurs, Actiris se réserve le droit de rompre, sans préavis, la convention de partenariat, en cas de
manquement grave du partenaire à ses obligations.
 
La décision de rompre la convention sera communiquée par courrier recommandé au partenaire.
 
Dans tous les cas, la rupture de la convention entraîne le remboursement de tout ou partie de la subvention

• 
• 
• 
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annuelle déjà perçue.
 
§3. Prolongation exceptionnelle
Si le partenaire se voit dans l'impossibilité de finaliser le projet dans la durée prévue dans Ie §1 ou s'il doit
le postposer, il peut, le cas échéant, introduire une demande de prolongation exceptionnelle ou de report
par l'envoi d'un courrier motivé et justifié à Actiris / Département Partenariats / Service Support
Partenariats / Avenue de l'Astronomie 14 ä 1210 Bruxelles, par envoi recommandé, au plus tard un mois
avant la fin du projet.
 
Actiris analysera les motifs et raisons impérieuses reprises dans la demande de prolongation ou de report et
communiquera sa décision par courrier au partenaire.
 
Article 3 : Objectif
 
Le présent projet consiste à donner l'opportunité aux chercheurs d'emploi de Woluwe-Saint-Lambert (en
priorité) de rencontrer des employeurs qui recrutent et de s'y préparer préalablement.
 
Ceci contribue à :

la remise à l'emploi des chercheurs d'emploi

la rencontre de l'offre et de la demande sur le plan local

la visibilité des services proposés par la Maison de l'Emploi

l'acquisition par les CE des outils d'une recherche d'emploi efficace

la prise de conscience des chercheurs d'emploi face aux exigences du marché du travail

la remobilisation des CE et la reprise de confiance en eux

le réseautage avec les employeurs locaux.

 
Article 4 : Définition du public cible
 
Le public visé par la présente convention connaît les caractéristiques suivantes :

en priorité les chercheurs d'emploi de Woluwe-Saint-Lambert

certaines catégories de CE (jeunes, plus de 50 ans,...)

les employeurs locaux et/ou recrutant dans la zone

 
Les chercheurs d'emploi doivent par ailleurs répondre aux conditions suivantes :

être valablement inscrits auprès d'Actiris ;

être domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale.

 
Article 5 : Description de l'action
 
§1. Description de l'action
Organisation d'un Parcours de l'emploi (activités de remobilisation et de soutien ä la recherche d'emploi
dans le cadre d'un parcours de dynamisation, information, conseils et outillage) visant à préparer les
chercheurs d'emploi (ci-après dénommés les « CE ») â rencontrer des employeurs Iors d'un Jobday

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
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• 
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rassemblant au niveau local des entreprises et des offres d'emploi.
 
§2. Intervention de tiers dans la réalisation des actions
Le partenaire est autorisé à sous-traiter tout ou partie de l'exécution des actions financées par Actiris.
 
§3. Gratuité
Les actions réalisées dans le cadre de la présente convention sont totalement gratuites pour le chercheur
d'emploi, qui ne pourra avoir ä sa charge une quelconque contribution financière directe ou indirecte.
 
§4. Locaux et moyens matériels
L‘action est organisée dans les locaux déterminés dans le dossier d'introduction de projet. En cas de
modification, l'opérateur est tenu d'en informer préalablement Actiris qui se réserve le droit d'apprécier si
les nouveaux locaux répondent aux conditions du cahier des charges. A défaut, le partenaire est tenu
d'apporter les améliorations nécessaires sous peine d'une rupture éventuelle de la convention.
 
§5. Moyens humains
Les personnes (H/F) affectées à la réalisation des actions visées par la présente convention disposent des
compétences nécessaires et suffisantes pour accompagner le public cible selon la méthodologie proposée.
 
Article 6 : Méthodologie
 
Le partenaire s'engage ä respecter pendant toute la durée de la convention la mise en œuvre de l'action
conformément aux dispositions du dossier d'introduction telles qu'approuvées par Actiris.
 
Le contenu du projet approuvé ne peut être modifié pendant la durée de la convention de partenariat.
Cependant, le partenaire peut introduire une demande expresse et motivée de modification de l'action â
Actiris qui vérifie si ce changement est conforme aux dispositions du cahier des charges.
 
Article 7 : Promotion de l'action
 
La promotion des actions est menée conformément au dossier d'introduction du projet.
Le partenaire mentionne le soutien de la Maison de l'emploi en apposant le logo sur les supports utilisés
dans le cadre de l'action subventionnée comme (Liste non exhaustive) :

le matériel d'information et de communication (affiches, dépliants, lettres, site web, mailings,...)

les feuilles de présence, certificats, documents,

 
De son côté, Actiris s'engage à soutenir la diffusion d'informations relatives aux actions visées par la
présente convention. Les modalités de ce soutien sont précisées dans le VademeCOM en annexe.
 
Article 8 : Comité de pilotage
 
Le partenaire participe au Comité de pilotage de la Maison de l'Emploi coordonné par Actiris et présidé en
alternance par la Commune et Actiris.
 
Dans le cadre du projet, le Comité de pilotage assure l'évaluation des projets, des services et actions
communs réalisés dans le cadre de la Maison de l'Emploi.
 
Article 9 : Réseau Actiris des Partenaires pour l'Emploi (RPE)

• 
• 
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Le partenaire adhère au réseau informatisé d'échanges d'informations (RPE) dont Actiris assure la gestion
et l'organisation en tant que responsable de traitement. Il respecte strictement les procédures et les règles
déontologiques, notamment en termes d'encodage des actions dans le réseau informatisé d'échange
d'informations telles que définies dans l'annexe RPE.
 
Pour ce faire, il veille à ce que les membres de son personnel concernés participent aux formations et aux
suivis organisés â cette fin.
 
Seules peuvent accéder au RPE les personnes liées au partenaire par un contrat de travail d'une durée
minimale de 6 mois ou les agents statutaires.
 
Article 10 : Echange de documents et d'informations
 
Le partenaire reconnait que les communications par voie Electronique produisent les mêmes effets de droit
que ceux prévus pour les communications sur support papier conformément â l'Ordonnance du 13 février
2014 relative ä la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités
publiques de la Région de Bruxelles-Capitale.
 
§1. Mon Actiris Partenaires
Les documents et informations en lien avec l'action sont échangés principalement via la plateforme Mon
Actiris Partenaires (MAP).
 
A cet effet, le partenaire s'engage à communiquer les coordonnées des personnes qui auront accès à la
plateforme via le formulaire adéquat remis par Actiris.
 
Les documents signés sont également transmis par voie postale.
 
Le partenaire peut uniquement modifier dans la plateforme MAP l'adresse e-mail et les numéros de
téléphone des personnes de contact, il notifie les changements par mail ou courrier ordinaire.
 
Le ou les modes d'envoi de chaque document requis (à l'occasion de la remise du rapport annuel) sont
précisés dans le guide financier (en annexe).
 
§2. Utilisation des e-mails
La transmission de documents ou d'informations par courrier électronique par le partenaire se fera à partir
de l'adresse e-mail suivante :
Email : o.smaI@woluwe1200.be                   Tél : 02/761.28.52
Nom : Olivier Smal                                        Fonction : Responsable emploi et sélection
 
Le partenaire certifie que les documents et les informations qui seront transmis ä partir de l'adresse
mentionnée ci-dessus sont corrects.
 
Cette adresse e-mail sera utilisée par Actiris pour la communication de documents ou d'informations au
partenaire. Le partenaire s'engage â mettre en copie le coordinateur de la maison de l'emploi pour
l'ensemble des courriers et courriers électroniques adressés â Actiris.
 
Si le partenaire souhaite modifier l'adresse e-mail reprise ci-dessus, il le signale par courrier ordinaire ou
par e-mail à supportpartenariat@actiris.be.
 
Pour toute question liée à la présente convention, au paiement des tranches et/ou à la justification des
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dépenses, le partenaire peut s'adresser au Service Support Partenariat (supportpartenariat@actiris.be).
 
Article 11 : Subvention
 
§3. Montant maximal de la subvention
Sur base du budget introduit par le partenaire dans son dossier de candidature, approuvé par Actiris, et
dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet â son budget, Actiris octroie au partenaire un
montant de 14.934,22 EUR alloué pour la réalisation des actions visées à l'article 4.
 
Le montant sera versé au partenaire si les indicateurs de réalisations sont atteints et les dépenses justifiées.
Si les indicateurs de réalisations ne sont pas atteints, Actiris se réserve le droit de calculer le montant
effectif au prorata des actions effectuées.
 
§4. Montant effectif de la subvention
Le montant effectif de la subvention de l'année de référence (année n) est calculé sur base :

des indicateurs de réalisation à atteindre

des conclusions du contrôle

des pièces justificatives.

de tout élément de contexte dûment motivé.

 
§5. Versement de la subvention
La subvention est versée en tranches :

80 % du montant maximal de la subvention annuelle est versé, sous forme d'avances, ä la
signature de la convention

Le solde est calculé sur base du montant de la subvention et de l'avance versée. Il est liquidé après
réception et contrôle par Actiris du rapport final d'activités introduit par le partenaire en ce compris
les dépenses réellement effectuées pour la réalisation du projet.

sur le compte n° BE18 0910 1654 2165

au nom de : Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert

 
Article 12 : Remboursement de la subvention
 
Sauf en cas de force majeure, tout manquement ou inexécution quelconque de l'opérateur aux obligations
de la convention de partenariat et de ses annexes entraînera le remboursement par celui-ci de tout ou partie
des montants indûment perçus.
 
Ce remboursement s'effectuera à la suite de l'envoi par Actiris d*un courrier recommandé expliquant les
modalités de remboursement.
 
Article 13 : Rapport final
 
Au plus tard le 31/0712022 le partenaire introduit auprès d'Actiris un rapport final.
 
Ces délais sont fixés sous peine de forclusion. Actiris se réserve le droit de ne pas prendre en considération
les pièces introduites après cette date limite pour la liquidation de la subvention.

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
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Actiris fournit les canevas du rapport d'activité et du rapport financier via la plateforme MAP, entre autres
pour calculer le montant effectif de la subvention et le solde restant dû.

Une déclaration de créance et ou de dettes pour la période de référence : celle-ci reprendra le
solde à payer ou à rembourser ;

Un rapport d'activités;

Un rapport financier ;

 
Actiris ou toute instance de contrôle ou d'évaluation habilitée a accès en tout temps, à sa demande, aux
documents et à la comptabilité du partenaire, et ce, afin de pouvoir vérifier l'affectation des subventions
versées.
 
Article 14 : Contrôle des réalisations et des résultats
 
§1. Contrôle des réalisations
Le contrôle des réalisations permet de vérifier la réalité quantitative des actions par rapport aux
dispositions de la convention de partenariat et porte sur :
 

Actions Données d'évaluation

Organisation d'un « Parcours
vers l'emploi » : ateliers et
séances d'info

1 programme d'activités de remobilisation,
outillage et préparation des CE aux

rencontres avec des employeurs, est
organisé

Organisation d'un « Parcours
vers l'emploi » : également
ouverts sur des besoins
spécifiques

Une partie du programme du Parcours a un
focus sur un public à besoin spécifique

Organisation d'un « Jobday »
rassemblant des recruteurs

1 Jobday (rassemblant des employeurs avec
offres d'emploi) est organisé

Production d’1 rapport d'évaluation basé
notamment sur une enquête de satisfaction

des CE
 
§2. Contrôle des résultats
Le contrôle des résultats porte sur les indicateurs de résultat suivant :
 

Actions Résultats attendus
Organisation d'un « Parcours vers
l'emploi » : ateliers et séances
d'info

Min. 50 CE distincts ont participé à au
moins 1 des activités du Parcours vers

l'emploi

Organisation d'un « Jobday »
rassemblant des recruteurs

Si présentiel : 400 CE participant au
Jobday ou pré-Jobday

Si distanciel : 50 CE participant en ligne

• 

• 
• 
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Organisation d'un « Jobday »
rassemblant des recruteurs

Si présentiel : 20 employeurs présents au
Jobday

Si distanciel : 10 employeurs présents en
Iigne

Organisation d'un « Parcours vers
l'emploi » : également ouverts sur
des besoins spécifiques

Au min. 1 activité ciblée sur des besoins
spécifiques est organisée

 
§3. Contrôle des performances
Le contrôle des performances porte sur l'atteinte de l'ensemble des indicateurs de réalisation :
 
Les conclusions du contrôle des réalisations, des résultats et des performances peuvent, le cas échéant,
prendre en compte tout élément de contexte dument motivé, contenu notamment :

dans le rapport d'activités ;   

dans les comptes rendus du Comité de pilotage ;

dans une demande écrite du partenaire dûment motivée et sous réserve d'approbation par Actiris.

 
Article 15 : Litiges
 
Tout litige concernant l'interprétation de la présente convention devra être réglé à l'amiable par les parties.
 
A défaut d'accord amiable, le litige sera de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.
 
Fait à Bruxelles, en deux exemplaires Ie............, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.
 
Pour Actiris,                                                                           Pour le partenaire,
Nathalie Descheemaeker                                                        Eric Bott
Directrice cheffe de service                                                     Echevin de l'Emploi
Direction Partenariats et Programmes d'emploi
 
 
                                                                                                Patrick Lambert
                                                                                                Secrétaire communal
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à Monsieur le Ministre-Président
de la Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région bruxelloise, ainsi que les arrêtés et circulaires complémentaires.

Lokaal project 2021 - "Traject en week 2021" - Overeenkomst met Actiris - Goedkeuring.

PL_WSL-AC_Courrier_Parcours_CEL_E2021_M4_233-FD.pdf, 2021_WSL-
AC_PL2021_Convention_FR.pdf, Cahier des charges Projets Locaux 2021 - FR - FINAL.PDF, 202WSL-
AC_PL2021_Convention_NL.pdf, Guide Financier 2021.pdf

 
 

RECETTE - GEMEENTEKAS

• 
• 
• 
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Recette - Gemeentekas
 

Budget 2021 - Modifications 3 et 4 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le budget de l’exercice 2021 et ses modifications ;
 
Vu l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ;
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à une révision de certaines allocations ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins en séance du 07/10/2021 ;
 
DECIDE :
 
le budget de l’exercice 2021 est modifié conformément aux indications annexées, le nouveau résultat du
budget est arrêté aux chiffres figurant aux tableaux ci-après :
 

SERVICE ORDINAIRE
MODIFICATION N° 3

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES
Selon la présente délibération

 
 Recettes Dépenses Solde
M.B. précédente 132.990.216,60 123.405.330,85 9.584.885,75
Augmentation 1.761.253,00 2.797.918,49 -1.036.665,49
Diminution 1.470.908,75 1.161.990,86 -308.917,89
Résultat 133.280.560,85 125.041.258,48 8.239.302,37
 
 

SERVICE EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION N° 4

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES
Selon la présente délibération

 
 Recettes Dépenses Solde
M.B. précédente 22.357.329,51 21.909.672,00 447.657,51
Augmentation 5.271.470,00 5.322.470,00 -51.000,00
Diminution 1.184.000,00 1.235.000,00 51.000,00
Résultat 26.444.799,51 25.997.142,00 447.657,51
 
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.
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Begroting 2021 - Wijzigingen 3 en 4 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2021 en haar wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit;
 
Overwegende dat het nodig is bepaalde kredieten te herzien;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe Gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 07/10/2021;
 
BESLIST:
 
de begroting van het dienstjaar 2021 wordt gewijzigd overeenkomstig de toelichtingen in bijlage, het
nieuw resultaat van de begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in de hiernavolgende tabellen:
 

GEWONE DIENST
WIJZIGING NR 3

BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
Volgens deze beslissing

 
 Ontvangsten Uitgaven Saldo
Vorige begrotingswijziging 132.990.216,60 123.405.330,85 9.584.885,75
Verhoging der kredieten 1.761.253,00 2.797.918,49 -1.036.665,49
Vermindering der kredieten 1.470.908,75 1.161.990,86 -308.917,89
Resultaat 133.280.560,85 125.041.258,48 8.239.302,37
 
 

BUITENGEWONE DIENST
WIJZIGING NR 4

BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
Volgens deze beslissing

 
 Ontvangsten Uitgaven Saldo
Vorige begrotingswijziging 22.357.329,51 21.909.672,00 447.657,51
Verhoging der kredieten 5.271.470,00 5.322.470,00 -51.000,00
Vermindering der kredieten 1.184.000,00 1.235.000,00 51.000,00
Resultaat 26.444.799,51 25.997.142,00 447.657,51
 
Deze beslissing zal, voor goedkeuring, aan de Hr. Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest gezonden
worden.
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BUD 21 - MODIF 3 - FONCT-ECON FR.pdf, BUD 21 - MODIF 3 - DETAILS NL.pdf, BUD 21 - MODIF
3 - FONCT-ECON NL.pdf, BUD 21 - MODIF 3 - DETAILS FR.pdf

 

Budget 2021 - Modification 51 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le budget de l’exercice 2021, ainsi que les modifications 1 et 3 qui ont été apportées au service
ordinaire ;
 
Vu l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20/10/2005 modifiant les articles 10,
14, 19, 21, 23 et 44 de l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité
communale ;
 
Vu l’arrêté ministériel du 20/10/2005 modifiant l’arrêté ministériel du 30/10/1990 portant exécution de
l’article 44 de l’arrêté royal du 02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ;
 
Considérant qu’il s’impose de modifier certains crédits budgétaires inscrits au service ordinaire à une
même fonction et à un même groupe économique ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en séance du 07/10/2021 ;
 
DECIDE :
 
le budget ordinaire de 2021 est modifié conformément aux indications annexées et le nouveau résultat du
budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau ci-après :
 

MODIFICATION N° 51
BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES

Selon la présente délibération
 
 Recettes Dépenses Solde
Budget Initial /M.B. précédente 133.280.560,85 125.041.258,48 8.239.302,37
Augmentation 6.000,00 1.262.277,21 -1.256.277,21
Diminution 6.000,00 1.262.277,21 1.256.277,21
Résultat 133.280.560,85 125.041.258,48 8.239.302,37
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région de Bruxelles-Capitale, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Begroting 2021 - Wijziging 51 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
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DE RAAD,
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2021 alsook de wijzigingen nr. 1 en 3 die werden aangebracht
aan de gewone dienst;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20/10/2005 tot wijziging van de
artikelen 10, 14, 19, 21, 23 en 44 van het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen
reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;
 
Gelet op het ministerieel besluit van 20/10/2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30/10/1990
tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement
op de gemeentelijke comptabiliteit;
 
Overwegende dat het nodig is bepaalde kredieten van de gewone dienst, ingeschreven op een zelfde functie
en een zelfde economische groep, te herzien;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 07/10/2021;
 
BESLIST:
 
de gewone begroting van 2021 wordt gewijzigd overeenkomstig de toelichtingen in bijlage en het nieuw
resultaat van de begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in de hiernavolgende tabel:
 

WIJZIGING NR 51
BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Volgens deze beslissing
 
 Ontvangsten Uitgaven Saldo
Initiële begroting / vorige B.W. 133.280.560,85 125.041.258,48 8.239.302,37
Verhoging 6.000,00 1.262.277,21 -1.256.277,21
Vermindering 6.000,00 1.262.277,21 1.256.277,21
Resultaat 133.280.560,85 125.041.258,48 8.239.302,37
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr. Minister-Voorzitter van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van
14/05/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

BUD 21 - MODIF 51 - DETAILS FR.pdf, BUD 21 - MODIF 51 - DETAILS NL.pdf, BUD 21 - MODIF 51
- FONCT-ECON NL.pdf, BUD 21 - MODIF 51 - FONCT-ECON FR.pdf

 

Caisse communale - Procès-verbal de vérification du 3e trimestre 2021 - Prise de connaissance.

MANQUE DELIBE CONSEIL
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Gemeentekas - Proces-verbaal van verificatie van het 3e trimester 2021 - Kennisneming.

Situation encaisse 3T 2021.pdf
 
 

INFORMATIQUE - INFORMATICA

Informatique - Informatica
 

Services communaux - Achat d'écrans - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur :
PC-MACLOG SPRL - Dépense : 5.899,96 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition de 40 écrans 24" et 4 écrans 27" pour les besoins en
informatique du personnel communal ;
 
Vu l'article 234 alinéa 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 23/09/2021 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition de 40 écrans 24" et 4 écrans 27" pour les besoins en
informatique du personnel communal ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article
92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 124 ;
 
Considérant que trois opérateurs économiques ont été consultés ;
 
Considérant que la firme PC-MACLOG SPRL, rue Léon Gramme 25 à 1350 Marilles, propose l'offre
économiquement la plus avantageuse ;
 
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2021, à l'article 13900/742-53
;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 5.899,96 EUR TTC ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
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d'approuver la passation d'un marché de faible montant conclu avec la firme PC-MACLOG
SPRL, rue Léon Gramme 25 à 1350 Marilles, pour l’achat de 40 écrans 24" et 4 écrans 27" ;

d'approuver la dépense de 5.899,96 EUR TVAC à imputer à l’article 13900/742-53 du budget
extraordinaire de l’exercice 2021.

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors d'une prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Gemeentediensten - Aankoop van monitoren - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de
leverancier: PC-MACLOG sprl - Uitgave: 5.899,96 EUR incl. btw - Informatie.

Offre - PML.pdf, Offre - Upfront.pdf, Offre - ANS Computer.pdf
 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement néerlandophone - Nederlandstalig onderwijs
 

Gesubsidieerde gemeentelijke basisschool “Prinses Paola” - Nieuw schoolreglement - Goedkeuring.

Ecole communale subventionnée “Prinses Paola” - Nouveau règlement scolaire - Approbation.

DIT IS EEN PROJECT
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen, zowel buitengewoon als gewoon
onderwijs, een schoolreglement moet opstellen dat de betrekking tussen het schoolbestuur en de ouders en
de leerlingen regelt;
 
Overwegende dat het schoolreglement voor het basisonderwijs volgende minimumbepalingen moet
bevatten: het orde- en tuchtreglement; de procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs
worden toegekend en de procedure volgens dewelke een beroep kan worden ingediend; bepalingen in
verband met onderwijs aan huis; richtlijnen in verband met afwezigheden en te laat komen; afspraken in
verband met huiswerk, agenda’s en rapporten; de bijdrageregeling bedoeld in artikel 27 § 3 van het decreet
basisonderwijs van 25/02/1997…;
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21/12/1998, zoals gewijzigd,
betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 08/02/2002, zoals gewijzigd,
betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22/06/2007, zoals gewijzigd,
betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs;

• 

• 
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Overwegende de ministeriële omzendbrief van 02/06/2017, zoals gewijzigd, betreffende de samenstelling
van ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs;
 
Gelet op het decreet van 27/04/2018, zoals gewijzigd, betreffende de leerlingenbegeleiding in het
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, zoals gewijzigd;
 
Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 02/04/2004,
zoals gewijzigd;
 
Overwegende dat het huidige schoolreglement van de Prinses Paolaschool, goedgekeurd in vergadering
van 10/09/2018 bepalingen bevat die niet meer stroken met de nieuwe regelgeving waardoor het dus niet
langer voldoet en dus aan actualisatie toe is;
 
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het College van burgemeester en schepenen, na overleg
in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure;
 
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de
Vlaamse Gemeenschap;
 
Gelet op de besprekingen in het schoolteam en de opmerkingen van de directie;
 
Gelet op het overleg in de schoolraad van 04/10/2021;
 
Gelet op de gemeentewet;
 
Gelet op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/10/2021;
 
BESLIST:

het bestaande schoolreglement van de Prinses Paolaschool van 10/09/2018 op te heffen;

het hierna volgende schoolreglement van de Prinses Paolaschool goed te keuren;

het College van burgemeester en schepenen te mandateren om de infobrochure van de Prinses
Paolaschool die samen met het pedagogisch project integraal deel uitmaakt van het schoolreglement
goed te keuren na overleg in de schoolraad;

{het schoolreglement bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter
beschikking te stellen (op papier of via elektronische drager) aan de ouders, en hen laten
ondertekenen voor akkoord.

 
PRINSES PAOLASCHOOL

SCHOOLREGLEMENT
 
Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen
 
Artikel 1
Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en de school/het
schoolbestuur anderzijds.

• 
• 
• 

• 
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Artikel 2
De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch project van de school
voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.
 
Het schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving van de leerling schriftelijk
of via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen (schoolwebsite, e-mail,…) ter
beschikking gesteld. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de directeur de ouders
schriftelijk of via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen. De ouders
verklaren zich opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord
verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende
jaar. De school vraagt de ouders of ze ook een papieren versie van het schoolreglement en/of eventuele
wijzigingen wensen en stelt deze ter beschikking.
 
Artikel 3
Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de
rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.
 
Artikel 4
Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:
1. aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs;
2. extra-murosactiviteiten: activiteiten van één of méér schooldagen die plaatsvinden buiten de
schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen;
3. klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid
draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of
individuele leerling;
4. leerlingen: de kinderen die regelmatig zijn ingeschreven in de basisschool;
5. regelmatige leerling:

voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of wijkt hiervan wettelijk af

is slechts in één school ingeschreven, behalve als het kind ingeschreven is in een ziekenhuisschool
(type 5)

is aanwezig en neemt deel aan de onderwijsactiviteiten, behalve bij gewettigde afwezigheid of
wettelijke vrijstelling (deelname aan een taalbad wordt als zodanig beschouwd);

6. Toelatingsvoorwaarden:
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn.
Als een kleuter, op het moment van inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het basisonderwijs slechts
toegelaten worden op één van de volgende instapdagen:

de eerste schooldag na de zomervakantie;

de eerste schooldag na de herfstvakantie;

de eerste schooldag na de kerstvakantie;

de eerste schooldag van februari;

de eerste schooldag na de krokusvakantie;

de eerste schooldag na de paasvakantie;

de eerste schooldag na Hemelvaart.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs, moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het

• 
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lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari
van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap
erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 290
halve dagen daadwerkelijk aanwezig geweest zijn (halve dagen aanwezigheid in de rijdende
kleuterschool worden beschouwd als aanwezigheid)

2. een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling voorafgaand aan de instap in
het gewoon lager onderwijs kleuteronderwijs gevolgd heeft. Dit advies omvat de mate waarin de
leerling het Nederlands voldoende beheerst om het gewoon lager onderwijs te kunnen starten.

3. bij ongunstig advies van de klassenraad van de kleuterschool: een toelating door de klassenraad
van de school waar de leerling het gewoon lager onderwijs wil volgen. Leerlingen met een
ongunstig advies worden enkel toegelaten tot het gewoon lager onderwijs mits deze leerlingen een
taaltraject doorlopen.

4. voor leerlingen die geen kleuteronderwijs gevolgd hebben, beslist de klassenraad van de school
voor lager onderwijs na een taalscreening of deze leerling al dan niet toelating krijgt tot het
reguliere traject, of een taalbad in het gewoon lager onderwijs volgt.

 
Een jaar vroeger naar het lager onderwijs:
 
Als vijfjarigen worden beschouwd, al wie vijf jaar geworden is voór 1 januari van het lopende schooljaar.
 
Er zijn twee mogelijke situaties:
1. Een vijfjarige leerling die het voorgaande schooljaar was ingeschreven in een erkende school voor
Nederlandstalig onderwijs kan enkel toegelaten worden mits:

een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling laatst kleuteronderwijs
volgde.

bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs omwille van de beheersing van
het Nederlands: een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs en het volgen van een
taalintegratietraject in het lager onderwijs.

bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs, omwille van andere redenen:
een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs.

Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na gunstig advies of de gunstige
beslissing door de klassenraad, nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over de vervroegde instap.
 
2. Een vijfjarige leerling die het voorgaande schooljaar niet ingeschreven was in een erkende school voor
Nederlandstalig onderwijs:

een gunstige beslissing van de klassenraad van de school voor lager onderwijs

de klassenraad lager onderwijs beslist ook of de leerling toegelaten wordt in een regulier traject
en/of taalintegratietraject.

Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na toelating door de klassenraad lager
onderwijs, nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over de vervroegde instap.
 
voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet.
De manier waarop de klassenraad deze beslissing neemt bepaalt de school zelf (bijv. deel 4 “individuele
kleuterbespreking” uit de brochure “Samen over de drempel” van OVSG, advies van het CLB, een
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oriënterend gesprek met de leerling/ouders, testen,…).
7. leerlingengroep: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode eenzelfde opvoedings- of
onderwijsactiviteit volgt;
8. ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun
bewaring hebben;
9. pedagogisch project: het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat door een schoolbestuur voor
een school en haar werking wordt bepaald;
10. school: het pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van de
directeur;
11. Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de sch(o)ol(en) van de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe, nl. de gemeenteraad. Inzake daden van dagelijks beheer is het College van
burgemeester en schepenen bevoegd.
12. Schoolraad: is een officieel inspraakorgaan waarin ouders, personeel en personen van de lokale
gemeenschap vertegenwoordigd zijn.
13. Werkdag: weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en dagen die vallen
tijdens de herfst-, kerst-, krokus-, en paasvakantie.
14. Schooldag: een dag waarop leerlinggebonden activiteiten georganiseerd zijn, met uitzondering van
zaterdag, zondag en de schoolvakanties.
 
Hoofdstuk 2: Engagementsverklaring
 
Artikel 5
§1 Oudercontacten
De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de school zelf kunnen op
eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen.
De ouder(s) woont (wonen)de oudercontacten bij.
In de infobrochure staan de concrete data.
 
§2 Voldoende aanwezigheid
De ouders zorgen ervoor dat hun kind elke schooldag en op tijd naar school komt.
 
§3 Deelnemen aan individuele begeleiding
Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor kinderen die daar nood aan
hebben, werkt de school vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt daarover afspraken met de
ouders zoals voorzien in het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid van de school.
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn.
 
§4 Nederlands is de onderwijstaal van de school
Ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te leren. Ouders ondersteunen de initiatieven en de
maatregelen die de school neemt om de eventuele taalachterstand van hun kind(eren) weg te werken.
 
Hoofdstuk 3: Sponsoring
 
Artikel 6
§1 De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van ontwikkelingsdoelen met de
middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door het schoolbestuur ter beschikking worden gesteld.
§2 Om de bijdragen van de ouders voor niet-eindtermgebonden onderwijskosten te beperken, kan de
school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden.
§3 Dergelijke ondersteuning in de vorm van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel
hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, kan enkel in geval van facultatieve activiteiten
en na overleg in de schoolraad.
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§4 De school zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een gedeelte
van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie of een
prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of
feitelijke vereniging.
§5 De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien:

1. deze mededelingen kennelijk verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en
doelstellingen van de school;

2. deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

§6 In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke ondersteuning door
derden, richt men zich tot het schoolbestuur.
 
Hoofdstuk 4: Kostenbeheersing
 
Artikel 7
§1 Kosteloos
Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld.
Het schoolbestuur vraagt geen bijdrage voor onderwijs gebonden kosten die noodzakelijk zijn om een
eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven.
De school biedt volgende materialen gratis ter beschikking, maar ze blijven eigendom van de school.
 
Lijst met materialen Voorbeelden
  

Bewegingsmateriaal
Touwen, (klim)toestellen, driewielers,
…

Constructiemateriaal
Karton, hout, hechtingen,
gereedschap, katrollen, tandwielen,
bouwdozen,…

Handboeken, schriften, werkboeken
en –blaadjes, fotokopieën, software

 

ICT-materiaal
Computers inclusief internet, tv,
radio, telefoon,..

Informatiebronnen

(Verklarend) woordenboek,
(kinder)krant, jeugdencyclopedie,
documentatiecentrum, cd-rom, dvd,
klank-en beeldmateriaal,…

Kinderliteratuur
Prentenboeken, (voor)leesboeken,
kinderromans, poëzie, strips,…

Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…

Leer-en ontwikkelingsmateriaal
Spelmateriaal, lees-en rekenmateriaal,
denkspellen, materiaal voor socio-
emotionele ontwikkeling,…

Meetmateriaal
Lat, graadboog, geodriehoek,
tekendriehoek, klok, (analoog en
digitaal), thermometer, weegschaal,…

Multimediamateriaal
Audiovisuele toestellen, fototoestel,
cassetterecorder, dvd-speler,…
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Muziekinstrumenten Trommels, fluiten,…

Planningsmateriaal
Schoolagenda, kalender, dagindeling,
…

Schrijfgerief Potlood, pen,…

Tekengerief
Stiften, kleurpotloden, verf, penselen,
…

Atlas, globe, kaarten, kompas, passer,
tweetalige alfabetische woordenlijst,
zakrekenmachine,…

 

 
§2 Scherpe maximumfactuur
Het schoolbestuur kan echter een beperkte bijdrage vragen voor kosten die ze maakt om de eindtermen en
de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen.
Dit gebeurt steeds na overleg met de schoolraad.
Het gaat over volgende bijdragen:

1. de toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de
toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen;

2. de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen;
3. de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten;
4. de vervoerskosten bij pedagogisch-didactische uitstappen, eendaagse extra-murosactiviteiten en

zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de vervoerkosten naar het zwembad
door de Vlaamse Gemeenschap worden gedragen;

5. de aankoopprijs van turn- en zwemkledij;
6. de kosten voor occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten;
7. ...

Maximumbijdrage per schooljaar:

Kleuter: 45 EUR

Leerling lager onderwijs: 90 EUR

§3 Minder scherpe maximumfactuur
Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd worden. Dit
gebeurt na overleg met de schoolraad.
Deze bijdrage mag maximaal 450 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.
 
§4 Bijdrageregeling
De school biedt volgende diensten en materialen aan tegen betaling:

1. buitenschoolse opvang
2. middagtoezicht
3. maaltijden
4. abonnementen en tijdschriften
5. klasfoto’s
6. steunacties

De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken of niet. De school gebruikt deze materialen/diensten niet in
haar activiteiten en lessen.
 
§5 Maaltijden

• 
• 
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Alle kinderen die tussen de middag op school blijven, moeten op school eten (behalve op woensdag).
 
Hoe maaltijden bestellen en annuleren.
 
Reserveringen voor warme maaltijden en broodjesmaaltijden worden vooraf gemaakt via het platform
Accès-Cible.
Het is absoluut noodzakelijk de portefeuille van het kind te crediteren om de maaltijden en/of de

broodjesmaaltijden te kunnen reserveren. Deze moeten uiterlijk op de 10de van voorafgaande maand
worden betaald, behalve in september, wanneer de betaling aan het begin van de maand wordt gedaan.
Na deze datum is het helaas niet meer mogelijk om maaltijden voor de volgende maand te reserveren of
om de bestelling te wijzigen.
De menu’s zijn beschikbaar op het platform Acès-Cible.
 
Annuleringen van maaltijden dienen de dag vóór de maaltijd vóór 8.45 uur telefonisch aan het secretariaat
te worden doorgegeven. Maaltijden die op de eerste dag van afwezigheid besteld maar niet genuttigd zijn,
zijn altijd verschuldigd.
 
Dit betekent dat wij bij afwezigheid van één dag ’s morgens de maaltijd helaas niet kunnen annuleren.
Deze kan u dus niet worden terugbetaald.
 
§6 Accès-Cible
Het “Accès-Cible”-platform biedt elke ouder via een persoonlijke code op de beveiligde website toegang
tot een overzicht van de kosten van zijn kind en de financiële bewegingen van zijn kind.
De kosten voor de schoolactiviteiten voor elk kind zullen worden vermeld en worden gevalideerd als
betaling.
Wanneer uw kind de school verlaat en als alle kosten zijn betaald, zal het resterende saldo in uw
elektronische portefeuille ofwel worden overgeschreven naar de rekening van een ander kind in het gezin
of worden teruggestort op uw rekening.
Als u niet in staat bent om zelf te handelen (handicap, digitale kloof, belemmering, ongeval…) voor het
reserveren van de kosten schriftelijk of via het Accès-Cible-platform, heeft u de mogelijkheid om een
derde aan te wijzen als vertrouwenspersoon van het secretariaat van uw school om de handeling in uw
plaats uit te voeren. Deze vertrouwenspersoon zal worden vermeld op het formulier voor
ontvangstbevestiging bij dit reglement.
 
§7 Organisatie van de opvang
 
1. Inbrengen van de aanwezigheden
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een badge om aan de schooltas van uw kind te bevestigen
voor de duur van het schooljaar.
De begeleiders scannen de badge aan het onthaal van de opvang van uw kind(eren), wat getuigt van
zijn/hun aanwezigheid.
Het is noodzakelijk de portefeuille van het kind te crediteren om een negatieve rekening te vermijden.
 
2. Badge
In geval van verlies of beschadiging van de badge wordt aan het kind een nieuwe badge uitgereikt tegen
een vergoeding gelijk aan de marktprijs van de badge.
Het is noodzakelijk de portefeuille van het kind te crediteren om een negatieve rekening te vermijden.
Aan het einde van de schoolperiode van het kind of in geval van verandering van school, zal u worden
gevraagd de badge in te leveren.
 
§8 Mededelingen
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Communicatie is een belangrijk punt. Wij verbinden ons ertoe uitwisselingen tussen ouders en opvoeders
te bevorderen op basis van een succesvolle en positieve dialoog, gebaseerd op open communicatie, gedeeld
vertrouwen en wederzijds respect voor het welzijn van elk kind.
Ter bevordering van deze communicatie, hebben we verschillende instrumenten ter beschikking;
 
Voor het kader “Leven op school” (communicatie, maaltijden, opvangmogelijkheden, andere kosten,...)
Het schoolbestuur en de scholen maken gebruik van het beheers- en communicatieplatform voor scholen,
Accès-Cible genaamd.
 
Algemene mededelingen, bestelbonnen voor diensten (maaltijden, naschoolse opvang) en andere
formulieren worden via dit platform verzonden. Dit systeem vermindert het papierverbruik en centraliseert
de door de school verstrekte informatie op één plaats.
Als u om welke reden dan ook contact met de school wilt opnemen, verzoeken wij u het secretariaat van de
school te bellen, of dit schriftelijk te doen via het formulier “communicatie” op de homepage van Accès-
Cible.
 
Ouders kunnen dus gemakkelijk alle mededelingen van de school vinden, die via een webbrowser op een
computer, tablet of smartphone kunnen worden geraadpleegd.
De Accès-Cible-licentie die voor elk kind wordt aangemaakt, wordt gekoppeld aan het e-mailadres dat door
de ouder bij de registratie op het platform is opgegeven. Deze eerste toegang komt overeen met de ouder
die de opvangkosten betaalt (ouder 1). Een tweede toegang voor ouders kan worden aangemaakt vanuit de
account van het kind.
Voor gescheiden ouders kan een tweede licentie worden aangevraagd bij het secretariaat van uw school. 
 
§9 Algemene kosten
Het platform “Accès-Cible” biedt elke ouder via een persoonlijke code op de beveiligde website toegang
tot een overzicht van de kosten van zijn kind en de financiële bewegingen van zijn kind.
De kosten voor de schoolactiviteiten voor elk kind zullen worden vermeld en worden gevalideerd als
betaling.
Wanneer uw kind de school verlaat en als alle kosten zijn betaald, zal het resterende saldo in uw
elektronische portefeuille ofwel worden overgeschreven naar de rekening van een ander kind in het gezin
of worden teruggestort op uw rekening.
Als u niet in staat bent om in eigen naam te handelen (handicap, digitale kloof, belemmering, ongeval,…)
voor het reserveren van de kosten schriftelijk of via het platform Accès-Cible, heeft u de mogelijkheid om
een derde aan te wijzen als vertrouwenspersoon naast het secretariaat van uw school om de handeling in
uw plaats uit te voeren. Deze vertrouwenspersoon zal worden vermeld op het formulier voor
ontvangstbevestiging bij dit reglement.
 
§10 Geldende tarieven voor het lopende schooljaar
 
1. voor-en naschoolse opvang
Opvang – ’s morgens (forfaitair tarief)*
 

Tarief
0,50 EUR

 
Opvang – Na school en op woensdagnamiddag (tarief per schijf van 20 minuten)*
 
 
 

Tarief:
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van 15.40 u tot 18.00 u in de kleuterschool
van 16.20 u tot 18.00 u in de lagere school en
op woensdag van 13.40 u tot 18.00 u

 
0,30 EUR

 
Opvang – Volledige dag zonder mogelijkheid van warme maaltijd (pedagogische conferenties – forfaitair
tarief) *
 

Tarief
€ 5

 
Studie (forfaitair tarief) 

 Tarief
Gratis

 
Let op: elke begonnen tijdsperiode van 20 minuten is verschuldigd.
Na 18.00 uur wordt voor elk begonnen ¼ uur € 10 aangerekend.
Het bedrag zal automatisch worden afgetrokken van uw portefeuille op het platform Accès-Cible.
 
2. Warme maaltijden* (inclusief toezicht tijdens de lunch en onderhoud van de refter)
 

Tarief: in de kleuterschool Tarief: in de basisschool
€ 4 € 4,50

Maaltijden moeten geannuleerd worden voor 8.45 u.
Let op: de maaltijd van de eerste dag afwezigheid wordt gefactureerd.
 
3. Koude lunch* verstrekt door de ouders (tafelrecht: toezicht tijdens de lunch en onderhoud van de refter)
 

Tarief
€ 1,50

 
Let op: het toezicht tijdens de maaltijd van de eerste dag wordt gefactureerd.
*N.B.: U kan een jaarlijks of tweejaarlijks attest krijgen voor de opvangkosten om bij uw belastingaangifte
te voegen. Zie hiervoor de organisatie van elke school.
Als u vragen hebt over een bepaalde situatie, kunt u zich wenden tot de directie van uw school, zodat zij
contact kan opnemen met het gemeentebestuur.
 
4. Zwemmen
 
In de kleuterschool
 
Voor alle kinderen is er een toegangsprijs.
 
In de basisschool
 
De toegang is gratis voor alle kinderen van de lagere school die in Sint-Lambrechts-Woluwe wonen.
De kinderen van de lagere school die niet in de gemeente wonen, moeten een toegangsticket kopen.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een bericht over de bedragen en de wijze van betaling.
 
5. Ontdekkingsklassen
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Groenklassen (per week): € 70
De betalingen voor deze klassen kunnen worden gespreid over het jaar of zelfs de cyclus (zie hiervoor de
interne organisatie van elke school).
De laatste betalingen moeten ten minste tien dagen voor vertrek in het bezit van de school zijn. Aan het
eind van het verblijf kunt u een bewijs van deelname en betaalde kosten krijgen om aan uw ziekenfonds te
geven. 
 
§5 Basisuitrusting 
De school verwacht dat de leerlingen over een boekentas beschikken. De basisuitrusting valt ten laste van
de ouders.
 
Kleuter  Lager  
Klas Wat Klas Wat
    

K0 boekentas 1

Boekentas,
turnkledij van de
school,
turnpantoffels en
zwemmuts

K1 boekentas 2

Boekentas,
turnkledij van de
school,
turnpantoffels en
zwemmuts

K2
Boekentas,
turnpantoffels

3

Boekentas,
turnkledij van de
school,
turnpantoffels en
zwemmuts

K3
Boekentas,
turnpantoffels,
zwemmuts

4

Boekentas,
turnkledij van de
school,
turnpantoffels en
zwemmuts

  5

Boekentas,
turnkledij van de
school,
turnpantoffels en
zwemmuts

  6

Boekentas,
turnkledij van de
school,
turnpantoffels en
zwemmuts

 
Hoofdstuk 5: Extra-murosactiviteiten
 
Artikel 8
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Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaats vinden buiten de
schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen.
De school streeft ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, aangezien ze deel
uitmaken van het leerprogramma.
De ouders worden tijdig geïnformeerd over de geplande extra-murosactiviteiten.
Ouders hebben echter het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten van een
volledige dag of meer. Ze moeten deze weigering schriftelijk kenbaar maken aan de school.
Als de leerling niet deelneemt dan moet de leerling toch op school aanwezig zijn. Voor deze leerlingen
voorziet de school een aangepast programma.
Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder.
 
Hoofdstuk 6: Huiswerk, agenda’s, rapporten, evaluatie en schoolloopbaan 
 
Artikel 9
Huiswerk 
De huiswerken worden genoteerd in de schoolagenda. Indien een leerling zijn huiswerk vergeet, kan de
groepsleraar de nodige maatregelen nemen. 
 
Artikel 10
Agenda
In de kleuterschool hebben de leerlingen een heen-en-weermapje.
In het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en
mededelingen voor ouders dagelijks genoteerd.
De ouders en de groepsleraar ondertekenen dagelijks de schoolagenda of het heen-en-weermapje. 
 
Artikel 11
Evaluatie en rapport 
Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit
rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt ondertekend
terugbezorgd aan de groepsleraar. 
 
Artikel 12
Schoolloopbaan
§1 Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders van de leerling de
eindbeslissing inzake:

de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij de adviezen
van de klassenraad en het CLB;

een jaar langer in het kleuteronderwijs, na kennisname en toelichting bij de adviezen van de
klassenraad en het CLB;

het volgen van een achtste leerjaar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij het
gunstig advies van de klassenraad en advies van het CLB.

§2 Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 december
van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na toelating van de
klassenraad. Geeft de klassenraad geen toelating, dan vervalt het beslissingsrecht van de ouders
 
§3 In alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven of
versnellen van de leerling. De beslissing wordt genomen na overleg met het CLB. De beslissing wordt aan
de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school deelt mee welke bijzondere
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aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor de leerling zijn. In het leerlingendossier bewaart
de school de adviezen van de klassenraad en het CLB en/of het bewijsstuk waaruit blijkt dat ouders kennis
hebben genomen en toelichting hebben gekregen bij het advies van de klassenraad en CLB. 
 
Hoofdstuk 7: Afwezigheden en te laat komen
 
Artikel 13
Afwezigheden
Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk voor
een vlotte schoolloopbaan.
Afwezigheden worden telefonisch meegedeeld aan het secretariaat, bij voorkeur voor de start van de dag.
 
§1 Kleuteronderwijs
Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters. Voor een leerplichtige leerling die nog
een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het lager onderwijs.
 
§2 Lager onderwijs 
1. Afwezigheid wegens ziekte:
 
a) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder. Dit kan hoogstens vier maal per
schooljaar worden ingediend. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van
afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.
b) een medisch attest:

als de ouders al vier maal in een schooljaar zelf een verklaring wegens ziekte hebben ingediend;

bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen;     

2. Afwezigheid van rechtswege:
 
Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een
ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de
klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.
Het gaat om volgende gevallen:

het bijwonen van een familieraad;

het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde
dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling;

de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;

het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de
jeugdbescherming;

de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;

het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling.

het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging
als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Maximaal 10 al dan niet gespreide halve
schooldagen per schooljaar.

3. Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur:
 

• 
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Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur een
ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de
klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.
 
4. Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking:
 
In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en
circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te vergezellen
tijdens hun verplaatsingen.
De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de communicatie
tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de directeur en de ouders.
 
5. Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming van de
directie:
 
Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes lestijden per week
(verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier
beschikt dat volgende elementen bevat:

een gemotiveerde aanvraag van de ouders;

een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;

een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse
Gemeenschap;

een akkoord van de directie.

6. Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden:
 
a) de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval en dit gedurende maximaal 150 minuten
per week, verplaatsing inbegrepen.
 
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de volgende
elementen bevat:

een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;

een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders;

een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het
medisch attest, niet kan overschrijden.

Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts van het CLB,
in overleg met de klassenraad en de ouders.
 
b) De afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de
behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose.
 
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de volgende
elementen bevat:

een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

een advies, geformuleerd door het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders;
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een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker. De
revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het schooljaar een evaluatieverslag;

een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening
houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3.

In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de
ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200
minuten, verplaatsing inbegrepen.
 
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 12/12/2003
betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon
lager en secundair onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing
inbegrepen.
 
7. Afwezigheden omwille van preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting
 
Een afwezigheid omwille van een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting en waarbij
de school gemotiveerd heeft dat opvang in de school niet haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid.
 
§3 Problematische afwezigheden
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals beschreven onder §2
worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. Ook afwezigheden
gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de ‘dixit’ attesten, geantidateerde attesten en
attesten die een niet medische reden vermelden, worden als problematische afwezigheden beschouwd.
In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen deze afwezigheid
alsnog wettigen. Vanaf meer dan tien halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een
meldingsplicht ten opzichte van het CLB, dat kan voorzien in begeleiding voor de betrokken leerling in
samenwerking met de school.
 
Artikel 14
Te laat komen
 
§1 Kinderen moeten op tijd op school zijn.
Een kleuter of leerling die toch te laat komt, wordt door de ouders begeleid tot bij de directeur of de
administratief medewerker en wordt onder begeleiding van de zorgjuf naar de klas gebracht. De ouders
worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd door de directie/leerkracht. Ze maken
hierover afspraken.
§2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor het
einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur.
 
Hoofdstuk 8: Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting
 
Artikel 15
Leefregels
Ouders stimuleren hun kind om de leefregels van de school na te leven. Zie infobrochure.
 
Artikel 16
Schending van de leefregels en ordemaatregelen
 
§1 Indien een leerling door zijn gedrag de goede orde in de school in het gedrang brengt, kunnen
maatregelen worden genomen.

• 
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§2 Deze maatregelen kunnen zijn:

een mondelinge opmerking;

een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het heen-en-weermapje die de ouders
ondertekenen voor gezien;

een extra taak die de ouders ondertekenen voor gezien.

Deze opsomming sluit niet uit dat een andere maatregel wordt genomen, aangepast aan het onbehoorlijk
gedrag van de leerling.
Deze maatregelen kunnen worden genomen door de directeur of elk personeelslid van de school met een
kindgebonden opdracht.
 
§3 Meer verregaande ordemaatregelen kunnen zijn:

een gesprek tussen de directeur en de betrokken leerling, de directeur maakt hiervan melding in de
schoolagenda of het heen-en-weermapje. De ouders ondertekenen voor gezien;

de groepsleraar en/of de directeur nemen contact op met de ouders en bespreken het gedrag van
de leerling. Van dit contact wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt door de ouders
ondertekend voor gezien;

preventieve schorsing:

een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur voor een leerplichtige leerling in
het lager onderwijs kan hanteren als bewarende maatregel om de leefregels te handhaven en om te kunnen
nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De leerling mag gedurende maximaal vijf opeenvolgende
schooldagen de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De directeur kan, mits
motivering aan de ouders, beslissen om die periode eenmalig met maximaal vijf opeenvolgende
schooldagen te verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode
kan worden afgerond. De preventieve schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en de school stelt de
ouders in kennis van de preventieve schorsing. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de
school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.
 
§4 Indien vermelde ordemaatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een individueel begeleidingsplan
met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd door de directeur.
Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of medeleerlingen opnieuw
mogelijk wordt.
Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de groepsleraar, de zorgcoördinator en de directeur. Het wordt
steeds besproken met de ouders. Het wordt van kracht van zodra de ouders het begeleidingsplan
ondertekenen voor akkoord.
Indien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de directeur onmiddellijk
overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure.
 
§5 Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk. 
 
Artikel 17
Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen
 
§1 Het onbehoorlijk gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel noodzakelijk maken.
§2 Een tuchtmaatregel kan worden opgelegd indien de leerling:

• 
• 

• 

• 

• 

• 

109/221
Conseil communal - 18.10.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 18.10.2021 - Openbare toelichtingsnota



het verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt;

de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het gedrang brengt;

ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaakt;

zich niet houdt aan het eventueel opgesteld individueel begeleidingsplan;

de naam van de school of de waardigheid van het personeel aantast;

de school materiële schade toebrengt. 

§3 Tuchtmaatregelen zijn:
 
Tijdelijke uitsluiting.
De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs tijdelijk
uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling
gedurende minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen de lessen en
activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na een
nieuw feit. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom
dit niet haalbaar is.
 
Definitieve uitsluiting.
De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs definitief
uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling wordt
uitgeschreven op het moment dat die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand,
vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen, na schriftelijke kennisgeving.
In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde leerling de lessen en
activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de
school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.
 
§4 Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling wordt afzonderlijk behandeld.
§5 Het schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het huidige,
vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.
 
Artikel 18
Tuchtprocedure
 
§1 De directeur kan beslissen tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting.
§2 De directeur volgt daarbij de volgende procedure:

1. het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van de
intentie tot een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een
vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft;

2. de intentie tot een tuchtmaatregel wordt na bijeenkomst van de klassenraad aangetekend aan de
ouders bezorgd, binnen de drie schooldagen. De school verwijst in de kennisgeving naar de
mogelijkheid tot inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad, na
afspraak . De ouders hebben het recht om te worden gehoord, eventueel bijgestaan door een
vertrouwenspersoon. Dit gesprek moet uiterlijk vijf schooldagen na ontvangst van de
kennisgeving plaatsvinden.

3. De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.
4. De genomen beslissing van de directeur wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen de drie

schooldagen aangetekend aan de ouders bezorgd. In dit aangetekend schrijven wordt de
mogelijkheid vermeld tot het instellen van het beroep, alsook de bepalingen uit het
schoolreglement die hier betrekking op hebben. 
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Artikel 19
Tuchtdossier
 
Een tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur.
 
Artikel 20
Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting
 
§1 Ouders kunnen een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten en kunnen een beroepsprocedure
instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.
Dit beroep moet binnen de vijf schooldagen na kennisneming van de feiten aangetekend ingediend worden
bij het schoolbestuur.
Het beroep:

wordt gedateerd en ondertekend;

vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de ingeroepen
bezwaren;

kan aangevuld worden met overtuigingsstukken.

§2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur.
§3 De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van externe leden en een delegatie van interne leden en
wordt in functie van een concreet beroep samengesteld door het College van burgemeester en schepenen. 
§4 De voorzitter wordt door het College van burgemeester en schepenen onder de externe leden
aangeduid. 
§5 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot:

de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:

de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is
overschreden;

 het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;

 de bevestiging van de definitieve uitsluiting

de vernietiging van de definitieve uitsluiting

§6 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, binnen de drie
schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie. Bij de kennisgeving van de beslissing moeten de
beroepsmogelijkheden bij de Raad van State worden vermeld.
§7 Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de omstreden tijdelijke uitsluiting van rechtswege nietig.
§8 Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.
 
Hoofdstuk 9: Getuigschrift basisonderwijs
 
Artikel 21
Het getuigschrift toekennen
 
Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na beslissing van de
klassenraad.
Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, of na een
beroepsprocedure.
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De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het leerlingendossier blijkt dat
de leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen opgenomen in het leerplan in voldoende
mate heeft bereikt
 
Artikel 22
Het getuigschrift niet toekennen
 
Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op basis van het
leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar aangetekend
mee aan de ouders.
Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, krijgt een verklaring met de vermelding van
het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs. Naast deze verklaring heeft de leerling
recht op een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift basisonderwijs niet werd toegekend, alsook
aandachtspunten voor de verdere loopbaan?
Ouders die niet akkoord gaan met deze beslissing kunnen uiterlijk binnen de drie werkdagen een overleg
vragen met de directeur. De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot een overeenkomst te komen zonder
dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden. Dit overleg vindt plaats binnen de twee
werkdagen na de aanvraag tot gesprek.
De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijk verslag van gemaakt worden. In dit
verslag wordt meteen opgenomen of de directeur de klassenraad al dan niet opnieuw samenroept.
Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet bijeen te roepen,
hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de school de ouders schriftelijk op de
mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie.
 
Indien de klassenraad bij zijn oorspronkelijke beslissing blijft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en door het
schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders, uiterlijk binnen de drie werkdagen. Wanneer de
ouders niet akkoord gaan met de beslissing dan wijst de school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid
tot beroep bij de beroepscommissie.
 
Artikel 23
Beroepsprocedure
 
§1 Ouders kunnen het niet-toekennen van een getuigschrift door de klassenraad betwisten en kunnen een
beroepsprocedure instellen, na voorgaande stappen, zoals beschreven in artikel 23. Dit beroep moet door
de ouders aangetekend en binnen de vijf werkdagen ingediend worden bij het schoolbestuur.
Het beroep:

wordt gedateerd en ondertekend;

vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de ingeroepen
bezwaren;

kan aangevuld worden met overtuigingsstukken.

§2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 
§3 De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van het beroep. De
beroepsprocedure wordt voor de duur van zes weken opgeschort met ingang van 11 juli. 
§4 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot:

de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:

de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is
overschreden;

• 
• 

• 

• 
• 
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het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;

de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs

de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.
§5 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, gebracht,
uiterlijk op 15 september daaropvolgend met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid bij de Raad
van State (termijn en modaliteiten-zie artikel 20 - §6).
In de mate van het mogelijke wordt de beslissing vroeger dan de eerste schooldag van september genomen,
zodat de leerling op 1 september het schooljaar kan beginnen.
§6 De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman. Dit kan geen
personeelslid van de school zijn.
 
Artikel 24
Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft
recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere
schoolloopbaan en een verklaring met de vermelding van het aantal en de gevolgde schooljaren lager
onderwijs, afgeleverd door de directie.
 
Artikel 25
Het meegeven van het getuigschrift en rapport kan om geen enkele reden worden ingehouden, ook niet bij
verzuim door de ouders van hun financiële verplichtingen. 
 
Hoofdstuk 10: Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs
 
Artikel 26
§1 Het onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs is kosteloos.
§2 Alle leerlingen van het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) die wegens ziekte langdurig of
korte opeenvolgende periodes niet op school aanwezig kunnen zijn, hebben onder bepaalde voorwaarden
recht op 4 lestijden onderwijs aan huis per week, synchroon internetonderwijs of een combinatie van
beide.
§3 Voor tijdelijk onderwijs aan huis dienen volgende voorwaarden gelijktijdig te zijn vervuld:

1. de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig, vakantieperiodes
meegerekend, wegens ziekte of ongeval,  of de leerling is chronisch ziek en is negen halve dagen
afwezig;

2. de ouders (of de personen die de minderjarige in rechte of in feite onder hun bewaring hebben)
dienen een schriftelijke aanvraag in bij de directeur.

3. de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste tien
kilometer.

4. bij een chronische ziekte kan het tijdelijk onderwijs aan huis ook gedeeltelijk op school
georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt
plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze.

§4 De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis gebeurt door de ouders, per brief of via een specifiek
aanvraagformulier. Bij die aanvraag gaat een medisch attest waarop de arts attesteert dat de leerling niet of
minder dan hanlftijds naar school kan gaan (bij langdurige afwezigheid wegens ziekte of ongeval) of
waarop de arts-specialist attesteert dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte, maar wel onderwijs mag
krijgen. De aanvraag van de ouders en de medische vaststelling van de chronische ziekte door de arts-
specialist moet niet bij elke afwezigheid of bij elke periode van 9 halve dagen afwezigheid opnieuw
gebeuren, maar blijft geldig gedurende de volledige periode van de inschrijving van de leerling op de

• 
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school.
§5 De school zal de ouders individueel op de hoogte brengen van het bestaan en de mogelijkheden van het
TOAH, van zodra duidelijk is dat de leerling in aanmerking zal komen voor het TOAH. Kleuters zijn nog
niet leerplichtig, dit neemt niet weg dat ook de ouders van deze doelgroep geïnformeerd worden over
TOAH. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school de dag na het ontvangen van de aanvraag
en vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de verdere duur van de afwezigheid van het
kind, voor vier lestijden per week onderwijs aan huis verstrekken.
Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis mogelijk telkens het kind negen halve dagen (hoeven
niet aan te sluiten) afwezig was.
§6 Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, vergezeld van
een medisch attest, indienen bij de directeur.
Bij chronisch zieke leerlingen hoeft er niet telkens opnieuw een medisch attest voorgelegd worden en
volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders.
§7 Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis de school hervatten, maar binnen een termijn van
drie maand opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan huis,
synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. Wel moet het onderwijs aan huis opnieuw
worden aangevraagd.
§8 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur.
§9 De centrale organisator voor synchroon internetonderwijs is vzw Bednet. Bednet bepaalt autonoom
welke leerlingen in aanmerking komen voor synchroon internetonerwijs op basis van een aantal criteria
waaronder de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het positief engagement van de leerling, de
ouders, de school en het CLB.
§10 Bij een langdurige afwezigheid wordt een minimale afwezigheid van 4 weken vooropgesteld vooraleer
de leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.
§11 Bij een frequente afwezigheid wordt een minimale geplande afwezigheid van 36 halve dagen op
jaarbasis vooropgesteld vooraleer een leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.
§12 Synchroon internetonderwijs kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van de leerling aangevraagd
worden via de webstek van vzw Bednet: http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken

 
Hoofdstuk 11: Schoolraad, ouderraad en leerlingenraad
 
Artikel 27
De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen:

1. de ouders
2. het personeel
3. de lokale gemeenschap 

Artikel 28
Er wordt een ouderraad opgericht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt. Het moet
gaan over ten minste drie ouders.
De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. Iedere ouder kan zich verkiesbaar
stellen en kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim. 
 
Artikel 29
De school richt een leerlingenraad op als ten minste 10 % van de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar
er om vragen.
 
Hoofdstuk 12: Leerlingengegevens, privacy en gegevensbescherming
 
Artikel 30
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Gegevensbescherming en informatieveiligheid
 
De school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders in het kader van haar opdracht. Het
schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor deze verwerking en de veiligheid ervan.
Het schoolbestuur en de school leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de regelgeving inzake
privacy en gegevensbescherming en gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Het schoolbestuur
zorgt voor een afdoend niveau van gegevensbescherming en informatieveiligheid. Het beschikt hiervoor
over een informatieveiligheidsconsulent. De school heeft een aanspreekpunt dat in contact staat met de
informatieveiligheidsconsulent en betrokken wordt in het informatieveiligheidsbeleid van het
schoolbestuur (wat onderwijs betreft).
 
De school zal enkel gegevens verwerken met de toestemming van de ouders, tenzij er een andere wettelijke
grondslag is voor de verwerking. Deze toestemming moet vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig
zijn.
Over het gebruik van sociale media in de klas worden afspraken gemaakt.
De school is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en verstrekt de nodige informatie, al
dan niet in detail, met inbegrip van de afspraken die gemaakt zijn met derden en bewerkers die
persoonsgegevens ontvangen.
Verder hanteert de school een strikt beleid inzake toegangsrechten en paswoorden en reageert ze adequaat
op datalekken. 
 
De meer concrete regels voor de gegevensbewerking en-bescherming worden vastgelegd in een
privacyverklaring dat tot doel heeft: 

de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld
gebruik van de persoonsgegevens;

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

de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen;

de rechten van betrokkene te waarborgen.

De meest recente versie van deze privacyverklaring is te raadplegen via de website van het schoolbestuur; 
 
Personeelsleden van de school waar de leerling met een verslag of een gemotiveerd verslag ingeschreven
is of de lessen volgt, hebben recht op inzage van het verslag of het gemotiveerde verslag uit het
multidisciplinaire dossier van de leerling. Dat recht op inzage geldt ook voor de personeelsleden van de
school voor buitengewoon onderwijs die in het kader van het ondersteuningsmodel instaan voor de
begeleiding van de leerling met een verslag of een gemotiveerd verslag. Bij elke inzage wordt de
regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens
toegepast.
 
Artikel 31
Meedelen van leerlingengegevens aan ouders. 
 
Ouders hebben recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking
hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Indien na de toelichting
blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze kopierecht. Iedere kopie dient
persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden, noch publiek worden
gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.
Ouders kunnen zich daarnaast beroepen op de wetgeving op openbaarheid van bestuur en voorziet in een
recht op inzage, toelichting en/of kopie. Hiertoe richten ze een vraag tot het College van burgemeester en
schepenen dat bekijkt of toegang kan worden verleend.

• 

• 
• 
• 
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Als een volledige inzage in de leerlingengegevens een inbreuk is op de privacy van een derde, dan wordt
de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.
 
Artikel 32
Meedelen van leerlingengegevens aan derden
 
De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke
of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de school afsluit met een verwerker
voor leerplatformen, leerlingenvolgsystemen, leerlingenadministratie e.d.m.
Een gemeenteraadslid kan in het kader van zijn controlerecht inzage krijgen in gegevens van leerlingen op
voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn om het controlerecht effectief uit te kunnen oefenen
(aftoetsen van finaliteit, proportionaliteit, transparantie en veiligheid)
Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en de
daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld.
 
Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens
overgedragen op voorwaarde dat:

1. de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;
2. de overdracht gebeurt in het belang van de leerling;
3. ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt.

Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen worden
van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten niet verzetten.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe
school doorgegeven worden.
 
Artikel 33
Geluids-en beeldmateriaal gemaakt door de school.
 
De school kan geluids-en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren.
Voor het maken en publiceren van niet-gericht geluids-en beeldmateriaal in schoolgerelateerde publicaties
zoals de website van de school of gemeente, publicaties die door de school of gemeente worden
uitgegeven, wordt de toestemming van de leerlingen/ouders vermoed. Onder niet-gericht geluids-en
beeldmateriaal verstaan we geluids-en beeldmateriaal dat een eerdere spontane, niet geposeerde
sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten.
Het gaat bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de school. De betrokken
leerlingen/ouders kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren.
Voor het maken en publiceren van gericht geluids-en beeldmateriaal zal voorafgaandelijk de toestemming
van de leerling/ouders worden gevraagd. Hierbij worden het soort geluids-of beeldmateriaal, de
verspreidingsvorm en het doel gespecificeerd.
 
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en recht op afbeelding
 
Het is verboden, op welke wijze dan ook, woorden vast te leggen, foto’s, video’s, enz. te maken, deze
documenten of teksten in welke vorm dan ook te publiceren of mee te delen (op papier of elektronisch)
betreffende personeelsleden en leerlingen van de school zonder hun uitdrukkelijk gegeven toestemming.
Aan het begin van het schooljaar zal door de wettelijke vertegenwoordiger van het kind een
toestemmingsformulier zijn ondertekend met betrekking tot het gebruik van beelden en video’s betreffende
het kind.
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1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij handelen in volledige transparantie, in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (EU) 2016/679.
 
De op de formulieren verzamelde gegevens worden door het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-
Woluwe, Paul Hymanslaan 2, 1200 – Sint-Lambrechts-Woluwe, opgenomen in een geautomatiseerd
bestand en in een papieren bestand, met het oog op het beheer en de administratie van de gegevens die
verplicht en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten en voor het beheer van de specifieke
medische noden van de leerling tijdens de schooltijd en in de schoolruimte.
 
Indien wij persoonsgegevens voor andere dan de in dit document genoemde doeleinden zouden verwerken,
zullen wij u informatie verstrekken over deze nieuwe doeleinden en de nieuwe verwerking.
 
De grondslagen voor verwerking zijn: de naleving van wettelijke verplichtingen, het algemeen belang, de
essentiële belangen van het kind.
 
De verzamelde gegevens zullen alleen aan de volgende ontvangers worden meegedeeld: het personeel van
de dienst onderwijs van de gemeente, het personeel van de school, het personeeel van de
ontdekkingsklassen.
 
Wij bewaren de gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Na de wettelijke termijnen worden de verzamelde gegevens vernietigd.
 
Afhankelijk van de rechtsgrondslag die wordt gebruikt om uw gegevens te verwerken, kunt u de volgende
rechten uitoefenen (zie onderstaande tabel):
 

 
Recht
op
toegang

Recht op
verbetering

Recht op
gegevenswisseling

Recht op
beperkte
verwerking

Recht op
overdraagbaarheid

Recht op
oppositie

Wettelijke
verplichting

v v x v x x

Essentiële
belangen

v v v v x x

Openbaar
belang

v v x v x v

 
Ga naar https://www.autoriteprotectiondonnees.be voor meer informatie over uw rechten.
 
U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek per post te richten aan de functionaris bescherming
persoonsgegevens (FBP) – Gemeentehuis, Paul Hymanslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, met
vermelding van uw identiteit (door een kopie van uw identiteitskaart/paspoort bij te voegen).
 
Als u na met ons contact te hebben opgenomen van mening bent dat uw rechten niet worden
gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.
 

2. Recht op afbeelding
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Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke
gegevens. Wij handelen in volledige transparantie, in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (EU) 2016/679.
 
Het is de bedoeling om foto's van uw kind te verspreiden (in de schoolkrant, op de website...), die worden
genomen ter gelegenheid van de verschillende evenementen die het leven van uw kind op school
illustreren, of voor elk ander intern gebruik binnen de school, alsook voor informatief gebruik van de
bevolking uitgevoerd door het schoolbestuur. Bij gebruik van afbeeldingen door het schoolbestuur, de
personen dit erop staan zullen niet identificieerbaar zijn.
 
Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming.
 
De verzamelde gegevens zullen alleen aan de volgende ontvangers worden meegedeeld: de betrokkenen
zelf, de communicatiedienst van de gemeente, het personeel van de school, het personeel van de
opvangcentra van de ontdekkingsklassen.
 
Het is een leerling verboden op welke wijze dan ook woorden op te nemen, foto's, films, video's, enz. te
maken, dergelijke documenten of teksten betreffende personeelsleden of leerlingen van de school te
publiceren of mee te delen zonder hun uitdrukkelijk gegeven toestemming. Slachtoffers van dergelijk
gedrag zullen hun rechten kunnen uitoefenen. Degenen die bij dergelijke daden betrokken zijn, zullen door
de school worden gestraft overeenkomstig het huishoudelijk reglement.
 
In uitzonderlijke omstandigheden kan, met instemming van de directie en met inachtneming van
bovengenoemde beperking, worden toegestaan dat leerlingen bepaalde apparaten gebruiken in de lokalen
van de school of tijdens schoolreizen.
 
Bij ontstentenis van verzet worden de ouders/personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, alsmede de
betrokkenen, door ondertekening van dit reglement geacht hun toestemming te hebben verleend.
 
Het recht op de afbeelding is gebaseerd op de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en artikel XI.174 van het Wetboek van economisch recht.
 
Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679,
heeft u de volgende rechten: recht van toegang, recht van verbetering, recht op gegevenswissing, recht op
vergetelheid, recht op beperkte verwerking, recht op de overdraagbaarheid, recht om uw toestemming in te
trekken.
 
Ga naar https://www.autoriteprotectiondonnees.be voor meer informatie over uw rechten.
 
U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek per post te richten aan de functionaris bescherming
persoonsgegevens (FBP)– Gemeentehuis, 2, Paul Hymanslaan, 1200 Sint-Lambrechts-– Woluwe, met
vermelding van uw identiteit (door een kopie van uw identiteitskaart/paspoort bij te voegen).
 
Als u na met ons contact te hebben opgenomen van mening bent dat uw rechten niet worden
gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.
 
De organiserende overheid en de school mogen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig
misbruik van het doel van de verwerking door een derde partij.
 
Hoofdstuk 13: ICT-materiaal ter beschikking gesteld door de school, gebruik van smartphone, eigen
tablet/ laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en sociale media
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Artikel 34
ICT-materiaal ter beschikking gesteld door de school
 
De school stelt een laptop/chromebook/computer (hierna ICT- materiaal) ter beschikking van de leerling.
Deze blijft eigendom van de school.
De leerling gaat met het ICT-materiaal zorgvuldig (als een goede huisvader) om en is verantwoordelijk
voor het correcte gebruik en beheer ervan.
De leerling kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de apparatuur ontstaan door verwijtbare
nalatigheid of onachtzaamheid.
Bij vervanging van het toestel door diefstal of verlies worden de kosten doorgerekend aan de leerling
wanneer er sprake is van bedrog, een zware fout of nalatigheid.
Het ICT-materiaal is strikt persoonlijk en de leerling zal deze niet aan derden ter beschikking stellen,
verpanden noch op enige andere wijze vervreemden.
Het ICT-materiaal wordt uitsluitend gebruikt voor de uitoefening van werkzaamheden en het volgen van
lessen. Het is de leerling verboden dit te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de doelstellingen
van de school.
De leerling gebruikt het ICT-materiaal op een wettelijke manier met respect voor het auteursrecht en de
privacy.
Het is aan de leerling verboden zelf software in de apparatuur in te brengen.
Bij beëindiging van het schoolverband wordt het ICT-materiaal in goede staat aan de school teruggegeven.
Zoniet verbindt de leerling zich er toe de vervangingswaarde ervan aan de school te betalen.
 
Artikel 35
Alleen buiten de schoolgebouwen mogen smartphone, eigen tablet, laptop of enige andere gelijkaardige
toestellen gebruikt worden. Als ouders of leerlingen elkaar dringend nodig hebben tijdens de schooldag,
kunnen ze terecht op het secretariaat van de school. 
 
Artikel 36
Elke leerling draagt zorg voor zijn toestel. Het IMEI nummer van het toestel wordt genoteerd in de
schoolagenda. Dit helpt het opsporen van een verdwenen toestel.
 
Artikel 37
Elke leerling zorgt ervoor dat de privacy-instellingen van zijn toestel zo afgesteld zijn dat ze de privacy
van anderen niet kunnen schenden.
 
Artikel 38
Het is niet toegestaan om beeld-of geluidsopnamen te maken op het domein van de school zonder
toestemming van de school. Overeenkomstig de privacywetgeving mogen er geen beeld- of
geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt worden of verspreid
zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
 
Artikel 39
Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Netlog, Instagram, Twitter, enz. verstaan. Er
worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst die betrekking hebben op
de school zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de school.
Dit geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de
leerling.
 
Artikel 40
Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht genomen. Cyberpesten is
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verboden.
 
Artikel 41
Het downloaden, installeren en verdelen van illegale software op school is verboden.
 
Artikel 42
Het internet van de school mag alleen gebruikt worden voor schoolse aangelegenheden.
 
Hoofdstuk 14  : Absoluut en permanent algemeen rookverbod
 
Artikel 43
Er is een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten (o.a. de e-
sigaret).
Dit verbod geldt binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen,
sportterreinen en andere open ruimten.
Er is eveneens een absoluut  en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten
tijdens de extramuros-activiteiten.
Bij overtreding van deze bepaling

zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement opgenomen in dit
schoolreglement;

zullen ouders en/of bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te
verlaten.

Hoofdstuk 15: Leerlingenbegeleiding
 
Artikel 44
Ons zorgbeleid vertrekt vanuit elke leerling in zijn unieke context. Het hele schoolteam waakt erover dat
iedere leerling zich optimaal kan ontplooien en dit op alle domeinen (cognitief, psychisch en sociaal
functioneren, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling,…).
Er wordt maximaal geïnvesteerd in fase 0. Indien er leerlingen uitvallen op één van deze domeinen, wordt
dit besproken met het zorgteam. Van daaruit worden er verdere stappen ondernomen om de leerling zo
goed mogelijk te kunnen ondersteunen.
We werken gedurende het hele traject volgens de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken:
1) de onderwijsbehoeften van de leerkrachten en leerlingen staan centraal
2) aandacht voor de wisselwerking en afstemming
3) de leerkracht maakt het verschil
4) steeds het positieve benutten
5) constructieve samenwerking tussen alle partijen
6) doelgericht werken
7) systematisch en transparant werken
 
Het “zorgbeleid” is een opdracht van het hele schoolteam en kan alleen maar slagen in samenwerking met
de ouders en externe partners. CLB heeft een adviserende en begeleidende rol voor de school. Daarnaast
doen we beroep op het ondersteuningsnetwerk die zowel kijken naar de noden van de leerlingen als dat van
de leerkrachten. Hun doel is om het welbevinden van het kind en de draagkracht van de leerkracht te
versterken
 
Om ons beleid op leerlingenbegeleiding te verbeteren zetten we ook in op ouderbetrokkenheid, want ook
zij verdienen een stem.
 

• 

• 
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Artikel 45
Contactgegevens
 
Het schoolbestuur heeft beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het CLB N-Brussel, Technologiestraat
1, 1082 Sint-Agatha-Berchem, 02/482 05 72
 
Mevr. Sarah Kelgtermans is de contactpersoon voor onze school. Zij is te bereiken op volgend
telefoonnummer: 0476/53.04.89
Het CLB behoort tot het Brusselse Net.
Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij.
Hiervoor biedt het kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan. Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding
bevordert de totale ontwikkeling, verhoogt het welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en
creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in
de schoolse én maatschappelijke context
 Het CLB werkt:

onafhankelijk en stelt het belang van de leerling centraal;

kosteloos voor de leerling, de ouders en de school;

multidisciplinair;

binnen de regels van het beroepsgeheim

met respect voor het pedagogisch project van de school;  

Artikel 46
Leerlingenbegeleiding Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen,
behalve voor de verplichte begeleiding.
 
Vraaggestuurde begeleiding:

leren en Studeren

schoolloopbaanbegeleiding :vragen over schoolloopbaan zoals de overgang naar het secundair,
veranderen van school, overstap naar buitengewoon onderwijs,...

het psychisch en sociaal functioneren : dit kan bijvoorbeeld gaan over gedragsproblemen,
psychische problemen, sociale problemen,….

preventieve gezondheidszorg : vragen over gezonde voeding, seksualteit,…  

Het CLB zet de individuele leerlingenbegeleiding alleen verder als de betrokken bekwame leerling
daarmee akkoord gaat of de ouders van de niet bekwame leerling daarmee akkoord gaan. 
 
Verplichte leerlingenbegeleiding:

de controle op de leerplicht:

de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB: -als het CLB noden
vaststelt bij de leerling of een probleem of onregelmatigheid vaststelt in het beleid op
leerlingenbegeleiding, dan brengt het CLB de school hiervan op de hoogte -het CLB biedt
ondersteuning aan de school bij problemen van individuele leerlingen of groepen van leerlingen

de preventieve gezondheidszorg: op bepaalde tijdstippen in de schoolcarrière wordt de
kleuter/leerling onderzocht via medische consulten. Ook wordt het CLB gecontacteerd door de
school als er sprake is van een besmettelijke ziekte.  

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
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Artikel 47
Preventieve gezondheidszorg
 
Preventieve gezondheidszorg bestaat uit algemene en gerichte consulten en profylactische maatregelen.
Het medisch consult gebeurt door dr. Elke Van Steenberge (schoolarts) – elke.vansteenberge@clbvgc.be
Mevr. Sarah Bruneel (verpleegkundige) - sarah.bruneel@clbvgc.be. 
 
Algemene consulten 
 
De algemene gezondheid, vaccinaties, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand worden nagekeken en
adviezen geformuleerd aan de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB. 
 
Gerichte consulten
 
Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid
worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd.  
 
Overzicht van de medische consulten:

3 jaar of in de eerste kleuterklas

6 jaar of in het eerste leerjaar

9 jaar of in het vierde leerjaar

1 jaar of in het zesde leerjaar.  

Profylactische maatregelen 
 
Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het
vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor
hun toestemming. 
 
De huisarts ,de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke
infectieziekten.
Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.
De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel. 
 
Overdracht van het dossier
Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB.
Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens van de leerling. 
 
Ter info: Bij volgende infectieziekten neemt de schooldirecteur contact met het CLB:

 Bof (dikoor)

 Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep)

Buiktyfus

COVID-19 (coronavirus)

Hepatitis A

Hepatitis B

Hersenvliesontsteking (meningitis)

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Infectie met EHEC (Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)

Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)

Kinderverlamming (polio)

Kinkhoest (pertussis)

Krentenbaard (impetigo)

Kroep (difterie)

Mazelen · Rode hond (rubella)

Roodvonk (scarlatina)

Schimmelinfecties

Schurft (scabiës)Tuberculose

Windpokken (varicella, waterpokken)

Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden,
mag ook steeds contact worden genomen met het CLB. Artikel 48 Multidisciplinair leerlingendossier: Van
iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB 
 
Artikel 48
Multidisciplinair leerlingendossier:
 
Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB. 
Dit dossier omvat:

Alle gegevens van de leerling die de CLB-medewerker nodig heeft voor leerlingenbegeleiding
(schoolloopbaangegevens, gegevens van systematische contacten, gegevens in kader van
leerplichtbegeleiding ...)

Gegevens van Kind en Gezin

Een chronologisch overzicht van alle contacten en tussenkomsten van het CLB  

Overdracht van het dossier: Het multidisciplinaire dossier wordt bij schoolverandering overgedragen aan
het nieuwe begeleidende CLB. De ouder, in eigen naam of namens een niet-bekwame minder- of
meerderjarige leerling als de bekwame minder- of meerderjarige leerling kan zich hiertegen verzetten 
 
Hoofdstuk 16: Campus
 
In onze school moeten ouders herinschrijven en is er geen automatische doorstroming van de
kleuterafdelingen naar het lager onderwijs.
 
We verwijzen u voor alle informatie over inschrijven naar:
www.inschrijveninbrussel.be
 
Deze beslissing zal, ter kennisgeving, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest doorgestuurd
worden.

Schoolreglement Prinses Paola 2021-2022.pdf
 

Gesubsidieerde gemeentescholen - Korte vervangingen - Overeenkomst scholengemeenschap
“Grootbos-aan-Zee” - Goedkeuring.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Ecoles communales subventionnées - Remplacements de courte durée - Convention
"scholengemeenschap Grootbos-aan-Zee” - Approbation.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat in het basisonderwijs tijdens het schooljaar 2021-2022 de scholen in een
samenwerkingsplatform een eigen beleid kunnen voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden
van personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel in
functie van eigen lokale noden en prioriteiten;
 
Overwegende dat de vervangingseenheden enkel kunnen worden aangewend indien ze worden
samengelegd in een samenwerkingsverband;
 
Overwegende dat de vervangingseenheden worden toegekend en kunnen worden aangewend op
voorwaarde dat een convenant wordt afgesloten tussen de betrokken schoolbesturen en minstens één
vakorganisatie;
 
Overwegende dat het schoolbestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe deel uitmaakt van de
scholengemeenschap “Grootbos-aan-Zee”;
 
Overwegende dat het beheerscomité van de scholengemeenschap “Grootbos-aan-Zee” in vergadering van
24/08/2021 beslist heeft om terug deel te nemen aan het project “korte vervangingen” voor het schooljaar
2021-2022 en dat er dus opnieuw een convenant dient afgesloten te worden;
 
Gelet op de wet van 19/12/1974, zoals gewijzigd, tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en
de vakbonden van haar personeel;
 
Gelet op het decreet van 06/07/2001, zoals gewijzigd, betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in
het bijzonder de artikelen 2 § 1, 6, 7 en 8;
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, zoals gewijzigd, in het bijzonder Hoofdstuk VIII bis,
afdeling 6;
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29/05/2009, zoals gewijzigd, betreffende de
vervangingen van korte afwezigheden;
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief met kenmerk PERS/2005/23 van 16/11/2005, zoals gewijzigd,
betreffende vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs;
 
Overwegende dat het OCSG (onderhandelingscomité van de scholengemeenschap) in vergadering van
24/08/2021 geraadpleegd werd;
 
Gelet op het protocol van akkoord van 24/08/2021;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
Op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/10/2021;
 
BESLIST:
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het convenant betreffende de korte vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs
tijdens het schooljaar 2021-2022 goed te keuren;

de afgevaardigde in het beheerscomité van de scholengemeenschap “Grootbos-aan-Zee” te
belasten met de concrete uitvoering van deze beslissing.

Deze beslissing zal, voor kennisgeving, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest doorgestuurd
worden.

convenant korte vervangingen COV.pdf, convenant korte vervangingen getekend SLW.PDF, convenant
korte vervangingen ACOD.pdf

 

Gesubsidieerde Nederlandstalige gemeentelijke inrichting voor buitengewoon onderwijs “Klim op” -
Nieuw schoolreglement - Goedkeuring.

Ecole communale subventionnée pour enseignement spécialisé “Klim op” - Nouveau règlement
scolaire - Approbation.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen, zowel buitengewoon als gewoon
onderwijs, een schoolreglement moet opstellen dat de betrekking tussen het schoolbestuur en de ouders en
de leerlingen regelt;
 
Overwegende dat het schoolreglement voor het basisonderwijs volgende minimumbepalingen moet
bevatten: het orde- en tuchtreglement; de procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs
worden toegekend en de procedure volgens dewelke een beroep kan worden ingediend; bepalingen in
verband met onderwijs aan huis; richtlijnen in verband met afwezigheden en te laat komen; afspraken in
verband met huiswerk, agenda’s en rapporten; de bijdrageregeling bedoeld in artikel 27 § 3 van het decreet
basisonderwijs van 25/02/1997, zoals gewijzigd;
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21/12/1998, zoals gewijzigd,
betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 08/02/2002, zoals gewijzigd,
betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22/06/2007, zoals gewijzigd,
betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs;
 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 02/06/2017, zoals gewijzigd, betreffende de samenstelling
van ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs;
 
Gelet op het decreet van 27/04/2018, zoals gewijzigd, betreffende de leerlingenbegeleiding in het
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, zoals gewijzigd;
 
Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 02/04/2004,
zoals gewijzigd;

• 

• 
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Overwegende dat het huidige schoolreglement van de Klim op school, goedgekeurd in vergadering van
22/03/2021 bepalingen bevat die niet meer stroken met de nieuwe regelgeving waardoor het dus niet langer
voldoet en dus aan actualisatie toe is;
 
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het College van burgemeester en schepenen, na overleg
in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure;
 
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de
Vlaamse Gemeenschap;
 
Gelet op de besprekingen in het schoolteam en de opmerkingen van de directie;
 
Gelet op het overleg in de schoolraad van 04/10/2021;
 
Gelet op de gemeentewet;
 
Gelet op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 18/10/2021;
 
BESLIST:

het bestaande schoolreglement van de Klim op school van 22/03/2021 op te heffen;

het hierna volgende schoolreglement van de Klim op school goed te keuren;

het College van burgemeester en schepenen te mandateren om de infobrochure van de Klim op
school die samen met het pedagogisch project integraal deel uitmaakt van het schoolreglement goed
te keuren na overleg in de schoolraad;

het schoolreglement bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter
beschikking te stellen (op papier of via elektronische drager) aan de ouders, en hen laten
ondertekenen voor akkoord.

 
KLIM OP SCHOOL

SCHOOLREGLEMENT
 
Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen 
 
Artikel 1
Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en de school/het
schoolbestuur anderzijds.
 
Artikel 2
De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch project van de school
voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.
 
Het schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving van de leerling schriftelijk
of via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen (schoolwebsite, e-mail,…) ter
beschikking gesteld. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de directeur de ouders
schriftelijk of via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen. De ouders
verklaren zich opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord
verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende

• 
• 
• 
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schooljaar. De school vraagt de ouders of ze ook een papieren versie van het schoolreglement en/of
eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter beschikking. 
 
Artikel 3
Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de
rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.
 
Artikel 4
Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:
1. aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs;
2 . extra-murosactiviteiten: activiteiten van één of méér schooldagen die plaatsvinden buiten de
schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen;
3. klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid
draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of
individuele leerling;
4. leerlingen: de kinderen die regelmatig zijn ingeschreven in de basisschool;
5. regelmatige leerling:

in het lager onderwijs of als zes- en zevenjarige in het kleuteronderwijs: altijd aanwezig, behalve
bij gewettigde afwezigheid

vijfjarige in het kleuteronderwijs: voldoende aanwezig (290 halve dagen)

deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor de leerlingengroep of de leerling worden
georganiseerd, behoudens vrijstelling. Deelnemen aan het taalbad of een ander taalintegratietraject
wordt beschouwd als een onderwijsactiviteit die voor de leerlingengroep of de leerling wordt
georganiseerd. 

6. Toelatingsvoorwaarden:
 
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs, moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van
het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap
erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 290
halve dagen daadwerkelijk aanwezig geweest zijn (halve dagen aanwezigheid in de rijdende
kleuterschool worden beschouwd als aanwezigheid)

2. een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling voorafgaand aan de instap in
het gewoon lager onderwijs, kleuteronderwijs gevolgd heeft. Dit advies behelst de mate waarin de
leerling het Nederlands voldoende beheerst om het gewoon lager onderwijs te kunnen starten.

3. bij ongunstig advies van de klassenraad van de kleuterschool: een toelating door de klassenraad
van de school waar de leerling het gewoon lager onderwijs wil volgen. Leerlingen met een
ongunstig advies worden enkel toegelaten tot het gewoon lager onderwijs mits deze leerlingen een
taaltraject doorlopen.

4. voor leerlingen die geen kleuteronderwijs gevolgd hebben, beslist de klassenraad van de school
voor lager onderwijs na een taalscreening of deze leerling al dan niet toelating krijgt tot het
reguliere traject of een taalbad in het gewoon lager onderwijs volgt.

Een jaar vroeger naar het lager onderwijs:
 
Als vijfjarigen worden beschouwd, al wie vijf jaar geworden is voór 1 januari van het lopende schooljaar.
 
Er zijn twee mogelijke situaties:

• 

• 
• 
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1. Een vijfjarige leerling die het voorgaande schooljaar was ingeschreven in een erkende school voor
Nederlandstalig onderwijs kan enkel toegelaten worden mits:

een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling laatst kleuteronderwijs
volgde.

bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs omwille van de beheersing van
het Nederlands: een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs en het volgen van een
taalintegratietraject in het lager onderwijs.

bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs, omwille van andere redenen:
een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs.

Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na gunstig advies of de gunstige
beslissing door de klassenraad, nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over de vervroegde instap.
 
2. Een vijfjarige leerling die het voorgaande schooljaar niet ingeschreven was in een erkende school voor
Nederlandstalig onderwijs:

een gunstige beslissing van de klassenraad van de school voor lager onderwijs

de klassenraad lager onderwijs beslist ook of de leerling toegelaten wordt in en regulier traject
en/of taalintegratietraject.

Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na toelating door de klassenraad lager
onderwijs, nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over de vervroegde instap.
 
voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet.
Om in het buitengewoon onderwijs toegelaten te worden moet er een “verslag M-decreet” met vermelding
van het juiste type aan de school bezorgd worden en dit ten laatste op de instapdatum. Dit verslag wordt
door het CLB van de voorgaande school opgemaakt.
7. leerlingengroep: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode eenzelfde opvoedings- of
onderwijsactiviteit volgt;
8. ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun
bewaring hebben;
9. pedagogisch project: het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat door een schoolbestuur voor
een school en haar werking wordt bepaald;
10. school: het pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van de
directeur;
11. Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de sch(o)ol(en) van de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe, nl. de gemeenteraad. Inzake daden van dagelijks beheer is het College van
burgemeester en schepenen bevoegd.
12. Schoolraad: is een officieel inspraakorgaan waarin ouders, personeel en personen van de lokale
gemeenschap vertegenwoordigd zijn.
13. Werkdag: weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en dagen die vallen
tijdens de herfst-, kerst-, krokus-, en paasvakantie.
14. Schooldag: een dag waarop leerlinggebonden activiteiten georganiseerd zijn, met uitzondering van
zaterdag, zondag en de schoolvakanties.
 
Hoofdstuk 2: Engagementsverklaring
 
Artikel 5
§1 Oudercontacten

• 

• 

• 

• 
• 
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De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de school zelf kunnen op
eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen.
De ouder(s) woont (wonen)de oudercontacten bij.
In de infobrochure staan de concrete data.
 
§2 Voldoende aanwezigheid
 
De ouders zorgen ervoor dat hun kind elke schooldag en op tijd naar school komt.
 
§3  Deelnemen aan individuele begeleiding
 
Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor kinderen die daar nood aan
hebben, werkt de school vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt daarover afspraken met de
ouders zoals voorzien in het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid van de school.
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn.
 
§4   Nederlands is de onderwijstaal van de school
 
Ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te leren. Ouders ondersteunen de initiatieven en de
maatregelen die de school neemt om de eventuele taalachterstand van hun kind(eren) weg te werken.
 
Hoofdstuk 3: Sponsoring
 
Artikel 6
§1 De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van ontwikkelingsdoelen met de
middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door het schoolbestuur ter beschikking worden gesteld.
§2 Om de bijdragen van de ouders voor niet-eindterm gebonden onderwijskosten te beperken, kan de
school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden.
§3 Dergelijke ondersteuning in de vorm van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel
hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, kan enkel in geval van facultatieve activiteiten
en na overleg in de schoolraad.
§4 De school zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een gedeelte
van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie of een
prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of
feitelijke vereniging.
§5 De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien:

1. deze mededelingen kennelijk verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en
doelstellingen van de school;

2. deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

§6 In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke ondersteuning door
derden, richt men zich tot het schoolbestuur.
 
Hoofdstuk 4: Kostenbeheersing
 
Artikel 7
§1 Kosteloos
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Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld.
Het schoolbestuur vraagt geen bijdrage voor onderwijs gebonden kosten die noodzakelijk zijn om een
eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven.
De school biedt volgende materialen gratis ter beschikking, maar ze blijven eigendom van de school.
Als ze gebruikt worden voor huistaken, gelden volgende afspraken:

het geleende materiaal wordt volgens afspraak terugbezorgd aan de klasleerkracht.

verloren materiaal wordt vervangen of vergoed.

 
Lijst met materialen Voorbeelden
  

Bewegingsmateriaal
Touwen, (klim)toestellen, driewielers,
…

Constructiemateriaal
Karton, hout, hechtingen,
gereedschap, katrollen, tandwielen,
bouwdozen,…

Handboeken, schriften, werkboeken
en –blaadjes, fotokopieën, software

 

ICT-materiaal
Computers inclusief internet, tv,
radio, telefoon,..

Informatiebronnen

(Verklarend) woordenboek,
(kinder)krant, jeugdencyclopedie,
documentatiecentrum, cd-rom, dvd,
klank-en beeldmateriaal,…

Kinderliteratuur
Prentenboeken, (voor)leesboeken,
kinderromans, poëzie, strips,…

Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…

Leer-en ontwikkelingsmateriaal
Spelmateriaal, lees-en rekenmateriaal,
denkspellen, materiaal voor socio-
emotionele ontwikkeling,…

Meetmateriaal
Lat, graadboog, geodriehoek,
tekendriehoek, klok, (analoog en
digitaal), thermometer, weegschaal,…

Multimediamateriaal
Audiovisuele toestellen, fototoestel,
cassetterecorder, dvd-speler,…

Muziekinstrumenten Trommels, fluiten,…

Planningsmateriaal
Schoolagenda, kalender, dagindeling,
…

Schrijfgerief Potlood, pen,…

Tekengerief
Stiften, kleurpotloden, verf, penselen,
…

Atlas, globe, kaarten, kompas, passer,
tweetalige alfabetische woordenlijst,
zakrekenmachine,…

 

 
§2 Scherpe maximumfactuur
 

• 
• 
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Het schoolbestuur kan echter een beperkte bijdrage vragen voor kosten die ze maakt om de eindtermen en
de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen.
Dit gebeurt steeds na overleg met de schoolraad.
Het gaat over volgende bijdragen:

1. de toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de
toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen;

2. de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen;
3. de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten;
4. de vervoerskosten bij pedagogisch-didactische uitstappen, eendaagse extra-murosactiviteiten en

zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de vervoerkosten naar het zwembad
door de Vlaamse Gemeenschap worden gedragen;

5. de aankoopprijs van turn- en zwemkledij;
6. de kosten voor occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten;
7. … 

Maximumbijdrage per schooljaar:
 
Leerling lager onderwijs 90 EUR 
 
De school vraagt een bijdrage voor:

toneelbezoek

schaatsen

workshops

museumbezoek

eventuele onkosten openbaar vervoer

eendaagse extra-murosactiviteiten

…

§3 Minder scherpe maximumfactuur
 
Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd worden. Dit
gebeurt na overleg met de schoolraad.
Deze bijdrage mag maximaal 450 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.
De school organiseert voor de volgende klas(sen) meerdaagse activiteiten:

Tweejaarlijkse sportklassen voor alle klassen.

§4 Bijdrageregeling
 
De school biedt volgende diensten en materialen aan tegen betaling:

1. deelname aan buitenschoolse activiteiten (o.a. Stichting Vlaamse Schoolsport);
2. buitenschoolse opvang
3. middagtoezicht
4. maaltijden
5. nieuwjaarsbrieven
6. klasfoto’s
7. steunacties
8.  …

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
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De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken of niet. De school gebruikt deze materialen/diensten niet in
haar activiteiten en lessen.
 
Communicatie is een belangrijk punt. Wij verbinden ons ertoe uitwisselingen tussen ouders en opvoeders
te bevorderen op basis van een succesvolle en positieve dialoog, gebaseerd op open communicatie, gedeeld
vertrouwen en wederzijds respect voor het welzijn van elk kind.
 
Ter bevordering van deze communicatie, hebben we verschillende instrumenten ter beschikking;
 
Voor het kader “Leven op school” (communicatie, maaltijden, opvangmogelijkheden, andere kosten,...)
Het schoolbestuur en de scholen maken gebruik van het beheers- en communicatieplatform voor scholen,
Accès-Cible genaamd.
 
Algemene mededelingen, bestelbonnen voor diensten (maaltijden, naschoolse opvang) en andere
formulieren worden via dit platform verzonden. Dit systeem vermindert het papierverbruik en centraliseert
de door de school verstrekte informatie op één plaats.
Als u om welke reden dan ook contact met de school wilt opnemen, verzoeken wij u het secretariaat van de
school te bellen, of dit schriftelijk te doen via het formulier “communicatie” op de homepage van Accès-
Cible.
 
Ouders kunnen dus gemakkelijk alle mededelingen van de school vinden, die via een webbrowser op een
computer, tablet of smartphone kunnen worden geraadpleegd.
De Accès-Cible-licentie die voor elk kind wordt aangemaakt, wordt gekoppeld aan het e-mailadres dat door
de ouder bij de registratie op het platform is opgegeven. Deze eerste toegang komt overeen met de ouder
die de opvangkosten betaalt (ouder 1). Een tweede toegang voor ouders kan worden aangemaakt vanuit de
account van het kind.
Voor gescheiden ouders kan een tweede licentie worden aangevraagd bij het secretariaat van uw school.
 
§9 Algemene kosten
 
Het platform “Accès-Cible” biedt elke ouder via een persoonlijke code op de beveiligde website toegang
tot een overzicht van de kosten van zijn kind en de financiële bewegingen van zijn kind.
De kosten voor de schoolactiviteiten voor elk kind zullen worden vermeld en worden gevalideerd als
betaling.
Wanneer uw kind de school verlaat en als alle kosten zijn betaald, zal het resterende saldo in uw
elektronische portefeuille ofwel worden overgeschreven naar de rekening van een ander kind in het gezin
of worden teruggestort op uw rekening.
Als u niet in staat bent om in eigen naam te handelen (handicap, digitale kloof, belemmering, ongeval,…)
voor het reserveren van de kosten schriftelijk of via het platform Accès-Cible, heeft u de mogelijkheid om
een derde aan te wijzen als vertrouwenspersoon naast het secretariaat van uw school om de handeling in
uw plaats uit te voeren. Deze vertrouwenspersoon zal worden vermeld op het formulier voor
ontvangstbevestiging bij dit reglement.
 
§10 Geldende tarieven voor het lopende schooljaar
 
1. voor-en naschoolse opvang
 
Opvang – ’s morgens (forfaitair tarief)*
 

 
Tarief
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€ 0,50
 

 
Opvang – Na school en op woensdagnamiddag (tarief per schijf van 20 minuten)*
 
 
 

Tarief:

van 15.40 u tot 18.00 u in de kleuterschool
van 16.20 u tot 18.00 u in de lagere school en
op woensdag van 13.40 u tot 18.00 u

 
€0,30

 
Opvang – Volledige dag zonder mogelijkheid van warme maaltijd (pedagogische conferenties – forfaitair
tarief) *
 

 
Tarief

€ 5
 
 
Studie (forfaitair tarief)
 

 
Tarief
Gratis

 
 
Let op: elke begonnen tijdsperiode van 20 minuten is verschuldigd.
Na 18.00 uur wordt voor elk begonnen ¼ uur € 10 aangerekend.
Het bedrag zal automatisch worden afgetrokken van uw portefeuille op het platform Accès-Cible.
 
2. Warme maaltijden* (inclusief toezicht tijdens de lunch en onderhoud van de refter)
 

Tarief: in de kleuterschool
 

Tarief: in de basisschool

 
€ 4

€ 4,50

Maaltijden moeten geannuleerd worden voor 8.45 u.
Let op: de maaltijd van de eerste dag afwezigheid wordt gefactureerd.
 
3. Koude lunch* verstrekt door de ouders (tafelrecht: toezicht tijdens de lunch en onderhoud van de refter)
 

 
Tarief
€ 1,50

 
 
Let op: het toezicht tijdens de maaltijd van de eerste dag wordt gefactureerd.
*N.B.: U kan een jaarlijks of tweejaarlijks attest krijgen voor de opvangkosten om bij uw belastingaangifte
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te voegen. Zie hiervoor de organisatie van elke school.
Als u vragen hebt over een bepaalde situatie, kunt u zich wenden tot de directie van uw school, zodat zij
contact kan opnemen met het gemeentebestuur.
 
4. Ontdekkingsklassen
 
Sportklassen (per week): € 150 
 
De betalingen voor deze klassen kunnen worden gespreid over het jaar of zelfs de cyclus (zie hiervoor de
interne organisatie van elke school).
De laatste betalingen moeten ten minste tien dagen voor vertrek in het bezit van de school zijn. Aan het
eind van het verblijf kunt u een bewijs van deelname en betaalde kosten krijgen om aan uw ziekenfonds te
geven.
 
§5 Basisuitrusting
 
De school verwacht dat de leerlingen over een boekentas beschikken. De basisuitrusting valt ten laste van
de ouders.

boekentas

zwemkledij (zwempak of zwembroek, handdoek en badmuts)

turnkledij (zwart turnbroekje, wit t-shirt en turnpantoffels)

brooddoos

koekendoos

drinkbus

De turnkledij wordt op school bewaard en gaat elke vakantie mee naar huis om te wassen. 
 
§6 Betalingen

De betalingen gebeuren via een maandelijkse factuur die via overschrijving binnen de 8 dagen na
ontvangst moet betaald worden.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. De school kan elke ouder afzonderlijk aanspreken voor het geheel van de
schoolrekening. De school kan niet verplicht worden rekening te houden met overeenkomsten die
ouders getroffen hebben of door de rechtbank werden bepaald over de kosten en de opvoeding van
de kinderen. Die regelingen zijn immers niet tegenstelbaar aan derden, zoals de school.

Bij betalingsmoeilijkheden vindt er een gesprek plaats met de directeur.

Het schoolbestuur kan in uitzonderlijke omstandigheden, na advies van de directeur en in
samenspraak met de ouders, een volgende afwijking op de leerlingenbijdrage toestaan

Verdere spreiding van betaling;

Uitstel van betaling;

…

 
Hoofdstuk 5: Extra-murosactiviteiten 
 
Artikel 8

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
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Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaats vinden buiten de
schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen.
De school streeft ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, aangezien ze deel
uitmaken van het leerprogramma.
De ouders worden tijdig geïnformeerd over de geplande extra-murosactiviteiten.
Ouders hebben echter het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten van een
volledige dag of meer. Ze moeten deze weigering schriftelijk kenbaar maken aan de school.
Als de leerling niet deelneemt dan moet de leerling toch op school aanwezig zijn. Voor deze leerlingen
voorziet de school een aangepast programma.
Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder. 
 
Hoofdstuk 6: Huiswerk, agenda’s, rapporten, evaluatie en schoolloopbaan
 
Artikel 9
Huiswerk
 
De huiswerken worden genoteerd in de schoolagenda. Indien een leerling zijn huiswerk vergeet, kan de
groepsleraar de nodige maatregelen nemen, namelijk: het huiswerk wordt de dag nadien gemaakt tijdens
de middagspeeltijd waardoor de middagspeeltijd voor de leerling die dag vervalt. Er worden elke dag
huistaken gegeven, behalve op woensdag.
De huistaak wordt meegegeven in een huiswerkmap.
 
Artikel 10
Agenda
 
De schoolagenda is een belangrijk communicatieschrift tussen de school en de ouders. De ouders
engageren zich ertoe de agenda dagelijks te controleren en te ondertekenen.
In de oudere klasgroepen is de agenda ook het middel om aan studieplanning te doen.
Alle klassen hebben een agenda.
Brieven worden op Gimme geplaatst. Gimme is een onlineprogramma waar ouders de brieven kunnen
laten vertalen in de thuistaal. Via Gimme kunnen ook invulstrookjes aan de leerkracht bezorgd worden.
 
Artikel 11
Evaluatie en rapport
 
Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit
rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt ondertekend
terugbezorgd aan de groepsleraar. In het rapport wordt de leerstof beoordeeld maar is er ook aandacht voor
de werkhouding van de leerling.
Ook de leerling zelf beoordeelt en ondertekent zijn rapport. Er zijn 3 rapporten per jaar.
In het rapport wordt via een smiley de resultaten per vak aangeduid. Per vak is er ook een balkje voorzien
dat de werkhouding van de leerling voor het betreffende vak weergeeft.
 
Indien nodig wordt er bijkomende uitleg of commentaar door de leerkracht geschreven.
Het rapport beoordeelt niet alleen de kennis maar geeft ook aandacht aan de sociale vaardigheden van het
kind en beoordeelt het leergebied leren leren. 
 
Artikel 12
Schoolloopbaan
 
§1 Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders van de leerling de
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eindbeslissing inzake:

het volgen van nog één schooljaar lager onderwijs, als de leerling 14 jaar wordt voor 1 januari van
het lopende schooljaar en dit na kennisneming van en toelichting bij het gunstig advies van de
klassenraad en het advies van het CLB.

§2 Alle leerlingen worden op regelmatige tijdstippen getest om een evolutie/niveaubepaling in kaart te
brengen. Op basis van het niveau van de leerlingen worden klasgroepen en niveaugroepen samengesteld.
Wanneer het schoolteam een duidelijk beeld heeft van welke klas- en niveaugroepen er gedurende een
schooljaar zullen zijn, wordt de schoolorganisatie op punt gesteld door het verdelen van de taken onder het
leerkrachtenkorps. M.a.w onze school heeft geen klassiek klassensysteem. Leerlingen kunnen in hun
schoolloopbaan verschillende keren dezelfde leerkrachten hebben, dit omdat de leerkrachten niet gebonden
zijn aan een bepaald groepsniveau.
§3 Twee maal per jaar wordt er een klassenraad georganiseerd. Op deze klassenraad bespreken alle
betrokken partijen de evolutie van een bepaalde leerling en wordt er bepaald wat de volgende stappen in de
begeleiding van de leerling zullen zijn met betrekking op:

leerstof;

therapie;

externe begeleiding;

verandering van klasgroep/niveaugroep.

De ouders kunnen vragen wat de besluiten/adviezen van de klassenraad zijn. Hiervoor maken ze een
afspraak met de school. Op dat moment worden de beslissingen van de klassenraad aan de ouders
medegedeeld. De school heeft ten allen tijde het recht om leerlingen van niveaugroepen en/of klastype te
veranderen in belang van de schoolse evolutie en de sociaal-emotionele weerbaarheid van de leerling.

Leerlingen met een attest basisaanbod worden in het 2 de jaar dat ze op school zijn geëvalueerd in het kader
van een mogelijke terugkeer naar het reguliere onderwijs. Daarom wordt er in dat schooljaar een
klassenraad georganiseerd waar een voorlopig advies wordt geformuleerd dat tijdens de klassenraad van
januari een definitief advies wordt. Indien nodig loopt het CLB een traject met de ouders en school. Voor
leerlingen waarvan het attest type basisaanbod wordt verlengd maakt het CLB een verlenging van het M-
decreetverslag op
 
Hoofdstuk 7: Afwezigheden en te laat komen 
 
Artikel 13
Afwezigheden 
 
Voor alle leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk voor een vlotte
schoolloopbaan.
Indien het kind afwezig is, wordt de directeur of het secretariaat hiervan telefonisch op de hoogte gebracht
en dit bij voorkeur voor de start van de schooldag.
 
§2 Lager onderwijs
1. Afwezigheid wegens ziekte:
 
a) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder. Dit kan hoogstens vier maal per
schooljaar worden ingediend en kan enkel voor afwezigheden van maximum 3 opeenvolgende dagen.. De
verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de
vermoedelijke einddatum.

• 

• 
• 
• 
• 
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b) een medisch attest:

als de ouders al vier maal in een schooljaar zelf een verklaring wegens ziekte hebben ingediend;

bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen;     

2. Afwezigheid van rechtswege:
 
Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur een ondertekende verklaring of
een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van
afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.
Het gaat om volgende gevallen:

het bijwonen van een familieraad;

het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde
dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling;

de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;

het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de
jeugdbescherming;

de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;

het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling.

het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging
als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Maximaal 10 al dan niet gespreide halve
schooldagen per schooljaar.

3. Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur:
 
Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur een
ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de
klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.
 
4. Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking:
 
In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en
circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te vergezellen
tijdens hun verplaatsingen.
De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de communicatie
tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de directeur en de ouders.
 
5. Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming van de
directie:
 
Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes lestijden per week
(verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier
beschikt dat volgende elementen bevat:

een gemotiveerde aanvraag van de ouders;

een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;

een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse
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Gemeenschap;

een akkoord van de directie.

6. Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden:
 
a) de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval en dit gedurende maximaal 150 minuten
per week, verplaatsing inbegrepen.
 
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de volgende
elementen bevat:

een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;

een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders;

een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het
medisch attest, niet kan overschrijden.

Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts van het CLB,
in overleg met de klassenraad en de ouders.
 
b) De afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de
behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose.
 
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de volgende
elementen bevat:

een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

een advies, geformuleerd door het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders;

een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker. De
revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag;

een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening
houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3.

In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de
ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200
minuten, verplaatsing inbegrepen.
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 12/12/2003
betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon
lager en secundair onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing
inbegrepen.
 
7. Afwezigheden omwille van preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting
 
Een afwezigheid omwille van een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting en waarbij
de school gemotiveerd heeft dat opvang in de school niet haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid.
 
§3 Problematische afwezigheden
 
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals beschreven onder §2
worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. Ook afwezigheden
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gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de ‘dixit’ attesten, geantidateerde attesten en
attesten die een niet medische reden vermelden, worden als problematische afwezigheden beschouwd.
In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen deze afwezigheid
alsnog wettigen. Vanaf vijf halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een
meldingsplicht ten opzichte van het CLB. Het CLB voorziet in begeleiding voor de betrokken leerling in
samenwerking met de school. 
 
Artikel 14
Te laat komen
 
§1 Kinderen moeten op tijd op school zijn.
Een leerling die toch te laat komt, komt naar het secretariaat voor een stempel in de agenda. Bij deze
stempel wordt genoteerd hoeveel minuten de leerling te laat is. Het te laat komen en de reden hiervan
wordt in het zorgdossier genoteerd.
De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd door de zorgleerkracht. Ze
maken hierover afspraken.
§2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor het
einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur.
 
Hoofdstuk 8: Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting
 
Ondanks de verlaging van de leerplicht blijven de tuchtmaatregelen beperkt tot leerlingen in het lager
onderwijs. Het woord “leerplichtig” wordt geschrapt, omdat leerlingen die in het lager onderwijs zitten,
leerplichtig zijn.
 
Artikel 15
Leefregels
 
Ouders stimuleren hun kind om de leefregels van de school na te leven.
De leefregels van de school kan u terugvinden in de infobrochure.. 
 
Artikel 16
Schending van de leefregels en ordemaatregelen
 
§1 Indien een leerling door zijn gedrag de goede orde in de school in het gedrang brengt, kunnen
maatregelen worden genomen.
§2 Deze maatregelen kunnen zijn:

een mondelinge opmerking;

een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift die de ouders
ondertekenen voor gezien;

een extra taak die de ouders ondertekenen voor gezien.

…

Deze opsomming sluit niet uit dat een andere maatregel wordt genomen, aangepast aan het onbehoorlijk
gedrag van de leerling.
Deze maatregelen kunnen worden genomen door de directeur of elk personeelslid van de school met een
kindgebonden opdracht. 
§3 Meer verregaande ordemaatregelen kunnen zijn:
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een gesprek tussen de directeur en de betrokken leerling, de directeur maakt hiervan melding in de
schoolagenda of het heen-en-weerschrift. De ouders ondertekenen voor gezien;

de groepsleraar en/of de directeur nemen contact op met de ouders en bespreken het gedrag van
de leerling. Van dit contact wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt door de ouders
ondertekend voor gezien;

de groepsleraar en/of directeur nemen contact op met de ouders en bespreken het gedrag van de
leerling. Van dit contact wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt door de ouders ondertekend
voor gezien;

preventieve schorsing:

een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur voor een leerplichtige leerling in
het lager onderwijs kan hanteren als bewarende maatregel om de leefregels te handhaven en om te kunnen
nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De leerling mag gedurende maximaal vijf opeenvolgende
schooldagen de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De directeur kan, mits
motivering aan de ouders, beslissen om die periode eenmalig met maximaal vijf opeenvolgende
schooldagen te verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode
kan worden afgerond. De preventieve schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en de school stelt de
ouders in kennis van de preventieve schorsing. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de
school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.
§4 Indien vermelde ordemaatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een individueel begeleidingsplan
met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd door de directeur.
Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of medeleerlingen opnieuw
mogelijk wordt.
Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de leerkracht, de zorgleerkracht en/of de orthopedagoge. Het
wordt steeds besproken met de ouders. Het wordt van kracht van zodra de ouders het begeleidingsplan
ondertekenen voor akkoord.
Indien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de directeur onmiddellijk
overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure.
§5 Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk.
 
Artikel 17
Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen
 
§1 Het onbehoorlijk gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel noodzakelijk maken.
§2 Een tuchtmaatregel kan worden opgelegd indien de leerling:

het verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt;

de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het gedrang brengt;

ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;

zich niet houdt aan het eventueel opgesteld individueel begeleidingsplan;

de naam van de school of de waardigheid van het personeel aantast;

de school materiële schade toebrengt. 

§3 Tuchtmaatregelen zijn:
 
Tijdelijke uitsluiting.
 
De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs tijdelijk
uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling
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gedurende minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen de lessen en
activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na een
nieuw feit. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom
dit niet haalbaar is.
 
Definitieve uitsluiting.
 
De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs definitief
uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling wordt
uitgeschreven op het moment dat die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand,
vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen, na schriftelijke kennisgeving.
In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde leerling de lessen en
activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de
school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.
§4 Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling wordt afzonderlijk behandeld.
§5 Het schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het vorige of
het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.
 
Artikel 18
Tuchtprocedure
 
§1 De directeur kan beslissen tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting.
§2 De directeur volgt daarbij de volgende procedure:

1. het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van de
intentie tot een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een
vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft;

2. de intentie tot een tuchtmaatregel wordt na bijeenkomst van de klassenraad aangetekend aan de
ouders bezorgd, binnen de drie schooldagen. De school verwijst in de kennisgeving naar de
mogelijkheid tot inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad, na
afspraak . De ouders hebben het recht om te worden gehoord, eventueel bijgestaan door een
vertrouwenspersoon. Dit gesprek moet uiterlijk vijf schooldagen na ontvangst van de
kennisgeving plaatsvinden.

3. De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.
4. De genomen beslissing van de directeur wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen de drie

schooldagen aangetekend aan de ouders bezorgd. In dit aangetekend schrijven wordt de
mogelijkheid vermeld tot het instellen van het beroep, alsook de bepalingen uit het
schoolreglement die hier betrekking op hebben. 

Artikel 19
Tuchtdossier 
 
Een tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur.
Het tuchtdossier omvat een opsomming van:

de gedragingen;

de reeds genomen maatregelen;

de gedragingen die niet overeenstemmen met het individueel begeleidingsplan;

de reacties van de ouders op eerder genomen maatregelen;

het gemotiveerd advies van de klassenraad;
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het tuchtvoorstel en de bewijsvoering ter zake;

Artikel 20
Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting
 
§1 Ouders kunnen een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten en kunnen een beroepsprocedure
instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.
Dit beroep moet binnen de vijf schooldagen na kennisneming van de feiten aangetekend ingediend worden
bij het schoolbestuur.
Het beroep:

wordt gedateerd en ondertekend;

vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de ingeroepen
bezwaren;

kan aangevuld worden met overtuigingsstukken.

§2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur.
§3 De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van externe leden en een delegatie van interne leden en
wordt in functie van een concreet beroep samengesteld door het College van burgemeester en schepenen.
§4 De voorzitter wordt door het College van burgemeester en schepenen onder de externe leden aangeduid.
Het schoolbestuur bepaalt de samenstelling van de beroepscommissie, met inachtneming van volgende
bepalingen:
 
1° de samenstelling van de beroepscommissie kan per te behandelen dossier verschillen, maar kan binnen
het te behandelen dossier niet wijzigen;
2° de samenstelling is als volgt:

“interne  leden”, zijnde leden intern aan het schoolbestuur of intern aan de school waar de
betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, met uitzondering van de directeur die de
beslissing heeft genomen;

Wordt verstaan onder lid van het schoolbestuur of de school en is dus een intern lid van de
beroepscommissie in het gesubsidieerd gemeentelijk onderwijs:

een lid van de gemeenteraad

een lid van het college van burgemeester en schepenen

(in voorkomend geval) een lid van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

(in voorkomend geval ) een lid van het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf

een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd  personeelslid aangesteld in de betrokken
school :

in een ambt van het  bestuurspersoneel , het onderwijzend personeel    of het ondersteunend
personeel

ongeacht het volume of taakinvulling van de opdracht

ongeacht effectieve prestaties worden geleverd of een vorm van dienstonderbreking /
verlofstelsel, terbeschikkingstelling (TBS) of tijdelijk andere opdracht (TAO) loopt

een contractueel personeelslid van de betrokken school.

in een ambt van het  bestuurspersoneel , het onderwijzend personeel    of het ondersteunend
personeel
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ongeacht het volume of taakinvulling van de opdracht

ongeacht effectieve prestaties worden geleverd of een vorm van dienstonderbreking /
verlofstelsel, terbeschikkingstelling (TBS) of tijdelijk andere opdracht (TAO) loopt

een contractueel personeelslid van de betrokken school.

externe leden”,  Elk lid van de beroepscommissie dat geen lid is van het betrokken
schoolbestuur én geen lid is van de betrokken school is een extern lid van de beroepscommissie.

Personeelsleden van andere scholen van hetzelfde schoolbestuur (of een ander schoolbestuur) die niet
aangesteld zijn in de betrokken school zijn externe leden.
In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen:
 
a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als een extern lid is, geacht een
intern lid te zijn;
b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel, de school- raad van de school
waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, geacht een extern lid te zijn, tenzij de
bepaling vermeld in punt a) van toepassing is;
 
De werking van de beroepscommissie
 
4°Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van een beroepscommissie,
met inachtneming van volgende bepalingen:
 
1° elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien verstande dat bij stemming

externe leden”,  Elk lid van de beroepscommissie dat geen lid is van het betrokken
schoolbestuur én geen lid is van de betrokken school is een extern lid van de beroepscommissie.

Personeelsleden van andere scholen van hetzelfde schoolbestuur (of een ander schoolbestuur) die niet
aangesteld zijn in de betrokken school zijn externe leden.
 
In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen:
 
a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als een extern lid is, geacht een
intern lid te zijn;
b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel, de school- raad van de school
waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, geacht een extern lid te zijn, tenzij de
bepaling vermeld in punt a) van toepassing is;
 
De werking van de beroepscommissie
 
4°Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van een beroepscommissie,
met inachtneming van volgende bepalingen:

1. elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien verstande dat bij
stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de beroepscommissie en het aantal
stemgerechtigde externe leden van de beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking van stemmen
is de stem van de voorzitter doorslaggevend;

2. elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen;
3. een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie;
4. een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een gefundeerde

beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden van de klassenraad die
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een advies over de definitieve uitsluiting heeft gegeven;
5. de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten van de

individuele personeelsleden van het onderwijs;
6. een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met de

decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement.

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de beroepscommissie. 
 
§5 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot:

de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:

de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is
overschreden;

het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;

de bevestiging van de definitieve uitsluiting

de vernietiging van de definitieve uitsluiting

§6 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, binnen de drie
schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie. Bij de kennisgeving van de beslissing moeten de
beroepsmogelijkheden bij de Raad van State worden vermeld.
 
Termijn en modaliteiten: 
 
Het verzoekschrift moet het opschrift "verzoekschrift tot nietigverklaring" dragen. Het moet worden
ondertekend door de verzoekende partij of door haar advocaat. Het moet zeker de volgende gegevens en
uiteenzettingen bevatten:

de naam en het adres van elke verzoekende partij;

een uitdrukkelijk gekozen woonplaats, dit is een adres in België dat zal worden gebruikt voor alle
briefwisseling over het beroep;

de beslissing waarvan de nietigverklaring wordt gevraagd;

de verwerende partij, dit is de overheid die deze beslissing heeft genomen;

een uiteenzetting van de feitelijke omstandigheden van de zaak;

een uiteenzetting van de ‘middelen’, waarin wordt uitgelegd welke rechtsregels er werden
geschonden en op welke wijze.

Er moet een kopie van de bestreden beslissing worden bijgevoegd. Als de verzoekende partij een
rechtspersoon is, moet er een kopie worden bijgevoegd van de gepubliceerde statuten en van de
gecoördineerde geldende statuten. Als het verzoekschrift van een rechtspersoon niet door een advocaat
wordt ingediend, moet ook de beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon om het beroep in
te dienen worden voorgelegd, evenals een kopie van de aanstelling van dat orgaan. De verplicht bij te
voegen stukken, evenals alle andere stukken die ter staving van het beroep zouden worden bijgevoegd,
moeten worden genummerd en worden opgenomen in een inventaris.
Het verzoekschrift wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie
daarvoor de rubriek "e-procedure" op deze website). Bij een verzending per post moeten er naast het
origineel verzoekschrift steeds drie eensluidend verklaarde afschriften worden bezorgd, te vermeerderen
met een afschrift voor iedere verwerende partij. De beroepen tot nietigverklaring moeten worden ingediend
binnen een vrij korte termijn van zestig dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van de
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beslissing.
Als er verplichte vermeldingen of bij te voegen stukken of afschriften ontbreken zal de behandeling zeker
vertraging oplopen, en bestaat bovendien het risico dat het beroep onontvankelijk zal moeten worden
bevonden, en dus niet zal kunnen worden behandeld.
Per verzoekende partij moet er een recht van 200 euro worden betaald binnen een termijn van 30 dagen.
Na de ontvangst van het verzoekschrift bezorgt de griffie daartoe een overschrijvingsformulier.
 
§7 Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de omstreden tijdelijke uitsluiting van rechtswege nietig.
 
§8 Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.
 
Hoofdstuk 9: Getuigschrift basisonderwijs
 
Artikel 21
Het getuigschrift toekennen
 
Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na beslissing van de
klassenraad.
Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, of na een
beroepsprocedure.
 
De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het leerlingendossier blijkt dat
de leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen opgenomen in het leerplan in voldoende
mate heeft bereikt. 
 
Procedure in het buitengewoon onderwijs 
 
Iedere leerling krijgt na afloop van zijn/haar schoolloopbaan in onze school een attest van het gevolgd
buitengewoon onderwijs op voorwaarde dat de leerling regelmatig de lessen bijwoonde. Met dit attest en
op advies van de klassenraad kan de overstap gemaakt worden naar het buitengewoon secundair onderwijs
of het B-jaar van het gewoon secundair onderwijs.
Voor leerlingen die een advies buitengewoon secundair onderwijs krijgen wordt door het CLB een M-
decreetverslag opgemaakt. Dit verslag is nodig voor de inschrijving in het buitengewoon onderwijs.
Indien de klassenraad een advies B-jaar gewoon secundair onderwijs geeft kan er voor de betreffende
leerling een gemotiveerd verslag opgemaakt worden door het CLB. Dit  gemotiveerd verslag kan gebruikt
worden om in het secundair hulp te krijgen van het ondersteuningsnetwerk.
 
Indien blijkt dat een kind bij het voltooien van het buitengewoon onderwijs de leerdoelen opgenomen in
het handelingsplan en die door de inspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met deze van het lager
onderwijs, in voldoende mate bereikt heeft, kan de klassenraad beslissen om een getuigschrift lager
onderwijs toe te kennen. Dit geldt dus alleen maar voor leerlingen die voldoen aan de verwachtingen van
het gewoon onderwijs.
 
Artikel 22
Het getuigschrift niet toekennen
 
Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op basis van het
leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar aangetekend
mee aan de ouders.
Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, krijgt een verklaring met de vermelding van
het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs. Naast deze verklaring heeft de leerling

145/221
Conseil communal - 18.10.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 18.10.2021 - Openbare toelichtingsnota



recht op een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift basisonderwijs niet werd toegekend, alsook
aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.
Ouders die niet akkoord gaan met deze beslissing kunnen uiterlijk binnen de drie werkdagen een overleg
vragen met de directeur. De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot een overeenkomst te komen zonder
dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden. Dit overleg vindt plaats binnen de twee
werkdagen na de aanvraag tot gesprek.
De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijk verslag van gemaakt worden. In dit
verslag wordt meteen opgenomen of de directeur de klassenraad al dan niet opnieuw samenroept.
Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet bijeen te roepen,
hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de school de ouders schriftelijk op de
mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie.
 
Indien de klassenraad bij zijn oorspronkelijke beslissing blijft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en door het
schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders, uiterlijk binnen de drie werkdagen. Wanneer de
ouders niet akkoord gaan met de beslissing dan wijst de school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid
tot beroep bij de beroepscommissie.
 
Artikel 23
Beroepsprocedure
 
 §1 Ouders kunnen het niet-toekennen van een getuigschrift door de klassenraad betwisten en kunnen een
beroepsprocedure instellen, na voorgaande stappen, zoals beschreven in artikel 23. Dit beroep moet door
de ouders aangetekend en binnen de vijf werkdagen ingediend worden bij het schoolbestuur.
Het beroep:

wordt gedateerd en ondertekend;

vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de ingeroepen
bezwaren;

kan aangevuld worden met overtuigingsstukken.

§2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur.
 Het schoolbestuur stelt de beroepscommissie samen, met inachtneming van volgende bepalingen:
 
1° de samenstelling kan per te behandelen dossier verschillen, doch kan binnen het te behandelen dossier
niet wijzigen;
2° de samenstelling is als volgt:

interne leden”, zijnde leden van de klassenraad die besliste het getuigschrift basisonderwijs niet
toe te kennen, waaronder alleszins de directeur eventueel aangevuld met een lid van het
schoolbestuur

externe leden”, zijnde personen die extern zijn aan dat schoolbestuur en extern aan de school die
besliste het getuigschrift basisonderwijs niet uit te reiken.

In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen:
a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als een extern lid is, geacht een
intern lid te zijn;
b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel, de schoolraad van de school die
besliste het getuigschrift basisonderwijs niet toe te kennen, geacht een extern lid te zijn, tenzij de bepaling
vermeld in punt a) van toepassing is;
 
3° de voorzitter wordt door het schoolbestuur onder de externe leden aangeduid.

• 
• 

• 

• 

• 
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4° Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van de beroepscommissie,
met inachtneming van volgende bepalingen:

1. elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien verstande dat bij
stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de beroepscommissie en het aantal
stemgerechtigde externe leden van de beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking van stemmen
is de stem van de voorzitter doorslaggevend;

2. elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen;
3. een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie;
4. een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een gefundeerde

beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden van de klassenraad die
het getuigschrift basisonderwijs niet toegekend heeft;

5. de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten van
individuele personeelsleden van het onderwijs;

6. een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met de
reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement”.

§3 De beroepscommissie komt bijeen tien werkdagen na het ontvangen van het beroep. De
beroepsprocedure wordt voor de duur van zes weken opgeschort met ingang van 11 juli.
 
§4 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot:

de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:

de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is
overschreden;

het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;

de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs

de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.
 
§5 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, gebracht,
uiterlijk op 15 september daaropvolgend met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid bij de Raad
van State (termijn en modaliteiten-zie artikel 20 - §6).
In de mate van het mogelijke wordt de beslissing vroeger dan de eerste schooldag van september genomen,
zodat de leerling op 1 september het schooljaar kan beginnen.
 
§6 De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman. Dit kan geen
personeelslid van de school zijn.
 
Artikel 24
Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft
recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere
schoolloopbaan en een verklaring met de vermelding van het aantal en de gevolgde schooljaren lager
onderwijs, afgeleverd door de directie.
 
Artikel 25
Het meegeven van het getuigschrift en rapport kan om geen enkele reden worden ingehouden, ook niet bij
verzuim door de ouders van hun financiële verplichtingen.
 

• 
• 

• 
• 
• 
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Hoofdstuk 10: Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs
 
Artikel 26
§1 Het onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs is kosteloos.
§2 Alle leerlingen van het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) die wegens ziekte langdurig of
korte opeenvolgende periodes niet op school aanwezig kunnen zijn, hebben onder bepaalde voorwaarden
recht op 4 lestijden onderwijs aan huis per week, synchroon internetonderwijs of een combinatie van
beide.
§3 Voor tijdelijk onderwijs aan huis dienen volgende voorwaarden gelijktijdig te zijn vervuld:

1. de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig, vakantieperiodes
meegerekend, wegens ziekte of ongeval, of de leerling is chronisch ziek en is negen halve dagen
afwezig;

2. de ouders (of de personen die de minderjarige in rechte of in feite onder hun bewaring hebben)
dienen een schriftelijke aanvraag in bij de directeur van de school.

3. de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste tien
kilometer.

4. Bij een chronische ziekte kan het tijdelijk onderwijs aan huis ook gedeeltelijk op school
georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt
plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze.

§4 De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis gebeurt door de ouders, per brief of via een specifiek
aanvraagformulier. Bij die aanvraag gaat een medisch attest waarop de arts attesteert dat de leerling niet of
minder dan halftijds naar school kan gaan (bij langdurige afwezigheid wegens ziekte of ongeval) of
waarop de arts-specialist attesteert dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte, maar wel onderwijs mag
krijgen.
De aanvraag van de ouders en de medische vaststelling van de chronische ziekte door de arts-specialist
moet niet bij elke afwezigheid of bij elke periode van 9 halve dagen afwezigheid opnieuw gebeuren, maar
blijft geldig gedurende de volledige periode van de inschrijving van de leerling op de school.
§5 De school zal de ouders individueel op de hoogte brengen van het bestaan en de mogelijkheden van het
tijdelijk onderwijs aan huis, van zodra duidelijk is dat de leerling in aanmerking zal komen voor het
tijdelijk onderwijs aan huis. Kleuters jonger dan 5 jaar zijn nog niet leerplichtig, dit neemt niet weg dat ook
de ouders van deze doelgroep geïnformeerd worden over het tijdelijk onderwijs aan huis.
Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school de dag na het ontvangen van de aanvraag en
vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de verdere duur van de afwezigheid van het
kind, voor vier lestijden per week onderwijs aan huis verstrekken.
Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis mogelijk telkens het kind negen halve dagen (hoeven
niet aan te sluiten) afwezig was.
§6 Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, vergezeld van
een medisch attest, indienen bij de directeur.
Bij chronisch zieke leerlingen hoeft er niet telkens opnieuw een medisch attest voorgelegd worden en
volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders.
§7 Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis de school hervatten, maar binnen een termijn van
drie maanden opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan huis,
synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. Wel moet het onderwijs aan huis opnieuw
worden aangevraagd.
§8 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur.
§9 De centrale organisator voor synchroon internetonderwijs is vzw Bednet. Bednet bepaalt autonoom
welke leerlingen in aanmerking komen voor synchroon internetonerwijs op basis van een aantal criteria
waaronder de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het positief engagement van de leerling, de
ouders, de school en het CLB.
§10 Bij een langdurige afwezigheid wordt een minimale afwezigheid van 4 weken vooropgesteld vooraleer
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de leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.
§11 Bij een frequente afwezigheid wordt een minimale geplande afwezigheid van 36 halve dagen op
jaarbasis vooropgesteld vooraleer een leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.
§12 Synchroon internetonderwijs kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van de leerling aangevraagd
worden via de webstek van vzw Bednet: http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken
 
Hoofdstuk 11: Schoolraad, ouderraad en leerlingenraad
 
Artikel 27
De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen:

1. de ouders
2. het personeel
3. de lokale gemeenschap

Artikel 28
Er wordt een ouderraad opgericht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt. Het moet
gaan over ten minste drie ouders.
De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. Iedere ouder kan zich verkiesbaar
stellen en kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim.
 
Artikel 29
De school richt een leerlingenraad op als ten minste 10% van de leerlingen van 11-, 12- en 13-jarigen er
om vragen.
 
Hoofdstuk 12: Leerlingengegevens, privacy en gegevensbescherming
 
Artikel 30
Gegevensbescherming en informatieveiligheid
 
De school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders in het kader van haar opdracht. Het
schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor deze verwerking en de veiligheid ervan.
Het schoolbestuur en de school leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de regelgeving inzake
privacy en gegevensbescherming en gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Het schoolbestuur
zorgt voor een afdoend niveau van gegevensbescherming en informatieveiligheid. Het beschikt hiervoor
over een informatieveiligheidsconsulent. De school heeft een aanspreekpunt dat in contact staat met de
informatieveiligheidsconsulent en betrokken wordt in het informatieveiligheidsbeleid van het
schoolbestuur (wat onderwijs betreft).
 
De school zal enkel gegevens verwerken met de toestemming van de ouders, tenzij er een andere wettelijke
grondslag is voor de verwerking. Deze toestemming moet vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig
zijn.
Over het gebruik van sociale media in de klas worden afspraken gemaakt.
De school is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en verstrekt de nodige informatie, al
dan niet in detail, met inbegrip van de afspraken die gemaakt zijn met derden en bewerkers die
persoonsgegevens ontvangen.
Verder hanteert de school een strikt beleid inzake toegangsrechten en paswoorden en reageert ze adequaat
op datalekken.
 
De meer concrete regels voor de gegevensbewerking en-bescherming worden vastgelegd in een
privacyverklaring dat tot doel heeft:
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de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld
gebruik van de persoonsgegevens;

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

de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen;

de rechten van betrokkene te waarborgen.

De meest recente versie van deze privacyverklaring is te raadplegen via de website van het schoolbestuur.
De protocollen die in het kader van de privacy-reglementering worden afgesloten, zijn gepubliceerd op de
website van de school en/of de gemeente.
Personeelsleden van de school waar de leerling met een verslag of een gemotiveerd verslag ingeschreven
is of de lessen volgt, hebben recht op inzage van het verslag of het gemotiveerde verslag uit het
multidisciplinaire dossier van de leerling. Dat recht op inzage geldt ook voor de personeelsleden van de
school voor buitengewoon onderwijs die in het kader van het ondersteuningsmodel instaan voor de
begeleiding van de leerling met een verslag of een gemotiveerd verslag. Bij elke inzage wordt de
regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens
toegepast.
 
Artikel 31
Meedelen van leerlingengegevens aan ouders.
 
Ouders hebben recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking
hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Indien na de toelichting
blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze kopierecht. Iedere kopie dient
persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden, noch publiek worden
gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.
 
Ouders kunnen zich daarnaast beroepen op de wetgeving op openbaarheid van bestuur en voorziet in een
recht op inzage, toelichting en/of kopie. Hiertoe richten ze een vraag tot het College van burgemeester en
schepenen dat bekijkt of toegang kan worden verleend.
 
Als een volledige inzage in de leerlingengegevens een inbreuk is op de privacy van een derde, dan wordt
de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.
 
Artikel 32
Meedelen van leerlingengegevens aan derden
 
De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke
of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de school afsluit met een verwerker
voor leerplatformen, leerlingenvolgsystemen, leerlingenadministratie e.d.m.
Gemeenteraadsleden hebben het recht op inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van het
gemeentelijk onderwijs betreffen overeenkomstig artikel 29 van het decreet over het lokaal bestuur. Dit
betekent dat gemeenteraadsleden inzage hebben in alle dossiers, stukken en akten die nodig zijn om het
bestuur van het gemeentelijk onderwijs te controleren en die van gemeentelijk/gemengd belang zijn
(individuele leerlingendossiers vallen hier niet onder). Bij de uitoefening van het inzagerecht kunnen er
persoonsgegevens verwerkt worden, in voorkomend geval moet er rekening gehouden worden met de
algemene verordening gegevensbescherming.
Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en de
daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld.
 
Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens

• 

• 
• 
• 
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overgedragen op voorwaarde dat:

1. de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;
2. de overdracht gebeurt in het belang van de leerling;
3. ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt.

Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen worden
van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten niet verzetten.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe
school doorgegeven worden.
 
Artikel 33
Geluids-en beeldmateriaal gemaakt door de school.
 
De school kan geluids-en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren.
Voor het maken en publiceren van niet-gericht geluids-en beeldmateriaal in schoolgerelateerde publicaties
zoals de website van de school of gemeente, publicaties die door de school of gemeente worden
uitgegeven, wordt de toestemming van de leerlingen/ouders vermoed. Onder niet-gericht geluids-en
beeldmateriaal verstaan we geluids-en beeldmateriaal dat een eerdere spontane, niet geposeerde
sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten.
Het gaat bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de school. De betrokken
leerlingen/ouders kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren.
Voor het maken en publiceren van gericht geluids-en beeldmateriaal zal voorafgaandelijk de toestemming
van de leerling/ouders worden gevraagd. Hierbij worden het soort geluids-of beeldmateriaal, de
verspreidingsvorm en het doel gespecificeerd.
 
 Protocollen van de gemeente:
 
 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en recht op afbeelding
 
Het is verboden, op welke wijze dan ook, woorden vast te leggen, foto’s, video’s, enz. te maken, deze
documenten of teksten in welke vorm dan ook te publiceren of mee te delen (op papier of elektronisch)
betreffende personeelsleden en leerlingen van de school zonder hun uitdrukkelijk gegeven toestemming.
Aan het begin van het schooljaar zal door de wettelijke vertegenwoordiger van het kind een
toestemmingsformulier zijn ondertekend met betrekking tot het gebruik van beelden en video’s betreffende
het kind.
 

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 
Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij handelen in volledige transparantie, in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (EU) 2016/976.
 
De op de formulieren verzamelde gegevens worden door het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-
Woluwe, Paul Hymanslaan 2, 1200 – Sint-Lambrechts-Woluwe, opgenomen in een geautomatiseerd
bestand en in een papieren bestand, met het oog op het beheer en de administratie van de gegevens die
verplicht en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten en voor het beheer van de specifieke
medische noden van de leerling tijdens de schooltijd en in de schoolruimte.
 
Indien wij persoonsgegevens voor andere dan de in dit document genoemde doeleinden zouden verwerken,
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zullen wij u informatie verstrekken over deze nieuwe doeleinden en de nieuwe verwerking.
 
De grondslagen voor verwerking zijn: de naleving van wettelijke verplichtingen, het algemeen belang, de
essentiële belangen van het kind.
 
De verzamelde gegevens zullen alleen aan de volgende ontvangers worden meegedeeld: het personeel van
de dienst onderwijs van de gemeente, het personeel van de school, het personeeel van de
ontdekkingsklassen.
 
Wij bewaren de gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Na de wettelijke termijnen worden de verzamelde gegevens vernietigd.
 
Afhankelijk van de rechtsgrondslag die wordt gebruikt om uw gegevens te verwerken, kunt u de volgende
rechten uitoefenen (zie onderstaande tabel):
 

 
Recht
op
toegang

Recht op
verbetering

Recht op
gegevenswisseling

Recht op
beperkte
verwerking

Recht op
overdraagbaarheid

Recht op
oppositie

Wettelijke
verplichting

v v x v x x

Essentiële
belangen

v v v v x x

Openbaar
belang

v v x v x v

 
Ga naar https://www.autoriteprotectiondonnees.be voor meer informatie over uw rechten.
 
U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek per post te richten aan de functionaris bescherming
persoonsgegevens (FBP) – Gemeentehuis, Paul Hymanslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, met
vermelding van uw identiteit (door een kopie van uw identiteitskaart/paspoort bij te voegen).
 
Als u na met ons contact te hebben opgenomen van mening bent dat uw rechten niet worden
gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.
 
2. Recht op afbeelding
 
Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke
gegevens. Wij handelen in volledige transparantie, in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (EU) 2016/679.
 
Het is de bedoeling om foto's van uw kind te verspreiden (in de schoolkrant, op de website...), die worden
genomen ter gelegenheid van de verschillende evenementen die het leven van uw kind op school
illustreren, of voor elk ander intern gebruik binnen de school, alsook voor informatief gebruik van de
bevolking uitgevoerd door het schoolbestuur. Bij gebruik van afbeeldingen door het schoolbestuur, de
personen dit erop staan zullen niet identificieerbaar zijn.
 
Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming.
 
De verzamelde gegevens zullen alleen aan de volgende ontvangers worden meegedeeld: de betrokkenen
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zelf, de communicatiedienst van de gemeente, het personeel van de school, het personeel van de
opvangcentra van de ontdekkingsklassen.
 
Het is een leerling verboden op welke wijze dan ook woorden op te nemen, foto's, films, video's, enz. te
maken, dergelijke documenten of teksten betreffende personeelsleden of leerlingen van de school te
publiceren of mee te delen zonder hun uitdrukkelijk gegeven toestemming. Slachtoffers van dergelijk
gedrag zullen hun rechten kunnen uitoefenen. Degenen die bij dergelijke daden betrokken zijn, zullen door
de school worden gestraft overeenkomstig het huishoudelijk reglement.
 
In uitzonderlijke omstandigheden kan, met instemming van de directie en met inachtneming van
bovengenoemde beperking, worden toegestaan dat leerlingen bepaalde apparaten gebruiken in de lokalen
van de school of tijdens schoolreizen.
 
Bij ontstentenis van verzet worden de ouders/personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, alsmede de
betrokkenen, door ondertekening van dit reglement geacht hun toestemming te hebben verleend.
 
Het recht op de afbeelding is gebaseerd op de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en artikel XI.174 van het Wetboek van economisch recht.
 
Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679,
heeft u de volgende rechten: recht van toegang, recht van verbetering, recht op gegevenswissing, recht op
vergetelheid, recht op beperkte verwerking, recht op de overdraagbaarheid, recht om uw toestemming in te
trekken.
 
Ga naar https://www.autoriteprotectiondonnees.be voor meer informatie over uw rechten.
 
U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek per post te richten aan de functionaris bescherming
persoonsgegevens (FBP)– Gemeentehuis, 2, Paul Hymanslaan, 1200 Sint-Lambrechts-– Woluwe, met
vermelding van uw identiteit (door een kopie van uw identiteitskaart/paspoort bij te voegen).
 
Als u na met ons contact te hebben opgenomen van mening bent dat uw rechten niet worden
gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.
 
De organiserende overheid en de school mogen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig
misbruik van het doel van de verwerking door een derde partij.
 
Hoofdstuk 13: Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en
sociale media
 
Artikel 34
Alleen buiten de schoolgebouwen mogen smartphone, tablet, laptop, trackers of enige andere gelijkaardige
toestellen gebruikt worden. Als ouders of leerlingen elkaar dringend nodig hebben tijdens de schooldag,
kunnen ze terecht op het secretariaat van de school.
 
Artikel 35
Indien ICT-materiaal ter beschikking wordt gesteld door de school gelden volgende afspraken:
 
Indien de school een laptop/chromebook/computer (hierna ICT- materiaal) ter beschikking stelt van de
leerling blijft deze eigendom van de school.
De leerling gaat met het ICT-materiaal zorgvuldig (als een goede huisvader) om en is verantwoordelijk
voor het correcte gebruik en beheer ervan.
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De leerling kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de apparatuur ontstaan door verwijtbare
nalatigheid of onachtzaamheid.
Bij vervanging van het toestel door diefstal of verlies worden de kosten doorgerekend aan de leerling
wanneer er sprake is van bedrog, een zware fout of nalatigheid.
Het ICT-materiaal is strikt persoonlijk en de leerling zal deze niet aan derden ter beschikking stellen,
verpanden noch op enige andere wijze vervreemden.
Het ICT-materiaal wordt uitsluitend gebruikt voor de uitoefening van werkzaamheden en het volgen van
lessen. Het is de leerling verboden dit te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de doelstellingen
van de school.
De leerling gebruikt het ICT-materiaal op een wettelijke manier met respect voor het auteursrecht en de
privacy.
Het is aan de leerling verboden zelf software in de apparatuur in te brengen.
Bij beëindiging van het schoolverband wordt het ICT-materiaal in goede staat aan de school teruggegeven.
Zoniet verbindt de leerling zich er toe de vervangingswaarde ervan aan de school te betalen.
 
Artikel 36
Elke leerling draagt zorg voor zijn toestel. Het IMEI nummer van het toestel wordt genoteerd in de
schoolagenda. Dit helpt het opsporen van een verdwenen toestel.
 
Artikel 37
Elke leerling zorgt ervoor dat de privacy-instellingen van zijn toestel zo afgesteld zijn dat ze de privacy
van anderen niet kunnen schenden.
 
Artikel 38
Het is niet toegestaan om beeld-of geluidsopnamen te maken op het domein van de school zonder
toestemming van de school. Overeenkomstig de privacywetgeving mogen er geen beeld- of
geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt worden of verspreid
zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
 
Artikel 39
Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Netlog, Instagram, Twitter, enz. verstaan. Er
worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst die betrekking hebben op
de school zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de school.
Dit geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de
leerling.
 
Artikel 40
Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht genomen. Cyberpesten is
verboden.
 
Artikel 41
Het downloaden, installeren en verdelen van illegale software op school is verboden.
 
Artikel 42
Het internet van de school mag alleen gebruikt worden voor schoolse aangelegenheden.
 
Hoofdstuk 14  : Absoluut en permanent algemeen rookverbod
 
Artikel 43
Er is een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten (o.a. de e-
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sigaret of heatsticks…).
Dit verbod geldt binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen,
sportterreinen en andere open ruimten.
Er is eveneens een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten
tijdens de extramuros-activiteiten.
Bij overtreding van deze bepaling

zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement opgenomen in dit
schoolreglement;

zullen ouders en/of bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te
verlaten.

 
Hoofdstuk 15: Leerlingenbegeleiding
 
Artikel 44
Contactgegevens
 
Het schoolbestuur heeft een beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het
CLB N Brussel
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Brussel
02/482 05 72
Mw. Sofie De Neyer is de onthaler voor onze school.
Het CLB behoort tot het andere net.
 
De CLB-contactpersoon is op de school te bereiken of op volgend telefoonnummer: 0478/94 37 02
 
Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij.
Hiervoor biedt het kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan.
Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling, verhoogt het welbevinden,
voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij
tot het functioneren van de leerling in de schoolse en maatschappelijke context.
 
Het CLB werkt:

onafhankelijk en stelt het belang van de leerlingen centraal;

kosteloos voor de leerling, de ouders en de school;

multidisciplinair;

binnen de regels van het beroepsgeheim;

met respect voor het pedagogisch project van de school;

Artikel 45
Leerlingenbegeleiding
 
Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte
begeleiding.
 
Vraaggestuurde begeleiding:

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
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leren en studeren

schoolloopbaanbegeleiding: vragen over schoolloopbaan zoals de overgang naar het secundair,
veranderen van school, overstap naar buitengewoon onderwijs,…

het psychisch en sociaal functioneren: dit kan bijvoorbeeld gaan over gedragsproblemen,
psychische problemen, sociale problemen,…

preventieve gezondheidszorg: vragen over gezonde voeding, seksualiteit,…

Het CLB zet de individuele leerlingenbegeleiding alleen verder als de betrokken bekwame leerling
daarmee akkoord gaat of de ouders van de niet bekwame leerling daarmee akkoord gaan.
 
Verplichte leerlingenbegeleiding:

de controle op de leerplicht:

de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB:

als het CLB noden vaststelt bij de leerling of een probleem of onregelmatigheid vaststelt in
het beleid op leerlingenbegeleiding, dan brengt het CLB de school hiervan op de hoogte

het CLB biedt ondersteuning aan de school bij problemen van individuele leerlingen of
groepen van leerlingen

de preventieve gezondheidszorg: op bepaalde tijdstippen in de schoolcarrière wordt de
kleuter/leerling onderzocht via medische consulten. Ook wordt het CLB gecontacteerd door de
school als er sprake is van een besmettelijke ziekte.

Artikel 46
Preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te
bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren,
signalen, symptomen van gezondheids-en ontwikkelproblemen te detecteren.
Preventieve gezondheidszorg omvat:
 
1. Systematische contacten – Overzicht van contactmomenten
 
3 jaar of in de eerste kleuterklas
6 jaar of in het eerste leerjaar
9 jaar of in het vierde leerjaar
11 jaar of in het zesde leerjaar

 
Het consult gebeurt door dr. Eva WILLEMS en mw. Vicky GOYVAERTS (verpleegkundige).
Contactgegevens: Vicky GOYVAERTS: 0490/14 29 44
 
2. Aanbieden van vaccinaties:
Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het
vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor
hun toestemming.
 
3. Het nemen van profylactische maatregelen waar nodig
 
De huisarts, de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke
infectieziekten.
Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.
De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

156/221
Conseil communal - 18.10.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 18.10.2021 - Openbare toelichtingsnota



 
Ter info: Bij volgende infectieziekten neemt de schooldirecteur contact met het CLB:

Bof (dikoor)

Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep)

Buiktyfus

COVID-19 (coronavirus)

Hepatitis A

Hepatitis B

Hersenvliesontsteking (meningitis)

Infectie met EHEC (Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)

Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)

Kinderverlamming (polio)

Kinkhoest (pertussis)

Krentenbaard (impetigo)

Kroep (difterie)

Mazelen · Rode hond (rubella)

Roodvonk (scarlatina)

Schimmelinfecties

Schurft (scabiës)Tuberculose

Windpokken (varicella, waterpokken)

Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden,
mag ook steeds contact worden genomen met het CLB. Artikel 48 Multidisciplinair leerlingendossier: Van
iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB
 
Artikel 47
Multidisciplinair leerlingendossier:
 
Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB.
 
 Dit dossier omvat:

Alle gegevens van de leerling die de CLB-medewerker nodig heeft voor leerlingenbegeleiding
(schoolloopbaangegevens, gegevens van systematische contacten, gegevens in kader van
leerplichtbegeleiding ...)

Gegevens van Kind en Gezin

Een chronologisch overzicht van alle contacten en tussenkomsten van het CLB

Overdracht van het dossier: Het multidisciplinaire dossier wordt bij schoolverandering overgedragen aan
het nieuwe begeleidende CLB. De ouder, in eigen naam of namens een niet-bekwame minder- of
meerderjarige leerling als de bekwame minder- of meerderjarige leerling kan zich hiertegen verzetten
 
Deze beslissing zal, ter kennisgeving, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest doorgestuurd
worden.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
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37

schoolreglement KOS 2021-2022.pdf, 18.10.03 (SCHOOLREGLEMENT KOS).doc
 

Arbeidsreglement voor het gesubsidieerd personeel van de gemeentescholen van het Nederlands
taalstelsel - Goedkeuring.

Règlement de travail pour le personnel subventionné dans les écoles communales du rôle
linguistique néerlandophone - Approbation.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 08/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, artikelen 1, 4 en 11 tot en met 15
sexies;
 
Gelet op het decreet van 27/03/1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 33;
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, hoofdstuk IX;
 
Gelet op de wet van 19/12/1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel;
 
Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het
schoolbestuur;
 
Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs, moeten
geïnformeerd worden over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn;
 
Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten om lokaal
en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur;
 
Overwegende dat het wenselijk is een arbeidsreglement op te maken dat eveneens in alle scholen van de
scholengemeenschap “Grootbos-aan-Zee” gebruikt kan worden;
 
Overwegende dat het huidige arbeidsreglement, goedgekeurd in vergadering van 20/02/2017, niet langer
voldoet aan de nieuwe regelgeving en dus aan actualisatie toe is;
 
Overwegende dat er hierdoor nieuwe algemene afspraken werden gemaakt op het niveau van de
scholengemeenschap “Grootbos-aan-Zee” en dat het bijgevoegde nieuwe arbeidsreglement werd
voorgelegd aan het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG) op 24/08/2021;
 
Gelet op het protocol van akkoord van 24/08/2021;
 
Gelet op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 07/10/2021;
 
Gelet op de artikelen 117 en 119 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST, bij geheime stemming en eenparigheid der aanwezige leden,

het hierna volgende arbeidsreglement van het gewoon en het buitengewoon onderwijs goed te• 
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keuren voor de gesubsidieerde personeelsleden die onder gezag arbeid verrichten in de Prinses
Paola- en de Klim op school,

kennis te nemen van de bijlagen bij het arbeidsreglement.

 
Arbeidsreglement

gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs
 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities
 
1.1. Draagwijdte
 
Artikel 1
Dit arbeidsreglement is een reglement van inwendig bestuur en heeft een afdwingbaar karakter.
 
Artikel 2
Dit arbeidsreglement is ondergeschikt aan dwingende wetsbepalingen en hun uitvoeringsbesluiten.
 
Artikel 3
De arbeidsvoorwaarden die een gevolg zijn van andere wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen
dan deze opgesomd in dit arbeidsreglement blijven onverkort gelden. Het gaat onder meer over de rechten
en plichten opgesomd in het Decreet Rechtspositie voor de personeelsleden gesubsidieerd door het
ministerie van Onderwijs en Vorming.
 
Artikel 4
Het schoolbestuur heeft de bevoegdheid om bijkomende verplichtingen voortvloeiend uit de specificiteit
van het pedagogisch project van de school, op te leggen aan zijn personeelsleden, na onderhandeling in het
ABOC.
 
1.2. Toepassingsgebied
 
Artikel 5
Dit reglement is van toepassing op het gesubsidieerd personeel zoals bedoeld in het decreet van 27 maart
1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de
gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (verder genoemd decreet rechtspositie) met name:

de vastbenoemde personeelsleden,

de tijdelijk aangestelde personeelsleden voor bepaalde duur,

 de tijdelijk aangestelde personeelsleden voor doorlopende duur tewerkgesteld in een ambt van de
volgende categorieën:

bestuurs- en onderwijzend personeel,

beleids- en ondersteunend personeel,

paramedisch personeel

administratief personeel,

orthopedagogisch, psychologisch, sociaal personeel,
die tewerkgesteld zijn in de gemeentelijke basisschool “Prinses Paola” of de gemeentelijke basisschool
voor buitengewoon onderwijs “Klim op” van Sint-Lambrechts-Woluwe met inbegrip van de
personeelsleden die in deze scholen tewerkgesteld zijn via reaffectatie of wedertewerkstelling.

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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Personeel ten laste van de gemeente in een wervings-, selectie-of bevorderingsambt volgen ook dit
reglement.

 
1.3. Definities
 
Artikel 6
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1. ABOC: het Afzonderlijk bijzonder comité. In dit comité zetelen afgevaardigden van het
schoolbestuur en van de representatieve vakorganisaties. Zij onderhandelen vooraf over de
grondregelingen met betrekking tot personeelsaangelegenheden, o.a. over voorliggende
arbeidsreglement.

2. Dienstorder: een opdracht en/of mededeling (digitaal of schriftelijk) uitgaande van het
schoolbestuur, een bevoegde ambtenaar of de directeur, die bepalingen van interne orde op een
dwingende wijze vastlegt. Dienstorders worden tijdens de normale aanwezigheid van de
leerlingen verstuurd en hebben maar uitwerking ten vroegste 24 uur later. Lesvrije dagen schorsen
de termijn op.

3. Directeur: de persoon die door het schoolbestuur met de dagelijkse leiding van de school is belast
of zijn vervanger.

4. Directeur coördinatie-scholengemeenschap: de directeur die aangesteld wordt ter ondersteuning
van de scholengemeenschap op basis van de puntenenveloppe van de scholengemeenschap.

5. Leerlingen: de jongeren die als regelmatige leerling zijn ingeschreven in een school.
6. OCSG: het onderhandelingscomité op het niveau van de scholengemeenschap. In dit comité

zetelen afgevaardigden van de schoolbesturen van de scholengemeenschap en van de
representatieve vakorganisaties. Zij onderhandelen vooraf over de aangelegenheden waarvoor de
scholengemeenschap bevoegd is voor zover deze personeelsrepercussies kunnen hebben.

7. Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige
onder hun bewaring hebben.

8. Pedagogische begeleidingsdienst: de dienst belast met de externe ondersteuning van de betrokken
scholen volgens het eigen pedagogisch concept, onder meer bij het opstellen van het
schoolwerkplan, het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de onderwijskwaliteit, het
stimuleren van initiatieven ter versterking van de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden.

9. Pedagogisch project: het geheel van fundamentele uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor
de school wordt vastgelegd.

10. School: pedagogisch geheel, waar onderwijs georganiseerd wordt en dat onder leiding staat van
één directeur.

11. Schoolbestuur (inrichtende macht): de instantie die verantwoordelijk is voor de scholen van de
gemeente, namelijk het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe.

12. Stafmedewerker scholengemeenschap: het personeelslid dat aangesteld wordt ter ondersteuning
van de scholengemeenschap op basis van de puntenenveloppe van de scholengemeenschap (in
deze functie wordt het personeelslid aangesteld in het onderliggende ambt van onderwijzer,
kleuteronderwijzer, ICT-coördinator, zorgcoördinator of administratief medewerker.)

13. Vakbondsafgevaardigde: afgevaardigde van één van de representatieve vakorganisaties.
14. Vestigingsplaats: een gebouw of gebouwencomplex waarin de school of een gedeelte ervan is

gehuisvest.
15. IDPB: Interne dienst voor preventie en bescherming
16. EDPB: Externe dienst voor preventie en bescherming

      
Hoofdstuk 2: Arbeidsduur, arbeidstijd, prestatieregeling, vakantieregeling

2.1. Algemeen
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Artikel 7
Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.
 
Artikel 8          
De lessen worden in aantal gelijkmatig gespreid over negen halve dagen, van maandag tot en met vrijdag.
De woensdagnamiddag is vrij.
 
Artikel 9
De normale lesuren van de Prinses Paolaschool (PP) en de Klim op school (KOS) verschillen, zie bijlagen.
 
Artikel 10
De rustpauzes zijn school per school verschillend, zie bijlagen.
 
Artikel 11
De middagpauze is school per school verschillend, zie bijlagen.
 
Artikel 12
De directeur stelt het lessenrooster op.
 
Artikel 13
De directeur stelt het ontwerp van individuele uurroosters van de personeelsleden op, met inbegrip van de
toezichthouders en rustpauzes. Hij streeft hierbij naar een optimale afstemming op de noden van de
organisatie rekening houdend met een billijke verdeling tussen de personeelsleden.
 
Artikel 14
Alle uurroosters die voorkomen of kunnen voorkomen op school maken integraal del uit van het
arbeidsreglement. Ze worden opgenomen in een aparte map uurroosters. Elk personeelslid ontvangt een
exemplaar van zijn individuele uurrooster dat bindend wordt voor beide partijen. Bij elke wijziging hiervan
ontvangt het betrokken personeelslid een aangepaste versie. Het personeelslid ondertekent zijn individueel
uurrooster of een aangepaste versie voor ontvangst.
 
Artikel 15
Het personeelslid leeft zijn individueel uurrooster stipt na. De afstand of de verplaatsing zijn, behoudens
overmacht, geen rechtvaardiging voor afwezigheden of te laat komen.
 
Artikel 16
De wekelijkse arbeidsduur is vastgelegd als volgt
 
§1 voor personeelsleden die voltijds fungeren:

bestuurs-en onderwijzend personeel: maximum 26 klokuren

beleids-en ondersteunend personeel: 36 klokuren

het paramedisch personeel: 32 klokuren in het gewoon basisonderwijs en 26 klokuren in het
buitengewoon onderwijs

het orthopedagogisch personeel: 32 klokuren

§2 voor personeelsleden die op basis van de puntenenveloppen aangesteld zijn bedraagt de arbeidsduur: 36
klokuren
§3 voor personeelsleden die deeltijds fungeren bedraagt de arbeidsduur ten hoogste het evenredige deel
van de §1 en §2 bedoelde klokuren.

• 
• 
• 

• 
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Artikel 17
§1 Personeelsvergaderingen en oudercontacten kunnen worden georganiseerd buiten de normale
aanwezigheid van leerlingen.
§2 De personeelsvergaderingen en oudercontacten worden bij dienstorder meegedeeld bij het begin van het
schooljaar. Er wordt minstens één personeelsvergadering om de twee maanden georganiseerd.
§3 Bijkomende personeelsvergaderingen kunnen uitzonderlijk worden gepland indien de noodzaak zich
voordoet en worden bij dienstorder bekendgemaakt maar hebben geen verplicht karakter. Ze zijn
bovendien niet opgenomen in de jaarkalender.
 
Artikel 18
Elk personeelslid is verplicht de personeelsvergaderingen, oudercontacten en pedagogische studiedagen bij
te wonen, tenzij het dienstorder anders bepaalt.
 
Artikel 19
Opendeurdagen en schoolfeesten met leerlingenactiviteiten kunnen tijdens het weekend of op feestdagen
worden georganiseerd. In dat geval worden de personeelsleden uitgenodigd om gedurende maximaal 2
beurten per jaar deel te nemen aan de activiteiten.
Alle personeelsleden die minimaal een halftijdse opdracht in de school vervullen, zouden naar
evenredigheid hun medewerking aan deze activiteiten verlenen.
Deelname aan activiteiten tijdens weekends of op feestdagen gebeurt op vrijwillige basis.
Behoudens uitzonderlijke omstandigheden worden de data van voornoemde activiteiten meegedeeld voor
eind september.
 
Artikel 20
Behoudens verplichte deelname aan voornoemde vergaderingen en activiteiten, kunnen aan
personeelsleden ook andere opdrachten buiten de normale aanwezigheid van leerlingen buiten de jaarlijkse
vakantieperiodes worden geëist, indien deze opdrachten worden onderhandeld in het ABOC. Deze andere
opdrachten worden jaarlijks ten laatste op 31 augustus voor het komende schooljaar aan de
personeelsleden meegedeeld bij dienstorder. Het personeelslid is verplicht om deze onderhandelde
opdrachten bij te wonen, tenzij het dienstorder anders bepaalt.
 
Artikel 21
De lessen kunnen drie halve dagen per schooljaar geschorst worden voor het houden van pedagogische
studiedagen.
 
Artikel 22
De duur van de jaarlijkse vakantie wordt geregeld conform de bepalingen van de onderwijsreglementering.
 
Artikel 23
De normale rustdagen zijnde jaarlijkse vakantiedagen: herfst-, kerst-, krokus-, paas-en zomervakantie.
 
Artikel 24
Er is bovendien vakantie op de volgende dagen: 11 november, 1 mei, Paasmaandag, Hemelvaartsdag en de
daaropvolgende dag en Pinstermaandag, voor zover zij niet in een vakantieperiode vallen.
 
Artikel 25
Per schooljaar legt het schoolbestuur twee facultatieve vakantiedagen vast. Deze facultatieve
vakantiedagen worden ten laatste op 15 juni van het voorafgaande schooljaar in een jaarkalender
vastgelegd na onderhandeling met het ABOC en aan de personeelsleden meegedeeld via dienstorder.
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Artikel 26
De lessen kunnen de laatste schooldag vóór de zomervakantie één halve dag geschorst worden om de
school in staat te stellen opdrachten verbonden aan het einde van het schooljaar, zoals oudercontacten, te
realiseren.
 
Artikel 27
Indien de minister van onderwijs beslist om het zomerverlof vroeger te laten starten, dan geldt dit ook voor
het personeel.
 
Artikel 28
De lessen kunnen de dag na de parlementaire, provinciale of gemeentelijke verkiezingen worden geschorst
wanneer de lokalen naar aanleiding van die verkiezingen gebruikt zijn voor het inrichten van
stemopnemingsbureaus. De directeur brengt de personeelsleden hiervan per dienstorder op de hoogte.
 
Artikel 29
Het schoolbestuur van de school waaraan het personeelslid geaffecteerd is, blijft werkgever van het
personeelslid ook al wordt het ingezet in een school van de scholengemeenschap van een ander
schoolbestuur.
 
Artikel 30
Het schoolbestuur houdt bij het inzetten van het personeel rekening met volgende principes:
§1 het personeelslid wordt steeds aangesteld of geaffecteerd aan de school waar de betrekking reglementair
wordt ingericht;
§2 de afstand over de openbare weg tussen de school van aanstelling of affectatie en de school waar het
personeelslid wordt ingezet mag nooit meer dan 25 km bedragen. Dit geldt niet als het personeelslid
instemt om over een grotere afstand ingezet te worden;
§3 er moet steeds rekening worden gehouden met de statutaire toestand van het personeelslid;
§4 de bepalingen inzake inzetbaarheid moeten worden, opgenomen in het aanstellingsbesluit en de
functiebeschrijving.
 
2.2. Directeur
 
Artikel 31
De directeur moet t.o.v. de personeelsleden de nodige objectiviteit en redelijkheid aan de dag leggen.
 
Artikel 32
Het schoolbestuur belast de directeur met de uitvoering van de beslissingen van de gemeentelijke
overheden en met de toepassing van de wets-en reglementaire bepalingen.
 
Artikel 33
De directeur is belast met de leiding over de onderwijsinstelling.
Alle personeelsleden op de campus ongeacht hun statuut staan onder zijn gezag.
De directeur waakt erover dat de lessen regelmatig worden gegeven en op de gestelde uren beginnen en
eindigen, rekening houdend met de regelgeving.
De directeur bezoekt de klassen zo dikwijls hij dit nodig acht.
De directeur mag aan de personeelsleden geen opmerkingen maken in aanwezigheid van derden.
 
Artikel 34
De directeur meldt elke onwettige afwezigheid van een personeelslid, evenals de door hem vastgestelde
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overtredingen van dit reglement schriftelijk aan het schoolbestuur. Het personeelslid ontvangt een kopie
van dit schrijven. Hij/zij tekent dit voor ontvangst en moet binnen de 7 werkdagen zijn/haar eventuele
opmerkingen kenbaar maken.
 
Artikel 35
De directeur is tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen én telkens wanneer de dienst het vereist,
in één van de vestigingsplaatsen aanwezig, behoudens gerechtvaardigde afwezigheden in dienstverband.
 
Artikel 36
De directeur kan worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de
scholengemeenschap, na bespreking binnen de scholengemeenschap.
 
Artikel 37
De directeur met onderwijsopdracht en/of opdracht ICT-coördinator en/of zorgcoördinator moet de nodige
regelingen treffen om deze zaak naar behoren uit te oefenen.
 
Artikel 38
Tijdens de schoolvakanties moet de directeur de prestaties uitvoeren die noodzakelijk zijn om de goede
werking van de school te garanderen, maar tijdens de zomervakantie moet een vakantieperiode van zes
weken gegarandeerd zijn, waarvan een ononderbroken periode van vijf weken op te nemen vanaf 6 juli tot
en met 15 augustus.
 
2.3. De directeur coördinatie-scholengemeenschap
 
Artikel 39
De directeur coördinatie-scholengemeenschap heeft in onderling overleg een administratieve standplaats
op het thuisadres. Indien de directeur coördinatie dit wenst kan de directeur coördinatie een standplaats
toegewezen krijgen in een school behorend tot de scholengemeenschap.
 
Artikel 40
De directeur coördinatie wordt belast met een coördinerende managementfunctie op het niveau
scholengemeenschap.
 
Artikel 41
De prestaties van de directeur coördinatie-scholengemeenschap worden vastgelegd volgens de afspraken
van de scholengemeenschap (o.a. beschikbaarheid, overleg,…)
 
Artikel 42
De directeur coördinatie-scholengemeenschap kan worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor
en in andere scholen van de scholengemeenschap of voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit
van de scholengemeenschap.
 
Artikel 43
De directeur coördinatie-scholengemeenschap is behoudens gerechtvaardigde afwezigheden in
dienstverband, tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen en telkens wanneer de dienst het vereist,
in één van de vestigingsplaatsen.
 
Artikel 44
Tijdens de zomervakantie heeft de directeur coördinatie-scholengemeenschap recht op zes weken vakantie,
waarvan een ononderbroken periode van vijf weken, op te nemen tussen 6 juli en 15 augustus.
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2.4. Zorgcoördinator, ICT-coördinator en administratief medewerker
 
2.4.1. Algemeen
 
Artikel 45
De zorgcoördinator, de ICT-coördinator en de administratief medewerker aangesteld op basis van punten
worden aangesteld in en geaffecteerd aan één of meer scholen.
 
Artikel 46
Binnen een scholengemeenschap kunnen afspraken gemaakt worden om de zorgcoördinator / de ICT-
coördinator / de administratief medewerker ruimer in te schakelen. Om het beleidsvoerend vermogen van
de scholengemeenschap verder uit te bouwen kunnen personeelsleden belast worden met taken voor het
geheel van de scholengemeenschap.
 
Artikel 47
De bijkomende taken voor de scholengemeenschap worden uitgeoefend in de school van affectatie.
 
2.4.2. Bepalingen voor de zorgcoördinator / de ICT-coördinator
 
Artikel 48
De wekelijkse opdracht van de zorgcoördinator / de ICT-coördinator die voltijds fungeert bedraagt 36
klokuren.
 
Artikel 49
De wekelijkse opdracht van de zorgcoördinator / de ICT-coördinator die deeltijds fungeert bedraagt steeds
een evenredig deel van die 36 klokuren.
Er wordt steeds afgerond naar een volledig uur.
 
Artikel 50
Deze prestatieregeling kan niet beperkt blijven tot de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen.
 
Artikel 51
De schoolvakanties zijn vakantiedagen voor de zorgcoördinator / de ICT-coördinator.

In functie van de goede werking van de school kan echter op hen een beroep worden gedaan binnen de lijst
van opdrachten bepaald na onderhandeling in het ABOC, gedurende de drie laatste werkdagen van
augustus. Zie ook Functiebeschrijvingen.

 
Deze opdrachten worden billijk verdeeld tussen de personeelsleden en dit na onderhandeling binnen het
ABOC. Een ononderbroken vakantieperiode tussen 6 juli en 15 augustus moet gegarandeerd zijn.
Het resultaat van de onderhandelingen wordt jaarlijks vóór 1 september aan de personeelsleden
meegedeeld.
 
2.4.3. Bepalingen voor de administratief medewerker
 
Artikel 52
De wekelijkse opdracht van de administratief medewerker die voltijds fungeert bedraagt 36 klokuren.
 
Artikel 53
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De wekelijkse opdracht van de administratief medewerker die deeltijds fungeert bedraagt een evenredig
deel van die 36 klokuren. Er wordt steeds afgerond naar een volledig uur.

 
Artikel 54
Vakantieregeling administratief medewerker
 
§1 De schoolvakanties zijn in principe vakantiedagen voor de administratief medewerker. Een voltijds
administratief medewerker werkt 12 dagen gedurende de vakantieperiodes waarvan 10 in de
zomervakantie. De 10 werkdagen tijdens de zomervakantie zijn: de werkdagen tussen 30 juni en 6 juli. De
overige zijn de laatste werkdagen van augustus. Dit behoudens afwijking na onderhandeling met het
ABOC. Dit geldt voor voltijds aangestelde administratief medewerkers.
§2 Bij deeltijds werkenden wordt het aantal prestatiedagen verhoudingsgewijze aangepast.
§3 Een ononderbroken vakantieperiode van 5 weken, waarin alleszins 15 juli tot en met 15 augustus valt,
moet gegarandeerd zijn.
§4 De prestatiedagen zijn steeds volledige dagen, na akkoord met het personeelslid kan het schoolbestuur
beslissen om de dagen in halve prestatiedagen in te delen.
§5 Om uitzonderlijke dienstredenen kan het schoolbestuur aan de administratief medewerker vragen om
meer dan het vooraf bepaalde aantal prestatiedagen te werken tijdens de jaarlijkse vakantie. In dat geval
kunnen die extra prestatiedagen gecompenseerd worden buiten de jaarlijkse vakantieperiodes en dit in
samenspraak met de directeur.
§6 Deze vakantieregeling is een algemene regel. Elke afwijking dient te worden gecommuniceerd vóór de
kerstvakantie.
 
2.5. Onderwijzend personeel
 
Artikel 55
De personeelsleden verzekeren de hoofdopdracht zoals jaarlijks vastgelegd door het schoolbestuur.
Deze hoofdopdracht bestaat uit de lesopdracht en/of beleidsondersteuning en/of bijzonder pedagogische
taken.
De wekelijkse hoofdopdracht van personeelsleden met een voltijdse betrekking bedraagt voor volgende
ambten als volgt:

het ambt van kleuteronderwijzer: minimum 24 lestijden en maximum 26 lestijden;

het ambt van onderwijzer in het gewoon lager onderwijs: minimum 24 lestijden en maximum 26
lestijden. Het ambt van onderwijzer ASV: minimum 22 lestijden, maximum 27 lestijden;

het ambt van leermeester godsdienst, niet-confessionele zedenleer en lichamelijke opvoeding:
minimum 24 lestijden en maximum 28 lestijden;

Aanvulling: de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties mogen maximaal belast
worden met een opdracht die het minimum van het aantal uren voor een ambt met volledige
prestaties bedraagt.

 
Artikel 56
De wekelijkse schoolopdracht van het onderwijzend personeel dat voltijds is tewerkgesteld, bedraagt
maximaal 26 klokuren te presteren binnen de normale aanwezigheid van de leerlingen.
 
Artikel 57
De wekelijkse schoolopdracht van het onderwijzend personeel dat deeltijds is tewerkgesteld, bedraagt ten
hoogste een evenredig deel van de hierboven vermelde klokuren.
 

• 
• 

• 

• 
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Artikel 58
De personeelsleden verzekeren het toezicht binnen de normale aanwezigheid van de leerlingen. Rekening
houdend met de schoolopdracht die van ieder personeelslid kan worden gevraagd wordt, een billijke
verdeling uitgewerkt door de directeur in samenspraak met de syndicale afgevaardigden in de school. De
criteria voor de invulling van de toezichtopdrachten worden onderhandeld in het ABOC/OCSG.
 
Artikel 59
Personeelsleden die buiten het individuele uurrooster verplicht aanwezig moeten zijn op vergaderingen of
andere activiteiten kunnen deze tijd niet compenseren. Deze vergaderingen en activiteiten maken deel uit
van de normale werking van de school.
 
Artikel 60
Een personeelslid van het onderwijzend personeel kan worden ingezet voor de vervulling van opdrachten
voor andere scholen van de scholengemeenschap.
 
Artikel 61
De schoolvakanties zijn vakantiedagen voor het onderwijzend personeel.
 
Artikel 62
In functie van de goede werking van de school kan echter op hen maximum 3 dagen een beroep worden
gedaan binnen de lijst van opdrachten bepaald na onderhandeling in het ABOC, gedurende de drie laatste
werkdagen van augustus, maar een ononderbroken vakantieperiode van 6 juli tot en met 15 augustus moet
gegarandeerd zijn.
Deze opdrachten worden billijk verdeeld tussen de personeelsleden en worden jaarlijks vóór 1 september
meegedeeld.
 
Artikel 63
Een personeelslid moet de nodige voorbereidingen treffen om de lessen stipt te kunnen laten aanvangen.
 
Artikel 64
De organisatie van extra-murosactiviteiten, wordt geregeld door de directeur in overleg met de betrokken
personeelsleden. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden wordt het tijdstip van deze activiteiten aan de
personeelsleden meegedeeld voor eind september bij dienstorder.
 
Artikel 65
De organisatie van extra-murosactiviteiten op initiatief van een of meerdere personeelsleden kan enkel mits
voorafgaandelijk akkoord van de directeur.
 
Artikel 66
Het personeelslid blijft tijdens de extra-murosactiviteiten verantwoordelijk voor het toezicht op de
minderjarige leerlingen zowel tijdens de verplaatsing als tijdens de activiteit zelf.
 
2.6. Stafmedewerker-scholengemeenschap
 
Artikel 67
De stafmedewerker-scholengemeenschap krijgt een administratieve standplaats toegewezen in een school
behorend tot de scholengemeenschap.
 
Artikel 68
De stafmedewerker-scholengemeenschap draagt actief bij tot het verhogen van het beleidsvoerend
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vermogen van de scholengemeenschap.
 
Artikel 69
De stafmedewerker –scholengemeenschap kan ingezet worden voor de vervulling van opdrachten voor en
in andere scholen van de scholengemeenschap of voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van
de scholengemeenschap.
 
Artikel 70
De prestaties van de stafmedewerker-scholengemeenschap worden vastgelegd volgens de afspraken van de
scholengemeenschap (o.a. beschikbaarheid, overleg,…).
 
Artikel 71
De wekelijkse opdracht van de stafmedewerker-scholengemeenschap die voltijds fungeert bedraagt 36
klokuren.
 
Artikel 72
De wekelijkse opdracht van de stafmedewerker-scholengemeenschap die deeltijds fungeert bedraagt een
evenredig deel van 36 klokuren.
 
Artikel 73
Voor de functie van stafmedewerker-scholengemeenschap geldt de vakantieregeling van het onderliggend
ambt.
 
Artikel 74
In functie van de goede werking van de scholengemeenschap kan echter op hem/haar een beroep worden
gedaan binnen de lijst van opdrachten bepaald na onderhandeling in het OCSG. Maar een ononderbroken
vakantieperiode tussen 6 juli en tot en met 15 augustus moet gegarandeerd worden.
 
Artikel 75
Een voltijds stafmedewerker werkt 12 dagen gedurende de vakantieperiodes waarvan 10 in de
zomervakantie (tot 6 juli en de laatste 5 werkdagen van augustus). Dit geldt voor voltijds aangestelde
stafmedewerkers. Bij deeltijds werkenden wordt het aantal prestatiedagen verhoudingsgewijs aangepast.
 
2.7. Kinderverzorger
 
Artikel 76
De opdracht van de kinderverzorger bestaat voornamelijk uit het opnemen van verzorgende taken ten
aanzien van jonge kleuters en dit ter ondersteuning van de kleuteronderwijzer(s).
 
Artikel 77
De wekelijkse opdracht van een voltijdse kinderverzorger bedraagt 32 klokuren.
 
Artikel 78
De wekelijkse opdracht van de kinderverzorger die deeltijds is tewerkgesteld, bedraagt ten hoogste een
evenredig deel van de hierboven vermelde klokuren.
 
Artikel 79
Bij het toezicht binnen de normale aanwezigheid van de leerlingen treedt de kinderverzorger samen met de
kleuteronderwijzer op. Rekening houdend met de opdracht van de kinderverzorger, wordt een billijke
verdeling uitgewerkt door de directeur.
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Artikel 80
Bij buitenschoolse activiteiten in opdracht, treedt de kinderverzorger op – samen met de
kleuteronderwijzer- bij het toezicht van de leerlingen zowel tijdens de verplaatsing als tijdens de activiteit
zelf. Deze activiteiten vallen binnen de 32 klokuren. Bij meerdaagse activiteiten treedt de kinderverzorger
op eigen initiatief op, mits akkoord van de directie.
 
Artikel 81
Buiten de schoolopdracht maar binnen de opdracht situeren zich oudercontacten, personeelsvergaderingen
en opdrachten bepaald na overleg of onderhandeling, in het bevoegd lokaal comité. Deze opdrachten vallen
niet noodzakelijk binnen de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen. (BVR 17 juni 97)
 
Artikel 82
De schoolvakanties zijn vakantiedagen voor de kinderverzorgers.
 
Artikel 83
In functie van de goede werking van de school kan echter op hen maximum 3 dagen een beroep worden
gedaan binnen de lijst van opdrachten, bepaald na onderhandeling in het ABOC, maar een ononderbroken
vakantieperiode tussen 6 juli tot en met 15 augustus moet gegarandeerd zijn.
Deze opdrachten worden billijk verdeeld tussen de personeelsleden en worden jaarlijks vóór 1 september
aan de personeelsleden meegedeeld.
 
2.8. Paramedisch personeel
 
Artikel 84
Bepalingen voor het paramedisch personeel
 
Voor het goed begrip moet het verschil tussen de begrippen opdracht, hoofdopdracht en schoolopdracht
duidelijk zijn.
Met opdracht van een personeelslid worden alle taken bedoeld die men uitvoert, ook de taken die thuis
uitgevoerd worden zoals bijvoorbeeld de voorbereidingen en verbeteringen, de verslagen, enz..
De schoolopdracht is het grootste deel van de opdracht: namelijk de taken die men in schoolverband
uitvoert, zijnde de hoofdopdracht en andere bijkomende taken.
De hoofdopdracht is het grootste deel van de schoolopdracht. Voor een leerkracht is dat in principe de
lesopdracht: voor het paramedisch personeelslid is dat in principe de kindgebonden opdracht.
 
Een aantal principes die gelden voor het onderwijzend personeel worden doorgetrokken naar de
paramedici.
De leden van het paramedisch personeel die voltijds werken, hebben een wekelijkse schoolopdracht van
maximum 26 klokuren, te presteren binnen de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen, dus
tussen de 15 minuten vóór de eerste les en 15 minuten na de laatste les ’s morgens en tussen 15 minuten
vóór de eerste les en 15 minuten na de laatste les ’s namiddags.
Net zoals bij het onderwijzend personeel geldt deze regel niet voor oudercontacten en
personeelsvergaderingen. M. a.w. oudercontacten en personeelsvergaderingen vallen buiten de 26 klokuren
en kunnen georganiseerd worden buiten de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen. Hetzelfde
geldt voor opdrachten bepaald na overleg of onderhandelingen in het bevoegd lokaal comité.
In tegenstelling tot vroeger behoren de administratieve taken eigen aan de functie van paramedicus niet tot
de schoolopdracht. Ze behoren tot de opdracht, maar tellen niet mee voor de 26 klokuren schoolopdracht.
De hoofdopdracht van een paramedicus die voltijds werkt bedraagt minimum 24 lestijden en maximum 26
lestijden, net zoals voor het onderwijzend personeel. Het onderscheid tussen sommige disciplines die
werken met uren (kine) en andere werken met lestijden (logo) is verdwenen.
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De wekelijkse schoolopdracht voor deeltijds werkend personeel bestaat uit een evenredig deel van de 26
klokuren.
De wekelijkse hoofdopdracht wordt bepaald volgens tabel.
De afgevaardigde van de representatieve vakorganisaties mogen maximaal belast worden met een
hoofdopdracht die het minimum van het aantal uren voor een ambt met volledige prestaties bedraagt.
 
Hoofdstuk 3: Afwezigheden en verlof
 
3.1. Individuele afwezigheden
 
Artikel 85
Bij te laat komen moet het personeelslid zich vooraf aanmelden bij de directeur of in het geval van zijn
afwezigheid, op het secretariaat.
 
Artikel 86
Bij vroegtijdig verlaten van de arbeidsplaats verwittigt het personeelslid onmiddellijk de directeur of in
geval van afwezigheid, het secretariaat en motiveert het personeelslid zijn vertrek.
 
Artikel 87
Bij afwezigheid, om welke reden dan ook, verwittigt het personeelslid zo spoedig mogelijk de directeur of
in geval van zijn afwezigheid, het secretariaat, zo mogelijk vóór het begin van de lessen en met vermelding
van de reden en van de waarschijnlijke duur van de afwezigheid.
 
Artikel 88
De directeur meldt elke onwettige afwezigheid van een personeelslid schriftelijk aan het schoolbestuur.
Het personeelslid ontvangt een kopie van dit schrijven en tekent dit voor ontvangst en moet binnen de 7
werkdagen zijn/haar eventuele opmerkingen kenbaar maken.
 
Artikel 89
Behoudens overmacht, overhandigt het personeelslid aan zijn vervanger het nodige om de continuïteit van
de lessen te kunnen verzekeren.
 
3.2. Ziekte
 
Artikel 90
Bij afwezigheid wegens ziekte is het personeelslid gehouden de op hem/haar toepasselijke reglementering
inzake ziekteverloven correct na te leven.
 
Artikel 91
In geval van ziekte verwittigt (of laat verwittigen) het personeelslid onmiddellijk de directeur bij voorkeur
telefonisch voor het eerste uur van afwezigheid.
 
Artikel 92
Bij verlenging van het ziekteverlof verwittigt het personeelslid de directeur ten laatste op de vooravond van
de dag waarop het lopende verlof verstrijkt.
 
Artikel 93
Het personeelslid dat vervroegd terugkeert uit ziekteverlof verwittigt de directeur hiervan zo spoedig
mogelijk. Dit gebeurt schriftelijk (liefst via mail) en tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen
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van de school.
 
Artikel 94
Het schoolbestuur of de directeur kan vanaf een afwezigheid van één dag wegens ziekte een
controleonderzoek aanvragen. Indien het initiatief uitgaat van de directeur, stelt hij het schoolbestuur
hiervan op de hoogte. Het personeelslid moet zich aan het controleonderzoek onderwerpen. Het
controleonderzoek omvat alle medische, gespecialiseerde, klinische en radiologische onderzoeken. Het
controleonderzoek is kosteloos voor het personeelslid.
De beroepsmogelijkheden voorzien in het Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1993
betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte zijn onverminderd van toepassing.
 
3.3. Afwezigheids-en verlofstelsels
 
Artikel 95
Het personeel kan genieten van een persoonlijk(e) verlof, afwezigheid, loopbaanonderbreking,
terbeschikkingstelling of dienstvrijstelling volgens de modaliteiten vastgelegd in:

de onderwijsreglementering;

verlofaanvragen dienen te gebeuren uiterlijk op 1 mei door een schrijven te richten aan het
College van burgemeester en schepenen. Elke verlofaanvraag die na deze datum zal binnenkomen,
zal afzonderlijk bekeken en bestudeerd worden. Bij gebrek aan geschikte kandidaten kan het
schoolbestuur een verlofstelsel weigeren.

 
Artikel 96
Het schoolbestuur kan ad hoc beslissen om aan personeelsleden een dienstvrijstelling toe te kennen. Dit
wordt meegedeeld per dienstorder.
 
Hoofdstuk 4: Meting van en controle op de arbeid
 
Artikel 97
§1 De prestaties van het personeel worden vastgesteld aan de hand van de uur-en /of toezichtrooster.
§2 De directeur waakt over het naleven van de prestaties zoals vastgelegd in de uur-en /of toezichtrooster.
 
Hoofdstuk 5: Betaling van het salaris
 
Artikel 98
§1 Het Agentschap voor Onderwijsdiensten van het ministerie van Onderwijs en Vorming is
verantwoordelijk voor de uitbetaling van het salaris, het wachtgeld en de toelagen. Deze worden
rechtstreeks door het Agentschap voor Onderwijsdiensten uitbetaald na verloop van termijn, met name op
de laatste werkdag van de maand. De betaling gebeurt bij overschrijving op de post- of bankrekening van
het personeelslid.
§2 Het vakantiegeld wordt betaald ten vroegste vanaf 1 mei en uiterlijk op 31 mei van het jaar van de
vakantie.
§3 De eindejaarstoelage wordt in eenmaal uitbetaald tijdens de maand december van het in aanmerking
genomen jaar.
 
Artikel 99
§1 Het schoolbestuur, bij delegatie de directeur van de school draagt er zorg voor dat de nodige gegevens
om te komen tot de correcte uitbetaling van het salaris en/of het wachtgeld tijdig naar het Agentschap voor

• 
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Onderwijsdiensten worden doorgezonden. Het schoolbestuur en de directeur zorgt ervoor dat elk
personeelslid in kennis gesteld wordt van deze gegevens.
§2 Het personeelslid ontvangt een afschrift van de omtrent zijn opdracht doorgezonden gegevens en
ondertekent deze.
§3 Het personeelslid draagt er zorg voor dat het de noodzakelijke documenten tijdig aan de directeur of zijn
gemachtigde overhandigt.
§4 Het schoolbestuur houdt hierbij rekening met de gebruiksvoorwaarden van WebEdison.
 
Artikel 100
Het personeelslid kan de “schoollisting” met de salarisgegevens die het Agentschap voor
Onderwijsdiensten doorstuurt naar de school of schoolbestuur, raadplegen op desbetreffende plaats voor
wat de gegevens over het eigen salaris betreft. Het personeelslid kan het individueel dossier raadplegen via
“Mijn Onderwijs”.
 
Artikel 101
Het schoolbestuur vergoedt de kosten van het woon-werkverkeer van het personeelslid volgens de
reglementaire bepalingen terzake.
 
Artikel 102
Het schoolbestuur vergoedt, volgens de reglementaire bepalingen terzake, de kosten indien een
personeelslid in opdracht van het schoolbestuur tijdelijk onderwijs aan huis verstrekt of GON-begeleiding
verzorgt.
 
Artikel 103
§1 Het personeelslid dat in opdracht van het schoolbestuur een occasionele dienstverplaatsing maakt met
de eigen wagen, moto of bromfiets krijgt een kilometervergoeding gelijk aan het bedrag dat jaarlijks
bepaald wordt voor de federale ambtenaren.
§2 Personeelsleden die in opdracht van de inrichtende macht verplaatsingen maken met hun eigen wagen,
moto of bromfiets hebben recht op de kilometervergoeding gelijk aan het bedrag dat jaarlijks bepaald
wordt in uitvoering van artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene
regeling inzake reiskosten[1]. De inrichtende macht kan dit bedrag met maximum 10 % verminderen, op
voorwaarde dat ze daarnaast een omniumverzekering heeft afgesloten voor dienstverplaatsingen.
§3 Personeelsleden die in opdracht van de inrichtende macht verplaatsingen maken met het openbaar
vervoer genieten, bij de inlevering van het vervoerbewijs, de volledige betaling van de erop vermelde
bedragen. De verplaatsingen per trein worden terugbetaald aan het tarief van een standaardbiljet tweede
klas.
§4 De bepalingen van dit artikel gelden niet als de inrichtende macht een systeem van kilometervergoeding
voor dienstverplaatsingen hanteert, dat gunstiger is dan dit vermeld in paragraaf 1.
 
Hoofdstuk 6   : Leerlingentoezicht
           
Leerlingentoezicht
 
Artikel 104      
Het personeelslid mag leerlingen die onder zijn toezicht staan, geen opdrachten geven die los staan van de
lesactiviteit en waarvoor de leerling zich buiten de school moet begeven.
 
Artikel 105      
Het personeelslid mag aan de leerlingen geen toestemming geven om de school vroegtijdig te verlaten,
ook niet tijdens lesonderbrekingen, tenzij de directeur hiermee instemt of per dienstorder andere richtlijnen
worden meegedeeld hieromtrent. In voorkomend geval maakt het personeelslid de nodige afspraken met de
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ouders.
 
Artikel 106      
In geval van extra-murosactiviteiten leeft het personeelslid de bepalingen na die hierover beschreven staan
in dit reglement. Het personeelslid maakt met de directeur en desgevallend de ouders afspraken inzake
voldoende begeleiding van de minderjarige leerlingen, de bereikbaarheid van het personeelslid, de
verplaatsing van en naar de activiteit.
 
Artikel 107
Het personeelslid dat zijn taak wegens dringende redenen moet onderbreken, zorgt ervoor dat de leerlingen
niet zonder toezicht blijven en verwittigt de directeur.
 
Artikel 108      
Wanneer zich een ongeval of een ernstig feit voordoet met een leerling, verwittigt het personeelslid dat
met het toezicht belast is, zo spoedig mogelijk de directeur.
De directeur neemt onmiddellijk alle nodige maatregelen en verwittigt desgevallend de ouders van de
betrokken leerling. Bij afwezigheid van de directeur laat het personeelslid niet na zelf de nodige
maatregelen te nemen. De directeur heeft de verantwoordelijkheid het schoolbestuur van het ongeval of
ernstig feit in kennis te stellen.
 
Hoofdstuk 7: Functiebeschrijvingen en evaluatie
 
Artikel 109     
§1 De rechten en plichten van personeelsleden in het kader van functiebeschrijvingen,
functioneringsgesprekken en evaluaties zijn beschreven in:
hoofdstuk Vbis en Vter van het Decreet Rechtspositie;
en in de algemene afspraken (‘evaluatiereglement’) die het schoolbestuur na onderhandeling in het
OCSG/ABOC heeft vastgelegd. Dit ‘evaluatiereglement’ is opgenomen in bijlage en maakt integraal deel
uit van het arbeidsreglement. Elk personeelslid ontvangt er een kopie van.
§2 Het personeelslid waarvoor een geïndividualiseerde functiebeschrijving is opgesteld, voert zijn
opdrachten en taken uit zoals beschreven in zijn geïndividualiseerde functiebeschrijving en met naleving
van de concrete afspraken die gemaakt zijn naar aanleiding van het functioneringsgesprek en/of het
evaluatiegesprek.
§3 Het evaluatiedossier bevat alle nodige en nuttige documenten die als beoordelingsgrond kunnen dienen.
Alle documenten moeten ‘ter ontvangst’ worden ondertekend. Zo zitten er in het evaluatiedossier o.a. de
geïndividualiseerde functiebeschrijving per ambt, de verslagen van alle acties i.v.m. coaching en vanaf 1
september 2009 ook de evaluatieverslagen. Het evaluatiedossier wordt bewaard in de school waar het
personeelslid tewerkgesteld is.
§4 Het evaluatiedossier met de geïndividualiseerde functiebeschrijving per ambt, de verslagen van de
functioneringsgesprekken, de verslagen van andere acties in verband met coaching en de
evaluatieverslagen worden in de school bewaard door de directeur (eerste evaluator), het evaluatiedossier
van de directeur wordt bewaard bij de dienst onderwijs. Ook de eventuele schriftelijke opmerkingen van
het personeelslid bij deze verslagen, maken hiervan deel uit. Alle betrokkenen zijn gehouden door het
ambtsgeheim.
 
Hoofdstuk 7bis: Beoordeling aan de vooravond van TADD
 
Artikel 103 bis
§1. Het tijdelijk personeelslid van bepaalde duur dat aan de vooravond van zijn TADD een beoordeling
met werkpunten ontvangt, kan hiertegen verhaal indienen bij het College van burgemeester en schepenen
tot uiterlijk 7 kalenderdagen volgend op de schriftelijke mededeling van de beoordeling. Het verhaal wordt
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ingediend door middel van een gedateerd en ondertekend beroepsschrift dat aangetekend wordt ingediend
bij het College van burgmeester en schepenen. Het beroepsschrift vermeldt op straffe van nietigheid ten
minste het voorwerp van het beroep en de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen
bezwaren. Er kunnen overtuigingsstukken worden bijgevoegd. Het personeelslid kan vragen om gehoord te
worden.
§2. Het verhaal wordt behandeld door het College van burgemeester en schepenen dat beslist om de
beoordeling met werkpunten te bevestigen of te vernietigen. De beslissing wordt voor het einde van het
schooljaar schriftelijk/aangetekend ter kennis gebracht aan het personeelslid. Bij overschrijding van deze
termijn wordt de beoordeling met werkpunten geacht vernietigd te zijn.
 
Hoofdstuk 8: Ontslagregeling
 
8.1. Opzeggingstermijnen
 
Artikel 110
De opzeggingstermijnen voor de tijdelijk aangestelde personeelsleden in een wervingsambt die nog geen
rechten hebben voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur zijn vastgelegd in de artikelen 21, 24
tot en met 29 en in de artikelen 60 en 61 van het Decreet Rechtspositie.
 
Artikel 111      
De opzeggingstermijnen voor de tijdelijk aangestelde personeelsleden met recht op een tijdelijke
aanstelling voor doorlopende duur zijn vastgelegd in de artikelen 21, 60 tot en met 62bis en 64 van het
Decreet Rechtspositie.
 
Artikel 112      
De opzeggingstermijnen voor de vast benoemde personeelsleden in een wervingsambt zijn vastgelegd in de
artikelen 60 tot en met 62bis en 64 van het Decreet Rechtspositie.
 
Artikel 113
De opzeggingstermijnen voor een tijdelijk aangestelde directeur zijn vastgelegd in artikel 42 van het
Decreet Rechtspositie.
 
Artikel 114
De opzeggingstermijnen voor een vast benoemde directeur zijn vastgelegd in de artikelen 43ter, 60 tot en
met 62bis en 64 van het Decreet Rechtspositie.
 
8.2. Dringende redenen
 
Artikel 115      
Volgende ernstige tekortkomingen maken het voortduren van de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur
onmiddellijk en definitief onmogelijk, onder voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid van de Kamer
van Beroep, en zonder dat deze lijst limitatief is: herhaalde niet-naleving van de strikte uurregeling zonder
verwittiging

ongerechtvaardigde afwezigheid,

opzettelijke wanprestatie,

beledigingen of verwijten,

druggebruik, alcoholintoxicatie en dronkenschap tijdens de diensturen,

diefstal,

• 
• 
• 
• 
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geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag,

bedrog,

weigering om toevertrouwde taken en opdrachten uit te voeren,

elk feit dat tegenstrijdig is met de goede zeden,

opzettelijk overtreden van veiligheidsvoorschriften,

opzettelijk schade toebrengen aan het gemeentebestuur, de school of de infrastructuur van de
school, met inbegrip van het bewust binnenbrengen of verspreiden van een virus op de
informaticaserver of elke poging om de veiligheidssystemen van de informatica te schenden,

het kraken of kopiëren van websites;

overbrengen aan derden van gegevens die beschermd zijn door ambtsgeheim,

het regelmatig bezoeken of verspreiden, op om het even welke manier, van beelden of teksten met
een racistisch of pornografisch karakter binnen de gemeentelijke inrichtingen, met inbegrip van de
informaticaserver;

het verspreiden van lasterlijke feiten;

 …

 
Artikel 116
De beroepsprocedure tegen het ontslag om dringende redenen is vastgelegd in artikel 25 (wervingsambten)
en artikel 42, §6 (bevorderingsambten) van het Decreet Rechtspositie en in artikel 8bis van het besluit van
de Vlaamse regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het
ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde
psycho-medisch-sociale centra.
 
Hoofdstuk 9: Orde- en tuchtregeling
 
Artikel 117      
Preventieve schorsing
 
§1 In het geval dat een vast benoemd personeelslid, een personeelslid tijdelijk aangesteld van doorlopende
duur of een in de school gereaffecteerd of wedertewerkgesteld personeelslid moet worden verwijderd in
het belang van de dienst, spreekt het schoolbestuur een preventieve schorsing uit. Preventieve schorsing is
enkel mogelijk tijdens de behandeling van een tuchtvordering of strafrechtelijke vervolging, indien het
belang van de dienst zulks vereist.
§2 In het geval het schoolbestuur een ontslag om dringende redenen uitspreekt, wordt het betreffende
tijdelijke personeelslid met onmiddellijke ingang preventief geschorst bij hoogdringendheid.
§3 Wanneer het personeelslid strafrechtelijk vervolgd wordt of wanneer het personeelslid tuchtrechtelijk
vervolgd wordt wegens een ernstig vergrijp waarbij het personeelslid op heterdaad betrapt is of waarvoor
er afdoende aanwijzingen zijn, kan het schoolbestuur beslissen om aan de preventieve schorsing een
inhouding van salaris te koppelen conform artikel 67 van het Decreet Rechtspositie.
 
Artikel 118      
Een vast benoemd personeelslid, een personeelslid tijdelijk aangesteld van doorlopende duur of een in de
school gereaffecteerd of wedertewerkgesteld personeelslid wordt op verslag van de gemeentesecretaris
door het schoolbestuur onderworpen aan een tuchtonderzoek met een eventuele tuchtsanctie tot gevolg
indien het handelt in strijd met de bepalingen inzake rechten en plichten van het personeel zoals voorzien
in het Decreet Rechtspositie, de gemeentewet en dit arbeidsreglement.
 

• 
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Artikel 119      
De mogelijke tuchtstraffen zijn vastgelegd in de artikelen 64 tot en met 66 van het Decreet Rechtspositie.
Het respecteert hierbij de rechten van de verdediging en de motivatieplicht.
 
Artikel 120
Het orgaan dat bevoegd is om een (voorstel tot) tuchtstraf uit te spreken (bepaald in artikel 68 van het
Decreet Rechtspositie) oordeelt autonoom over de zwaarte van de (voorgestelde) tuchtstraf. Het respecteert
hierbij de motiveringsplicht van bestuurshandelingen in openbare dienst.
 
Artikel 121      
De beroepsprocedure tegen de preventieve schorsing en deze tuchtstraffen is vastgelegd in de artikelen
67bis en 72 van het Decreet Rechtspositie en de artikelen 13 tot en met 19 van het besluit van de Vlaamse
regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van
sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde psycho-
medisch-sociale centra.        
 
Hoofdstuk 10 
Personeelsdossier
 
Artikel 122
Het schoolbestuur is houder van een bestand van persoonsgegevens. De verzamelde gegevens worden
gebruikt om een personeelsbestand aan te leggen.
 
Artikel 123
Het dossier van het personeelslid omvat een administratief dossier, het evaluatiedossier en desgevallend
een tuchtdossier.
 
Artikel 124
Het schoolbestuur of de personen die door het schoolbestuur zijn belast met het houden van het dossier en
iedere andere persoon die het betreffende dossier mag inkijken, zijn gehouden door het ambtsgeheim.
 
Artikel 125
Het personeelslid kan tijdens de diensturen van de administratie kennisnemen van de inhoud van zijn
dossier en kan een aanpassing vragen van eventuele fouten.
Het personeelslid kan zich hierbij door een raadsman of vakbondsafgevaardigde laten bijstaan of
vertegenwoordigen. De documenten moeten ter plaatse blijven. Op eenvoudig verzoek heeft het
personeelslid recht op een afschrift, eventueel tegen kostprijs.
 
10.1. Administratief dossier
 
Artikel 126      
Het administratief dossier bestaat uit de documenten (beslissingen, brieven, stukken,...) betreffende de
loopbaan die door het ministerie van Onderwijs en Vorming of in het kader van de sociale wetgeving
kunnen worden opgevraagd aangaande de indiensttreding, de opdrachtwijziging, de vaststelling van
opdracht, de uitdiensttreding, de dienstonderbrekingen, de cumulatie en het pensioen.
 
Artikel 127
Het personeelslid verschaft het schoolsecretariaat alle inlichtingen die noodzakelijk zijn voor inschrijving
in of wijziging aan het administratief dossier.
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Artikel 128
Het schoolbestuur, de directeur en het personeelslid voegen steeds alle relevante stukken toe aan het
administratief dossier.
 
Artikel 129      
Het personeelslid deelt aan het schoolbestuur en het schoolsecretariaat schriftelijk elke wijziging mee in
zijn persoonlijke toestand die verband houdt met de aanstellingsbeslissing of met de bezoldigingsregeling,
inzonderheid wijzigingen in de burgerlijke staat, de nationaliteit, de bekwaamheidsbewijzen, de
samenstelling van het gezin, de woonplaats, de cumulaties en het bezit van burgerlijke en politieke rechten.
Deze inlichtingen moeten vooraf of uiterlijk zeven kalenderdagen na het intreden van de wijzigingen
meegedeeld worden en zo spoedig mogelijk gestaafd worden met de vereiste officiële documenten. Een
kopie van deze officiële documenten wordt bewaard in het administratief dossier.
 
Artikel 130      
Wanneer de dossiers die bestemd zijn voor het ministerie van Onderwijs en Vorming voorzien in een
afschrift voor het personeelslid, wordt dit afschrift hem/haar onverwijld bezorgd.
 
10.2. Tuchtdossier
 
Artikel 131
Het tuchtdossier omvat de stukken die worden opgesteld en verzameld met het oog op de toepassing van de
tuchtregeling.
 
Artikel 132      
Zo nodig kunnen bepaalde stukken uit het administratief dossier en/of het evaluatiedossier (zie hoofdstuk
7)overgebracht worden naar het tuchtdossier.
 
Artikel 133
De stukken worden genummerd en in chronologische volgorde gerangschikt. Er wordt een inventaris
toegevoegd. Het schoolbestuur legt aan het personeelslid elk stuk dat in zijn tuchtdossier wordt
opgenomen, voor ondertekening ter kennisneming voor.
 
Artikel 134
De doorgehaalde tuchtstraffen worden na de decretaal voorziene termijn definitief uit het tuchtdossier
verwijderd.
 
Hoofdstuk 11: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personeelsleden
 
11.1. Algemeen
 
Artikel 135
§1 Het personeelslid komt de verplichtingen na die hem/haar zijn opgelegd door wetten, decreten,
besluiten, omzendbrieven, reglementen, dienstorders en schoolwerkplan.
§2 De deontologische code voor het gemeentepersoneel is integraal op de personeelsleden van toepassing.
§3 Naar analogie met het gemeentepersoneel is het niet toegestaan om een kenteken van politieke,
filosofische of religieuze aard te vertonen tijdens de uitoefening van de functies.
 
Artikel 136
Alle berichten die het personeelslid aanbelangen, (waaronder de vacantverklaringen) worden hem/haar bij
dienstorder medegedeeld. Deze dienstorders zijn nadien te raadplegen op het schoolsecretariaat.
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Geeft het personeelslid aan het schoolbestuur of de directie een e-mailadres door, dan aanvaardt het dat e-
mailadres als één van de mogelijke communicatiekanalen voor de directie en het schoolbestuur.
Geeft het personeelslid geen e-mailadres door, dan viseert het personeelslid de schriftelijke dienstorders ter
kennisgeving.
De vacantverklaring van de betrekkingen in wervingsambten in het kader van de vaste benoeming worden
openbaar gemaakt door middel van een mail door het schoolbestuur.
Alle personeelsleden van de scholengemeenschap worden op de hoogte gebracht van deze
vacantverklaring.
 
11.2. Ten aanzien van het schoolbestuur, de directeur en het personeelsteam
 
Artikel 137
Het personeelslid erkent het gezag van het schoolbestuur, van zijn afgevaardigden en van de directeur van
de school. Het personeelslid is gehoorzaamheid en respect verplicht aan deze instantie/personen.
 
Artikel 138
De directeur en de personeelsleden moeten zich loyaal opstellen ten opzichte van de school en het bestuur
in aanwezigheid van elkaar, leerlingen, ouders of derden.
 
Artikel 139      
Het personeelslid mag de gemeenteraadsleden niet belemmeren om de onderwijsinstelling te bezoeken
overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de gemeente. Gemeenteraadsleden hebben niet het recht
om bij deze gelegenheid opmerkingen te maken aan het personeelslid, opdrachten of onderrichtingen te
geven of leerlingen te ondervragen, enkel mits toestemming van het schoolbestuur.
 
Artikel 140
Het personeelslid mag de gemeenteraadsleden niet verhinderen om inzage te krijgen van elke akte en elk
stuk betreffende het bestuur van de onderwijsinstelling (ongeacht de drager), overeenkomstig het
huishoudelijk reglement van de gemeente, mits toestemming van het schoolbestuur.
 
Artikel 141      
Het personeelslid staat onder toezicht van de directeur en moet handelen volgens de instructies en
opdrachten die hij van de directeur ontvangt. Het personeelslid mag niet verhinderen dat de directeur de
klassen bezoekt zo dikwijls als hij nodig acht.
 
Artikel 142
De directeur is door het schoolbestuur belast met de leiding over de school, met de uitvoering van de
beslissingen van de gemeentelijke overheden en met de toepassing van de wets- en reglementaire
bepalingen en de dienstorders met betrekking tot de school. Hij is ook bevoegd om de kwaliteit van de
geleverde prestaties te controleren. Dit houdt ook de bevoegdheid in om de aan- en afwezigheden te
controleren, de taken te verdelen, orde en tucht te handhaven.
 
Artikel 143
Bij afwezigheid van de directeur wordt zijn opdracht waargenomen door een personeelslid dat door het
schoolbestuur als verantwoordelijke wordt aangeduid.
Bij afwezigheid wegens ziekte is de directeur gehouden de op hem/haar toepasselijke reglementering
inzake ziekteverloven correct na te leven. Bij verlenging van het ziekteverlof verwittigt hij/zij het
schoolbestuur op de vooravond van de dag waarop het lopende verlof verstrijkt. Bij vrijwillig vervroegd
hervatten, verwittigt hij/zij het schoolbestuur op de vooravond van de dag waarop hij/zij terugkeert. Een
nieuw medisch attest van Medex is vereist waaruit blijkt dat het personeelslid geschikt wordt bevonden om
terug te werken. Ook moet Certimed schriftelijk op de hoogt worden gesteld.
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In geval van afwezigheid wegens ziekte of het opnemen van een reglementair verlof door de directeur
wordt hij vervangen door een persoon die door het schoolbestuur tijdelijk aangesteld wordt in het ambt van
directeur.
 
Artikel 144
Het schoolbestuur kan na overleg en rekening houdend met de bepalingen van de gemeentewet bepaalde
taken en verantwoordelijkheden delegeren aan de directeur. Het schoolbestuur steunt de directeur in zijn
gezag.
 
Artikel 145      
De directeur moet tegenover de personeelsleden de nodige objectiviteit, respect en redelijkheid aan de dag
leggen.        
 
Artikel 146      
Het personeelslid richt zich in principe via de directeur tot het schoolbestuur, die zo nodig zijn advies aan
de vraag of het voorstel van het personeelslid toevoegt. De directeur bezorgt deze vraag of dit voorstel aan
het schoolbestuur binnen zeven kalenderdagen, de schoolvakanties uitgezonderd, na ontvangst van de
vraag of het voorstel.
 
Artikel 147
Het schoolbestuur en de directeur steunen het gezag van het personeel ten aanzien van de leerlingen en hun
ouders.
 
Artikel 148
Het schoolbestuur en de directeur van de school laten ruimte voor de eigen persoonlijkheid van elk
personeelslid, in zoverre deze de realisatie van het pedagogisch project, het schoolwerkplan en het goed
functioneren van de school niet in de weg staat.
 
Artikel 149      
De directeur meldt elke door hem vastgestelde overtreding van dit reglement schriftelijk aan het
schoolbestuur. Het personeelslid ontvangt een kopie van dit schrijven. Hij/zij tekent dit voor ontvangst en
moet binnen de 7 werkdagen zijn/haar eventuele opmerkingen kenbaar maken.
 
11.3. Ten aanzien van ouders, leerlingen en derden
 
Artikel 150      
Het personeelslid moet zich in zijn dienstrelaties en in de omgang met de leerlingen, de ouders van de
leerlingen en het publiek op een correcte wijze gedragen. Het personeelslid moet alles vermijden wat het
vertrouwen van het publiek kan schaden of afbreuk kan doen aan de eer of de waardigheid van zijn functie
in het onderwijs.
 
Artikel 151
Het personeelslid verleent aan de leerlingen / ouders de nodige informatie, openheid en samenwerking.
 
Artikel 152
Het personeelslid respecteert in zijn omgang met de leerlingen de internationale en grondwettelijke
beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.
 
Artikel 153       
Het personeelslid is mede verantwoordelijk voor de pedagogische kwaliteit van de school.
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Artikel 154
Het personeelslid geeft blijk van een individuele bekommernis voor alle leerlingen en doet in hun belang
aanbevelingen in de klassenraden of rechtstreeks aan de directeur. Het personeelslid moedigt de
persoonlijke en collectieve inspanningen van de leerlingen aan, zet zich in voor het welzijn van alle
leerlingen en werkt hieraan binnen het zorgbeleid.
 
Artikel 155
De relaties met de ouders zijn gegrondvest op het wederzijds en gezamenlijk nastreven van het
ontwikkelings- en opvoedingswelzijn van de leerling.
 
Artikel 156
De directeur zorgt voor de nodige informatiekanalen (schoolagenda, rapport, ...) en zorgt er ook voor dat
oudercontacten worden georganiseerd waarop ouders en personeelsleden elkaar op geregelde tijdstippen
kunnen ontmoeten.
 
Artikel 157      
Het personeelslid mag geen onregelmatig ingeschreven leerlingen aanvaarden, tenzij mits uitdrukkelijke
goedkeuring van de directeur.
 
Artikel 158      
Het personeelslid laat in de gebouwen van de school geen personen toe die vreemd zijn aan de school
zonder de toestemming van de directeur.
 
Artikel 159      
Mededelingen waarvan derden vragen ze te verspreiden onder of via de leerlingen worden alleen verdeeld
met toestemming van het schoolbestuur. Het schoolbestuur wint hierover het advies van de directeur in.
 
Artikel 160
Het personeelslid zorgt voor een degelijke voorbereiding en uitvoering van oefeningen en activiteiten.
Daarbij houdt het rekening met de mogelijkheden van het individuele kind.
 
Artikel 161
Het personeelslid dat zijn taak wegens dringende redenen moet onderbreken, zorgt ervoor dat de leerlingen
niet zonder toezicht blijven en verwittigt de directeur.
 
Artikel162       
Het personeelslid doet geen beroep op externen (gastsprekers, ouders...) zonder toestemming van de
directeur.
 
Artikel 163
De directeur stelt het schoolbestuur in kennis van een ongeval of ernstig feit binnen de school.
 
Artikel 164
Het personeelslid volgt de richtlijnen op inzake het toedienen van medicatie aan leerlingen, zoals ook
opgenomen in het schoolreglement (afsprakennota).
 
11.4. Ten aanzien van de inspectie, verificatie en de pedagogische begeleidingsdienst
 
Artikel 165
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Het personeelslid werkt constructief mee aan de externe controles voorzien door het Ministerie van
onderwijs en vorming en andere overheidsinstellingen. Het personeelslid maakt controle mogelijk en
verleent zijn medewerking aan de opgelegde acties of onderzoeksverrichtingen.
 
Artikel 166
De directeur agendeert na een doorlichting het doorlichtingsverslag binnen de dertig kalenderdagen na
ontvangst en bespreekt het integraal op een personeelsvergadering. Het doorlichtingsverslag ligt ter inzage
op het bureel van de directeur.
 
Artikel 167
Het personeelslid streeft ernaar om tekortkomingen, vastgesteld bij externe controles, weg te werken.
 
Artikel 168
Het personeelslid aanvaardt de bevoegdheid van de pedagogische begeleiders en andere personen waarop
het schoolbestuur een beroep doet, voor zover hun optreden conform is met hun opdracht. In geval van een
conflict wordt dit voorgelegd aan de directeur en/of het schoolbestuur.
 
Hoofdstuk 12: Specifieke verplichtingen
 
12.1. Ambtsgeheim, discretieplicht en privacy
 
Artikel 169
Er worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen in welke vorm ook, zonder dat het
schoolbestuur zijn gemotiveerde toestemming heeft gegeven. Elke betwisting wordt aan het schoolbestuur
voorgelegd.
De functionaris gegevensbescherming van het schoolbestuur (zie bijlage 4) ziet toe op de naleving van de
regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Hij rapporteert bij het schoolbestuur.
Hij informeert en adviseert de personeelsleden over hun verplichtingen als gegevensverwerker. Binnen de
school is er een aanspreekpunt informatieveiligheid dat in contact staat met de functionaris
gegevensbescherming van het schoolbestuur en betrokken wordt in het informatieveiligheidsbeleid van het
schoolbestuur (wat onderwijs betreft).
 
Artikel 170     
Het personeelslid dat uit hoofde van zijn taak toegang heeft tot persoonsgegevens, hetzij van
personeelsleden, hetzij van leerlingen, ziet erop toe dat deze gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste,
onvolledige of niet terzake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd. Het personeelslid
respecteert de genomen beschermings- en beveiligingsmaatregelen zowel op organisatorisch als technisch
vlak ter bescherming van de persoonsgegevens zoals het beleid inzake toegangsrechten en paswoorden.
Het personeelslid zorgt ervoor dat de toegang tot de verwerking beperkt blijft tot personen die uit hoofde
van hun taak of voor de behoeften van de dienst rechtstreeks toegang hebben tot de geregistreerde
informatie. Het personeelslid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen worden meegedeeld aan de
personen die wettelijk gerechtigd zijn toegang te hebben.
 
Artikel 171      
§1. Het is het personeelslid verboden feiten bekend te maken die het kent uit hoofde van zijn ambt of die
hem zijn toevertrouwd, uitgezonderd de feiten die het personeelslid om deontologische of wettelijke
redenen kan of moet melden aan het CLB, een externe begeleider, een vertrouwensarts, het
jeugdbeschermingscomité of de gerechtelijke instanties.
§2. Indien het personeelslid niet onder het ambtsgeheim valt, ondertekent het een
vertrouwelijkheidsverklaring.
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Artikel 172
Het is verboden om privacygegevens van leerlingen en/of personeelsleden kenbaar te maken en/of door te
geven aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling. Het personeelslid
dat kennisneemt van een datalek, zoals een identiteitsdiefstal of schending van een geheimhoudingsplicht,
meldt dit onmiddellijk aan het aanspreekpunt informatieveiligheid binnen de school (zie bijlage 4).
 
Artikel 173      
Besluiten en adviezen die via de klassenraad en /of multiciplinair overleg (MDO) genomen zijn, worden
meegedeeld aan ouders. De personeelsleden rapporteren hierover aan ouders conform deze besluiten en
adviezen.
 
Artikel 174
§1. De school kan foto’s waarop personeelsleden herkenbaar en centraal op afgebeeld zijn, slechts
publiceren na ondubbelzinnige toestemming van het personeelslid. Het personeelslid ondertekent hiervoor
een document toestemming digitaal beeldmateriaal. Het personeelslid is op de hoogte dat hij/zij deze
toestemming altijd kan inzien, intrekken of wijzigen.
§2. Het schoolbestuur informeert de personeelsleden over hoe het met hun persoonsgegevens omgaat via
de privacyverklaring voor personeelsleden.
 
Artikel 175
Het personeelslid heeft de privacyverklaring van het schoolbestuur gelezen en kent zijn rechten en plichten
op het vlak van informatieveiligheid en privacy.
 
12.2. Zorgvuldig bestuur
 
Artikel 176
Het personeelslid mag geen giften, geschenken, beloningen of andere voordelen die zijn integriteit kunnen
aantasten, vragen, eisen of aannemen.
 
Artikel 177      
Het personeelslid mag zijn gezag niet aanwenden voor politieke of commerciële doeleinden.
 
Artikel 178      
Het personeelslid geeft blijk van respect voor de religieuze, filosofische of politieke overtuiging van de
leerlingen en hun ouders.
 
Artikel 179
De verkoop van goederen is slechts mogelijk mits schriftelijke goedkeuring door het schoolbestuur.
 
Artikel 180      
Mededelingen waarvan derden vragen ze te verspreiden onder of via de leerlingen worden alleen verdeeld
met toestemming van de directeur. De mededelingen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen
opgenomen in het schoolreglement. De directeur wint indien nodig het advies in van het schoolbestuur.
 
Artikel 181
Geldinzamelingen zijn slechts toegestaan indien ze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de
bijdrageregelingen, voorzien in het schoolreglement.
 
12.3. Initiatieven van personeelsleden
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Artikel 182
Alle teksten die het personeelslid wil verspreiden in de school, moeten vooraf ter kennisname aan de
directeur worden voorgelegd.
 
Artikel 183
Een geldomhaling in de school door het personeelslid kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring
van de directeur.
 
Artikel 184     
§1 Het personeelslid mag geen machines, toestellen, grondstoffen en dienstvoertuigen van de school
gebruiken voor privé-doeleinden, behalve mits uitdrukkelijke toestemming van het schoolbestuur.
§2 Het personeelslid mag geen persoonlijke machines of toestellen gebruiken in de school, behoudens
uitdrukkelijke toestemming van de directeur. Het gebruik van persoonlijke machines of toestellen gebeurt
op eigen verantwoordelijkheid van het personeelslid.
 
12.4. Verzekering
 
Artikel 185
Het schoolbestuur onderschrijft een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor
haar personeelsleden en dit volgens de normale gangbare voorwaarden van dergelijke verzekeringspolis.
Hierdoor is het personeelslid in het kader van de uitoefening van zijn opdracht verzekerd als zijn
professionele burgerlijke aansprakelijkheid, op basis van de artikelen 1382 tot en met 1386 van het
Burgerlijk Wetboek, in het gedrang komt. Als het personeelslid zelf, ten laste van een derde die niet het
schoolbestuur is of een van haar leden, een vordering tot schadevergoeding instelt voor fysieke of
materiële schade of de daaruit voortvloeiende morele schade opgelopen in of ten gevolge van de
uitoefening van zijn ambt, dan staat het schoolbestuur in voor de juridische bijstand.
Op eenvoudig verzoek kan het personeelslid de polis inkijken.
Het schoolbestuur neemt de kosten die normaal voortvloeien uit deze verplichtingen, voor zijn rekening.
 
Artikel 186
Het personeelslid laat zijn persoonlijke bezittingen niet onbeheerd achter.
 
Artikel187
Het schoolbestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen.
 
12.5. Schoolreglement
 
Artikel 188      
Het personeelslid doet, binnen zijn verantwoordelijkheid, het schoolreglement door de leerlingen naleven
en zorgt voor orde en tucht op een manier die verenigbaar is met de menselijke waardigheid.
 
Artikel 189      
Het personeelslid beoordeelt objectief de laakbare daden of houdingen van de leerlingen. Sancties worden
opgelegd conform het schoolreglement en moeten pedagogisch verantwoord zijn.
 
Artikel 190      
Het personeelslid verwittigt de directeur ingeval van ernstige inbreuken op het schoolreglement die hij/zij
vaststelt bij de leerlingen en hun ouders.
 
12.6. Gebruik van communicatie- en informaticatoepassingen
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Artikel 191
Het personeelslid kan gebruik maken van alle communicatie- en informaticatoepassingen van de school
voor zover dit nodig is voor de goede uitoefening van zijn/haar taak.
 
Artikel 192     
§1 Het personeelslid maakt van deze toepassingen gebruik overeenkomstig de richtlijnen van het
schoolbestuur.
§2 Deze richtlijnen worden meegedeeld bij dienstorder en bevatten de controlemaatregelen en de gevolgen
die verbonden zijn aan de overtredingen
 
12.7. Bestellingen, andere extra onkosten en schoolfinanciën
 
Artikel193
De keuze en de aankoop van leerboeken, cursussen, didactisch materiaal, speelgoed en andere
arbeidsmiddelen gebeuren door het schoolbestuur op voorstel van de directie, na overleg met het betrokken
personeelslid en in voorkomend geval in overeenstemming met de toepasselijke reglementering en/of op
advies van de preventieadviseur.
 
Artikel 194
Het personeelslid dat een bestelling of andere extra onkosten wenselijk acht, legt een aanvraag voor aan de
directeur. De eventuele bestelling of terugbetaling van extra onkosten gebeurt overeenkomstig de interne
richtlijnen en betreffende regelgeving. De middelen waarvoor het schoolbestuur de kosten draagt, blijven
uiteraard eigendom van het schoolbestuur.
 
Artikel 195      
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De ontvanger of bijzondere agent is verantwoordelijk voor de girale inning van de gelden die door de
leerlingen en/of de ouders worden betaald. De ontvanger is verantwoordelijk voor de chartale inning van
de gelden die door de leerlingen en/of de ouders worden betaald. De directeur of een ander personeelslid
kan door het schoolbestuur worden belast met de onmiddellijke chartale inning van de gelden die door de
leerlingen en/of de ouders worden betaald. Hij houdt in dergelijk geval een nauwkeurige invorderingsstaat
bij.
 
Hoofdstuk 13 
Auteurswet
 
Artikel 196
Het personeelslid respecteert te allen tijde de geldende auteursrechten, naburige rechten en
reprografierechten.
 
13.1. Auteursrechten
 
Artikel 197     
§1 Voor het publiek gebruik van beschermde werken moet een vergoeding worden betaald aan de
beheersvennootschap van de rechten.
§2 De aanvraag voor het gebruik gebeurt via het schoolbestuur of na delegatie door de directeur. De
betaling gebeurt door het schoolbestuur.
§3 Er is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik in het kader van de kosteloze privé-uitvoering in
het kader van schoolactiviteiten..
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Artikel 198     
§1 Bij alle werken die de leerlingen maken, worden zij als auteur beschouwd. Het personeelslid kan hierop
geen enkele afbreuk doen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de leerling.
§2 De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die in de loop van het schooljaar op de school
werden gemaakt, vrij ter beschikking te stellen van de school.
Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden (voorbeeldfunctie)
of activiteiten die de school naar buiten uit moeten vertegenwoordigen (tentoonstellingen, opendeurdagen,
drukwerk...).
 
13.2. Naburige rechten
 
Artikel 199     
§1 Voor het publiek gebruik van opgenomen muziekuitvoeringen moet een billijke vergoeding worden
betaald aan de beheervennootschap van de rechten belast met de inning van de billijke vergoeding, tenzij
de muziek wordt gebruikt tijdens de lessen.
§2 Er is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik in het kader van de kosteloze uitvoering in het
kader van schoolactiviteiten (bv; muziek die wordt gebruikt tijdens de lessen).
§3 De billijke vergoeding is niet van toepassing op muziek die wordt gebruikt als begeleiding van een
optreden van leerlingen bij schoolvoorstellingen. Bij dit gebruik van muziek is het exclusief recht van
toepassing, dat wil zeggen dat de uitdrukkelijke toestemming vereist is van de auteur, de artiest en de
producent.
§4 De aanvraag voor het gebruik gebeurt via het schoolbestuur of na delegatie door de directeur. De
betaling gebeurt door het schoolbestuur.
 
13.3. Reprografierechten
 
Artikel 200     
§1 Bij het kopiëren van volledige boeken, audiovisuele werken en elektronische bestanden is de
uitdrukkelijke toelating van de auteur vereist. Hiertoe moet het personeelslid een toelating vragen aan het
schoolbestuur of na delegatie via de directeur. Het personeelslid mag de vermelde werken, databanken en
prestaties enkel meedelen, voor zover dit verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende
doelstelling, plaatsvindt in het kader van de normale activiteiten van de instelling, beveiligd wordt door
passende maatregelen en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk.
§2 Voor het kopiëren van volledige partituren is in principe de toestemming vereist van de auteur, zijn
uitgever of een andere rechthebbende.
 
13.4. Overdracht van vermogensrechten
 
Artikel 200 bis
§1. Het personeelslid dat in uitvoering van zijn aanstelling werken tot stand brengt die vallen binnen het
toepassingsgebied van zijn ambt of opdracht, behoudt alle morele rechten op die werken en draagt zijn
vermogensrechten over aan de inrichtende macht.
§2. De vermogensrechten worden zonder specifieke vergoeding overgedragen, in hun meest volledige
wettige omvang, voor alle gekende exploitatievormen en voor de volledige beschermingsduur van de
werken.
§3. De inrichtende macht kan deze werken vrij naar eigen inzichten exploiteren en is niet verplicht tot
exploitatie over te gaan.
§4. Indien het werk in de toekomst geëxploiteerd wordt volgens de exploitatievormen die momenteel
onbekend zijn, zal het winstaandeel van het personeelslid gelijk zijn aan het winstaandeel dat volgens de
marktvoorwaarden die gelden op het ogenblik van exploitatie, toegekend wordt aan auteurs die hun werk
volgens dezelfde exploitatievormen in het gewone commerciële circuit uitgeven.
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Hoofdstuk 14 
Veiligheid, gezondheid en welzijn
 
14.1. Algemeen
 
Artikel 201      
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de
personeelsleden en stagiairs in de school en werkt hiervoor een beleid uit.
 
Artikel 202      
De schoolbestuur heeft (of richt op) een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op met
ten minste één preventieadviseur.
De naam/namen van de leden van de gemeentelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het
werk is (zijn) opgenomen in bijlage 2 bij dit arbeidsreglement.
 
Artikel 203
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van een dynamisch risicobeheersingssysteem in
samenwerking met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de leden van de
hiërarchische lijn. Het personeelslid volgt de richtlijnen op die hieruit voortvloeien.
 
Artikel 204
De directeur houdt, als lid van de hiërarchische lijn en in overleg met de gemeentelijke interne dienst voor
preventie en bescherming, toezicht op de toepassing van het beleid en reglementering inzake veiligheid,
gezondheid en welzijn in de school.
 
Artikel 205
Het personeelslid draagt naar best vermogen zorg voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van
anderen. Daartoe moet het op de juiste wijze gebruik maken van arbeidsmiddelen en
veiligheidsvoorzieningen, verwittigt het de directeur onmiddellijk van elke situatie die een gevaar kan
betekenen en verleent het bijstand aan het schoolbestuur, de directeur en de gemeentelijke interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk.
 
Artikel 206
Het personeelslid neemt deel aan de vormingen die het schoolbestuur organiseert over de risico’s en
preventiemaatregelen die van toepassing zijn in de school.
 
Artikel 207
Het schoolbestuur is aangesloten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
De contactmogelijkheden van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en de namen
van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en van de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn
opgenomen in bijlage 2 bij dit arbeidsreglement.
 
Artikel 208      
Het personeelslid aanvaardt de bevoegdheid van de leden van de gemeentelijke interne en externe dienst
voor preventie en bescherming op het werk, en van andere personen die van het schoolbestuur een
opdracht hebben gekregen in het kader van de welzijnswet, de codex met uitvoeringsbesluiten en het
ARAB (algemeen reglement voor arbeidsbescherming).
 
Artikel 209      
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Het schoolbestuur duidt per vestigingsplaats een of meerdere hulpverleners aan. De namen van deze
hulpverleners per vestigingsplaats en de plaats van het basismateriaal en de verbanddoos zijn opgenomen
in bijlage 2 bij dit arbeidsreglement.
 
Artikel 210      
Een personeelslid of leerling dat een letsel in dienstverband oploopt, kan zich wenden tot de hulpverlener
inzake eerste hulp bij ongevallen.
 
14.2. Gezondheid
 
Artikel 211
Het personeelslid dat door het schoolbestuur als onderworpen is opgegeven, is verplicht in te gaan op het
verzoek zich te melden voor het gezondheidstoezicht.
 
Artikel 212      
Het personeelslid, of mits zijn toestemming de behandelende arts, mag rechtstreeks een spontane
raadpleging bij de preventieadviseur - arbeidsgeneesheer aanvragen naar aanleiding van
gezondheidsklachten, toe te schrijven aan zijn arbeidssituatie.
 
Artikel 213      
Het personeelslid volgt de richtlijnen van het schoolbestuur
 
Artikel 214
Het personeelslid deelt elk gebruik van geneesmiddelen en elke wijziging in hun lichamelijke en/of
geestelijke gezondheidstoestand onmiddellijk aan de directeur mee als die een gevaar kunnen opleveren
voor de veiligheid van de leerlingen en/of derden.
 
Artikel 215
Het schoolbestuur, bij delegatie de directeur is verplicht de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer te
verwittigen wanneer:
een personeelslid klaagt over ongemakken of tekenen van aandoening die kunnen worden toegeschreven
aan zijn arbeidsomstandigheden;
het schoolbestuur, bij delegatie de directeur een vermoeden heeft dat de lichamelijke of geestelijke
toestand van het personeelslid de risico’s, verbonden aan de werkpost, onmiskenbaar verhoogt.
 
Artikel 216      
Het personeelslid leeft de bij dienstorder meegedeelde verplichtingen van het schoolbestuur na, met
betrekking tot het milieubeleid o.m. recyclage, zuinig energie-en waterverbruik, scheiding van afval,
gebruik van giftige of gevaarlijke stoffen.
 
Artikel 217      
Het personeelslid volgt bij zwangerschap de wetgeving op zoals beschreven in:

de arbeidswet van 16.03.1971

de wettelijke regelingen en voorzieningen (KB moederschapsbescherming 02.05.1995 -
verzekeringen tegen beroepsziekten/ RIZIV)

de medisch preventieve verantwoording

de omzendbrief PERS/2002/21 (13AC) van 24.09.2002

het besluit van de Vlaamse Regering van 21.02.2003

• 
• 

• 
• 
• 
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Artikel 218      
Afkolven tijdens de diensturen:
 
Een vrouwelijke werknemer die een borstkind voedt heeft, indien zij de werkgever hiervan in kennis heeft
gesteld, gedurende de eerste negen levensmaanden van dat kind het recht de arbeid te onderbreken ten
einde in de nodige rust en afzondering haar kind te zogen dan wel de moedermelk te kolven. De werkgever
biedt haar daartoe de gelegenheid en stelt, waar nodig, een geschikte af te sluiten besloten ruimte ter
beschikking.
De onderbrekingen, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats zo vaak en zo lang als nodig is doch bedragen
gezamenlijk ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst. De vaststelling van het tijdstip en de duur
van de onderbrekingen vindt plaats door de betrokken vrouwelijke werknemer na overleg met de
werkgever.
De duur van de onderbrekingen, bedoeld in dit artikel, gelden voor de toepassing van deze wet en de
daarop berustende bepalingen als arbeidstijd, waarover de vrouwelijke werknemer haar aanspraak op het
naar tijdruimte vastgesteld loon behoudt.
 
14.3. Genotsmiddelen
 
Artikel 219      
Binnen de volledige school, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen en andere open
ruimten is het verboden:

te roken,

alcohol te gebruiken,

drugs en/of roesopwekkende middelen te gebruiken.

 
Sancties in geval van overtreding van het rookverbod kunnen zijn:

mondelinge opmerking door de directeur/gemeentesecretaris

schriftelijke neerslag van de overtreding opnemen in het personeelsdossier van het betrokken
personeelslid

schriftelijke melding van de overtreding(en) aan het schoolbestuur

…

 
Artikel  220
Het rookverbod is eveneens van kracht buiten de openingsuren van de school en tijdens de
vakantieperioden.
 
Artikel 221
Het personeelslid mag zich niet aanbieden in de school indien hij onder invloed verkeert van alcohol,
drugs of roesopwekkende middelen.
 
Artikel 222
Het personeelslid moet handelen conform de richtlijnen van het schoolbestuur inzake drug- en
alcoholbeleid. Deze richtlijnen worden meegedeeld bij dienstorder. Zie bijlage 6 (Alcohol- en drugsnota)
 
14.4. Veiligheid

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
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Artikel 223      
Het personeelslid neemt de nodige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de leerlingen bij
activiteiten waaraan een gevaar of een risico verbonden is.
 
Artikel 224      
Het personeelslid leeft de richtlijnen van het schoolbestuur na in verband met de risico’s en
preventiemaatregelen die van toepassing zijn in de school.
 
Artikel 225      
In geval van activiteiten buiten de schoolgebouwen moet het personeelslid dit voorafgaandelijk meedelen
aan de directeur. In voorkomend geval worden afspraken gemaakt inzake voldoende begeleiding van de
leerlingen, de bereikbaarheid van het personeelslid en de verplaatsing van en naar de activiteit.
 
Artikel 226
Het personeelslid leeft de bepalingen in verband met brandveiligheid na en neemt deel aan alle initiatieven
die het schoolbestuur neemt om het personeel vertrouwd te maken met evacuatie en het gebruik van
blusmiddelen.
 
14.5. Arbeidsongeval, ongeval op weg naar of van het werk
 
Artikel 227
Het personeelslid dat slachtoffer is van elk arbeidsongeval of ongeval op weg naar en van het werk, al dan
niet met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, brengt onmiddellijk de directeur op de hoogte. Het personeelslid
geeft een volledige beschrijving van de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan.
 
Artikel 228
Bij een ongeval op het werk kan het personeelslid zich wenden tot de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
of tot een geneesheer naar keuze.
 
Artikel 229      
De naam van de arbeidsongevallenverzekeraar is opgenomen in bijlage 2 bij dit arbeidsreglement.
 
Hoofdstuk 15: Bescherming psychosociale risico’s op het werk, waaronder geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk
 
15.1. Algemeen
 
Artikel 230      
Begripsomschrijving
 
§1 Psychosociale risico’s op het werk: de kans dat een of meerdere personeelsleden psychische schade
ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling
aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de
arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop het schoolbestuur, bij
delegatie de directeur impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.
§2 Geweld: elke feitelijkheid waarbij een personeelslid of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van
toepassing is, psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.
§3 Pesterijen: meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, buiten of binnen de
instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de
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persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een andere
persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast, dat zijn
betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of
kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen,
handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden
met godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, ras of etnische
afstamming. Elk gedrag waarmee men iemand belet zich te uiten, waardoor hij geïsoleerd wordt of in
diskrediet gebracht wordt op zijn werk of bij zijn collega’s, wordt beschouwd als een gedrag dat typerend
is voor pesterijen.
§4 Ongewenst seksueel gedrag: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met
een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of
een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Elk
gedrag van seksuele aard wordt beschouwd als ongewenst seksueel gedrag indien het ongewenst,
misplaatst en beledigend is voor de persoon die het ondergaat, indien het expliciet of impliciet gebruikt
wordt als basis voor een beslissing die de rechten van een personeelslid op het vlak van beroepsopleiding,
tewerkstelling, behoud van de dienstbetrekking, promotie of salaris aantast, of voor enige andere beslissing
met betrekking tot de tewerkstelling of indien het een klimaat van intimidatie, vijandigheid of vernedering
ten aanzien van deze persoon creëert.
 
15.2. Beginselverklaring geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
 
Artikel 231
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt niet getolereerd omdat het strijdig is
met de rechten van de personeelsleden en met de eerbied voor hun menselijke waardigheid en omdat het
een overtreding van de wet is.
 
Artikel 232
Het personeelslid onthoudt zich van elke vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag, waarvan hij
of zij weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van een persoon en een
ontoelaatbare schending inhoudt van die waardigheid. Elk personeelslid onthoudt zich bijgevolg van elke
daad van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 
Artikel 233
De dader die vastgestelde inbreuken heeft gepleegd, wordt behandeld en gesanctioneerd overeenkomstig
de bepalingen omtrent tucht (vast benoemde en TADD’er) en ontslag (gewone tijdelijke) zoals beschreven
in het Decreet Rechtspositie.
 
Artikel 234      
Het personeelslid heeft een meldingsplicht, via de aangestelde personeelsleden, wanneer er ernstige
aanwijzingen zijn dat een leerling of een personeelslid slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag.
 
15.3. Raadgeving en hulp
 
Artikel 235     
§1 Het schoolbestuur stelt een preventieadviseur psychosociale aspecten aan. Hij is bevoegd om de bij wet
voorziene opdrachten te vervullen met betrekking tot de preventie van geweld, pesterijen en/of ongewenst
seksueel gedrag op het werk. Zo werkt hij op aanvraag mee aan het opstellen van de algemene
preventiemaatregelen en moet hij de met redenen omklede klachten die hij in ontvangst neemt,
onderzoeken.
§2 Het schoolbestuur kan ook een vertrouwenspersoon aanduiden binnen de school die binnen de
informele procedure bevoegd is voor het ontvangen en opvolgen van klachten over grensoverschrijdend
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gedrag vanwege personeelsleden en/of leerlingen. De vertrouwenspersoon wordt aangesteld om volledig
onafhankelijk op te treden als vertrouwenspersoon. Hij/zij dient het slachtoffer op te vangen, te helpen, te
steunen en bij te staan in het zoeken naar een oplossing.
§3 De namen en contactmogelijkheden van de preventieadviseur psychosociale aspecten en desgevallend
van de vertrouwenspersoon zijn opgenomen in bijlage 2 bij dit arbeidsreglement.
 
15.4. Procedure
 
Artikel 236
Informele psychosociale interventie
 
§1 Het personeelslid dat schade ondervindt ten gevolge  van psychosociale risico’s op het werk, waaronder
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, kan een beroep doen op de procedure voor
informele psychosociale interventie.
§2 Het personeelslid richt zich tot de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten
voor een eerste raadpleging. Dit eerste persoonlijk onderhoud moet plaatsvinden binnen een termijn van
10 kalenderdagen en moet in een document worden bevestigd, waarvan het personeelslid een kopie
ontvangt.
§3 De vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten zal naargelang de keuze van het
personeelslid:

actief luisteren en eventueel advies geven aan het personeelslid;

een interventie bij een ander persoon uitvoeren;

een bemiddeling tussen de partijen ondernemen, indien beide partijen hiermee instemmen.

§4 De vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten neemt het type van interventie op
in een gedateerd en ondertekend document waarvan het personeelslid een kopie ontvangt.
§5 De vertrouwenspersoon informeert het personeelslid van elke stap van het proces en handelt enkel met
uitdrukkelijke toestemming van het personeelslid.
 
Artikel 237      
Formele interventie
§1 Indien de bemiddeling of de informele interventie niet tot een resultaat leidt of onmogelijk blijkt, kan
het personeelslid  een verzoek tot formele interventie indienen.
§2 Binnen de termijn van 10 kalenderdagen moet de preventieadviseur psychosociale aspecten een
verplicht persoonlijk onderhoud hebben met het personeelslid. Hij bevestigt in een document dat het
verplicht persoonlijk onderhoud heeft plaats gevonden en overhandigt hiervan een kopie aan het
personeelslid.
§3 De preventieadviseur psychosociale aspecten kan het verzoek weigeren wanneer de situatie duidelijk
geen psychosociale risico’s op het werk inhoudt.
§4 De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt het schoolbestuur op de hoogte van het verzoek
met collectief karakter of het verzoek met individueel karakter.
§5 Indien het een verzoek is met collectief karakter dient het schoolbestuur, bij delegatie de directeur op
zoek te gaan naar een gepaste reactie. Uiterlijk na drie maanden deelt het schoolbestuur, bij delegatie de
directeur schriftelijk en gemotiveerd zijn beslissing mee over de gevolgen die hij aan het verzoek zal
geven. Hij doet dit aan de preventieadviseur psychosociale aspecten, de preventieadviseur interne dienst en
het ABOC.
§6 Indien het gaat om een verzoek met individueel karakter dan zal  de preventieadviseur psychosociale
aspecten een onpartijdig onderzoek instellen in volledige onafhankelijkheid en brengt hij het schoolbestuur
een advies met voorstellen betreffende de toe te passen maatregelen.Hij brengt het personeelslid en alle
rechtstreeks betrokkenen schriftelijk op de hoogte wanneer hij dit advies aan het schoolbestuur heeft

• 
• 
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overhandigd.
§7 Het schoolbestuur is verplicht om de betrokken partijen te informeren over de gevolgen van het
verzoek.
§8 Wanneer de feiten niet ophouden, of wanneer het schoolbestuur geen passende maatregelen treft, moet
de preventieadviseur psychosociale aspecten – in overleg met de verzoeker – een beroep in stellen bij
toezicht Welzijn op het Werk.
 
Artikel 238      
De risicoanalyse van psychosociale risico’s op het werk omvat ook het risico ‘agressie door derden’. Het
register van feiten door derden is een belangrijke bron van informatie van incidenten gepleegd door derden.
in het ‘register van feiten door derden’ kunnen de werknemers alle feiten van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag noteren waarvan zij menen het voorwerp te zijn geweest en die gepleegd zijn
door personen die niet tot de onderneming behoren.
 
Artikel 239      
Een schoolbestuur houdt een register van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag extern aan het
werk bij (de plaats waar dit register kan worden geraadpleegd: zie bijlage 2).
 
Hoofdstuk 16: Onthaal van nieuwe personeelsleden
 
Artikel 240
De indiensttreding van het personeelslid is het gevolg van een aanstellingsbesluit. Het personeelslid
ontvangt bij de indiensttreding een afschrift van:

het pedagogisch project;

beginselverklaring neutraliteit (indien dit er is)

het arbeidsreglement, met inbegrip van de aanvullende verplichtingen en onverenigbaarheden;

het schoolreglement;

de algemene veiligheidsrichtlijnen;

de richtlijnen in geval van evacuatie;

de geïndividualiseerde functiebeschrijving.

Het schoolwerkplan en de goedgekeurde leerplannen die worden bijgehouden op het schoolsecretariaat,
zijn ter beschikking van de personeelsleden.
Het personeelslid wordt geacht deze documenten te kennen, te aanvaarden en ze na te leven.
 
Artikel 241      
De indiensttreding van het personeelslid is het gevolg van een aanstellingsbesluit. Het personeelslid
ontvangt voor een redelijke termijn na de indiensttreding een afschrift van:

het aanstellingsbesluit of een aanstellingsbrief

 
Artikel 242     
§1 De directeur organiseert het onthaal van nieuwe personeelsleden, geeft hen de nodige inlichtingen en
instructies met het oog op de bescherming van het welzijn op het werk bij de uitvoering van hun werk en
het voorkomen van ongevallen en vergewist zich ervan dat deze nieuwe personeelsleden deze inlichtingen
goed hebben begrepen en in de praktijk brengen. De directeur of een ervaren personeelslid dat de directeur
aanduidt, begeleidt het beginnende personeelslid hierbij.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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§2 De directeur ondertekent een document waaruit blijkt dat de nodige inlichtingen en instructies werden
verstrekt m.b.t. het welzijn op het werk. Dit document wordt bijgehouden door het schoolbestuur.
 
Hoofdstuk 17: Bevoegde inspectiediensten
 
Artikel 243
De adressen van de volgende bevoegde inspectiediensten zijn opgenomen in bijlage 3 bij dit
arbeidsreglement:

het Toezicht op de Sociale Wetten,

het Toezicht op het Welzijn op het werk,

Sociale Inspectie.

 
BIJLAGEN

 

Bijlage 1: De normale uren van de Prinses Paolaschool zijn de volgende:
 
Dagen Uren Uren

Maandag (KS)
(LS)

van 08.40 u.
 
van 08.40

tot 12.15 u.
 
tot 12.15 u.

van 13.35 u.
 
van 13.50 u.

tot 15.30 u.
 
tot 15.30 u.

Dinsdag (KS)
 
(LS)

van 08.40 u.
 
van 08.40 u.

tot 12.15 u.
 
tot 12.15 u.

van 13.35 u.
 
van 13.50 u.

tot 15.30 u.
 
tot 15.30 u.

Woensdag (KS
+ LS)

van 08.40 tot 12.15 u.  

Donderdag (KS)
(LS)

van 08.40 u.
 
van 08.40

tot 12.15 u.
 
tot 12.15 u.

van 13.35 u.
 
van 13.50 u.

tot 15.30 u.
 
tot 15.30 u.

Vrijdag (KS)
(LS)

van 08.40 u.
 
van 08.40

tot 12.15 u.
 
tot 12.15 u.

van 13.35 u.
 
van 13.50 u.

tot 15.30 u.
 
tot 15.30 u.

 

De normale uren van de Klim op school zijn de volgende:
 
Dagen Uren Uren
Maandag
 

van 08.30 u.
 

tot 11.40 u.
 

van 12.55 u. tot 15.15 u.

Dinsdag
 

van 08.30 u.
 

tot 11.40 u.
 

van 12.55 u. tot 15.15 u.

Woensdag
van 08.30 u.
 

tot 12.05 u.
 

 

Donderdag
van 08.30 u.
 

 tot 11.40 u.
 

van 12.55 u. tot 15.15 u.

Vrijdag
van 08.30 u.
 

tot 11.40 u.
 

van 12.55 u. tot 15.15 u.

• 
• 
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BIJLAGE 2: De rustpauzes worden, behoudens afwijkingen voorzien in de individuele uurrooster,
als volgt toegekend: 

Prinses Paolaschool
Voormiddag:   van 10.35 u. tot 10.50 u. (OKK + 1KK)
                       van 10.20 u. tot 10.35 u. (2KK + 3KK)
                       van 10.20 u. tot 10.35 u. (LS)
 
Namiddag:     van 15.00 u. tot 15.15 u. (OKK + 1KK)
                      van 14.45 u. tot 15.00 u. (2KK + 3KK)
 
Klim op school
Voormiddag:   van 09.45 u. tot 10.00 u.
 
Namiddag:      van 14.10 u. tot 14.25 u.
           
BIJLAGE 3: De middagpauze wordt, behoudens afwijkingen voorzien in de individuele uurroosters,
als volgt toegekend:
 
Prinses Paolaschool
van 12.15 u. tot 13.35 u. (KS)
van 12.15 u. tot 13.50 u. (LS)
 
Klim op school
van 11.40 u. tot 12.55 u.

 

BIJLAGE 4: INDIVIDUELE UURROOSTERS
[i]

 
Zie secretariaat van desbetreffende school en het schoolbestuur.
 
BIJLAGE 5: MEDEDELINGEN INZAKE WELZIJN
 
Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Namen en contactmogelijkheden van de leden van de gemeentelijke interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk
De volgende persoon is aangesteld als preventieadviseur van de IDPB:

Stephane NKOUAKOUE

02/761 27 77 of 0498/94 49 87

s.nkouakoue@woluwe1200.be

 
De Interne Dienst voor preventie en Bescherming op het werk is gevestigd op het volgende adres:

Roodebeeksteenweg 137

1200 Brussel

 

• 
• 
• 

• 
• 

194/221
Conseil communal - 18.10.2021 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 18.10.2021 - Openbare toelichtingsnota



Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
Namen en contactmogelijkheden van de leden van de externe dienst voor preventie en bescherming op het
werk met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer:

MENSURA

Gaucheretstraat 88-90

1030 Brussel

02/549 70 85

brussel@mensura.be

 
Psychosociale risico’s waaronder, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Namen, en contactmogelijkheden van de preventieadviseur psychosociale aspecten en de eventuele
vertrouwenspersoon bevoegd voor psychosociale aspecten, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag

Preventieadviseur psychosociale aspecten: MENSURA (zie hierboven)

Vertrouwenspersoon (op afspraak):

Carine BOUSSY

Roodebeeksteenweg 137

1200 Brussel

02/774 36 89

c.boussy@woluwe1200.be

 
Eerste hulp
Namen van de hulpverleners per vestigingsplaats

Prinses Paola: Isabelle ANNEESENS

 Chantal DEWAELSCHE

 Sandra MATOSI

Klim op: Silke RAMAEKERS

Plaats(en) van het basismateriaal en de verbanddoos per vestigingsplaats

Prinses Paola: de hall van de kleuterschool, de hall van de lagere school en het secretariaat (hier
wordt ook de voorraad bewaard)

Klim op: in de leraarskamer (de voorraad wordt bewaard in het kastje van het lerarentoilet)

 
Arbeidsongevallenverzekeraar
Gesubsidieerde personeelsleden
 
Dit zijn alle leerkrachten, bijzondere leermeesters; kinderverzorgers, administratief medewerkers, de ICT-
coördinatoren, zorgcoördinatoren en directeur.
Deze zijn allen verzeker door het departement Onderwijs (het Agentschap voor Onderwijsdiensten:
AGODI)
 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
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BIJLAGE 6: ADRESSEN VAN DE BEVOEGDE INSPECTIEDIENSTEN
 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg
 
Externe directies Toezicht op het Welzijn op het Werk
 
[Neem hier de contactgegevens op van de bevoegde externe directie Toezicht op het Welzijn op het Werk .]
- http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6550
 
Algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten
 
[Neem hier de contactgegevens op van de bevoegde externe directie Toezicht op de Sociale Wetten .] -
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6552
 
FOD Sociale Zekerheid & Openbare instellingen van sociale zekerheid
 
Sociale inspectie
 

[Neem hier de contactgegevens op van de bevoegde Sociale Inspectie.] -
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/over-de-fod/organogram/sociale-inspectie/contact/contact-sociale-
inspectie.htm
 

BIJLAGE 7: GEGEVENS VAN HET CLB VAN DE VGC
 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel 02 482 05 72
fax 02 482 05 68
E-mail: clb.vgc@clbvgc.be
 
BIJLAGE 8: HET EVALUATIE-REGLEMENT
 
Evaluatie
 
Artikel 1        
Het schoolbestuur duidt voor elk personeelslid twee evaluatoren aan in het kader van functiebeschrijving
en evaluatie, behalve voor de directeur waarvoor slechts 1 evaluator wordt voorzien.
 
§1 Wervingsambten
De directeur van de school waar het personeelslid is aangesteld, is de eerste evaluator.
De Gemeentesecretaris is de eerste evaluator voor personeelsleden die aangesteld zijn op het niveau van de
scholengemeenschap.
In geval er tussen het personeelslid en de directeur een familiale band is tot en met de vierde graad dan
wordt het diensthoofd Onderwijs als eerste evaluator aangeduid.
 
De eerste evaluator heeft als voornaamste taak het personeelslid te coachen in diens functioneren:

samen met het personeelslid de geïndividualiseerde functiebeschrijving opstellen;• 
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functioneringsgesprekken voeren;

functioneringsverslagen opstellen;

het evaluatiegesprek voeren;

het evaluatieverslag opstellen met eindconclusie

 
Het Diensthoofd Onderwijs is de tweede evaluator.
 
De tweede evaluator:

bewaakt de procedure van het evaluatieproces;

kan op schriftelijk verzoek vanwege het personeelslid en /of de eerste evaluator ingeschakeld
worden. Hij brengt het personeelslid en /of de eerste evaluator op de hoogte van de aanvraag

 
In geval er tussen de directeur en het Diensthoofd Onderwijs een familiale band is tot en met de vierde
graad dan wordt de Gemeentesecretaris als tweede evaluator aangeduid.
In geval er tussen het personeelslid en een andere directeur van de scholengemeenschap een familiale band
is tot en met de vierde graad dan wordt Gemeentesecretaris als tweede evaluator aangeduid.
In geval er tussen het personeelslid en de directeur een familiale band is tot en met de vierde graad dan
wordt Gemeentesecretaris als tweede evaluator aangeduid.
In geen geval kan de tweede evaluator de rol van de eerste evaluator overnemen.
 
§2 Bevorderingsambt: directeur
De eerste evaluator is het schoolbestuur, er is geen tweede evaluator. De (*) is aangesteld als evaluator.
In geval er tussen de directeur en (*) een familiale band is tot en met de vierde graad dan wordt (**) als
eerste evaluator aangeduid.
 
De (*) heeft als evaluator de volgende rol:

samen met de directeur de functiebeschrijving opstellen;

functioneringsgesprekken voeren;

functioneringsverslagen opstellen;

het evaluatiegesprek voeren;

het evaluatieverslag opstellen met eindconclusie

 
(*) Sint-Pieters-Woluwe = Gemeentesecretaris  - St-Lambrechts-Woluwe = Diensthoofd Onderwijs -  
Sint-Joost-ten-Node  = Diensthoofd Onderwijs – Evere= Diensthoofd Onderwijs – Schaarbeek =
Gemeentesecretaris
(**) Sint-Pieters-Woluwe = Diensthoofd Onderwijs  - St-Lambrechts-Woluwe = Gemeentesecretaris  -  
Sint-Joost-ten-Node  = Gemeentesecretaris  Evere= Gemeentesecretaris – Schaarbeek = Diensthoofd
Onderwijs
 
Artikel 2        
Elk personeelslid dat aangesteld is voor meer dan 104 dagen krijgt een geïndividualiseerde
functiebeschrijving per ambt en per school. De geïndividualiseerde functiebeschrijving wordt ten laatste de
eerste dag van de aanstelling opgemaakt.
De directeur krijgt vanaf de eerste dag van zijn aanstelling een geïndividualiseerde functiebeschrijving

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
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voor dat ambt.
 

De eerste evaluator en het personeelslid stellen in overleg de geïndividualiseerde functiebeschrijving op
waarin de door de bij regelgeving opgelegde zaken opgenomen zijn.

 
Indien het personeelslid niet akkoord gaat, geeft het aan welke punten het betwist en waarom.
Als men het niet eens raakt:

hoort het schoolbestuur de eerste evaluator en het personeelslid;

het schoolbestuur beslist;

de eerste evaluator ondertekent en het personeelslid ondertekent de functiebeschrijving ter
kennisname.

 
De eerste evaluator en het personeelslid kunnen in overleg de functiebeschrijving aanpassen:

na afspraken tijdens een functioneringsgesprek;

bij een belangrijke wijziging van de opdracht van het personeelslid;

bij aanvang van een nieuwe evaluatieperiode.

 
Artikel 3        
Per evaluatieperiode vinden, per personeelslid en per ambt, minstens 1 functioneringsgesprek per
schooljaar.
De eerste evaluator nodigt het personeelslid schriftelijk uit voor een functioneringsgesprek. Hij kondigt dit
minimaal 10 werkdagen op voorhand aan.
Het personeelslid kan schriftelijk een functioneringsgesprek vragen. Het gesprek gaat door binnen de 14
werkdagen na ontvangst van de aanvraag. De datum van het gesprek wordt na overleg met het
personeelslid en desgevallend met de tweede evaluator bepaald door de eerste evaluator.

 
Een functioneringsgesprek resulteert steeds in een verslag opgemaakt volgens model in bijlage. Dit verslag
wordt ondertekend door de eerste evaluator en het personeelslid tekent ‘voor ontvangst’.
Het personeelslid en de tweede evaluator ontvangen een kopie.
Indien nodig bezorgt het personeelslid zijn/haar opmerkingen binnen de 14 werkdagen aan de eerste
evaluator. De opmerkingen worden dan toegevoegd aan het verslag.
 
Artikel 4        
Ieder personeelslid dat een functiebeschrijving heeft, moet minimaal om de vier schooljaren geëvalueerd
worden. Er kan bij een evaluatie enkel rekening gehouden worden met prestaties geleverd in het lopende
schooljaar en de drie voorafgaande schooljaren. Voor een aanstelling van meer dan 104 dagen tot 1
schooljaar is er minstens 1 evaluatiegesprek.
 
§1 Het evaluatiegesprek

kan leiden tot afspraken rond persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen die opgenomen
worden in de geïndividualiseerde functiebeschrijving van het personeelslid;

sluit een evaluatieperiode af;

leidt steeds tot een evaluatieverslag op overeenkomstig het model in bijlage;

 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
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De eerste evaluator bepaalt het tijdstip van het evaluatiegesprek en kondigt dit minimaal 10 werkdagen op
voorhand schriftelijk mee.
Het personeelslid kan schriftelijk een evaluatiegesprek vragen. Het gesprek gaat door binnen de 14
werkdagen na ontvangst van de aanvraag. De datum van het gesprek wordt na overleg met het
personeelslid en desgevallend met de tweede evaluator bepaald door de eerste evaluator.
 
Op vraag van de eerste evaluator of het personeelslid kan de tweede evaluator aanwezig zijn op het
evaluatiegesprek.
 
§2 Het evaluatieverslag

wordt opgesteld door de eerste evaluator met een eindconclusie en de beroepsmogelijkheden ( op
straffe van nietigheid) bij eindconclusie onvoldoende;

wordt door de eerste evaluator gedateerd,ondertekend en voorgelegd aan het personeelslid;

wordt door het personeelslid gedateerd en ondertekend “ ter kennisneming” en wordt onmiddellijk
terugbezorgd aan de eerste evaluator

wordt gekopieerd en één exemplaar wordt overhandigd aan het personeelslid, de tweede evaluator
en het schoolbestuur.

 
§3 Levensbeschouwelijke vakken  

deze personeelsleden worden geëvalueerd door de eerste evaluator;

de inspecteurs levensbeschouwelijke vakken leveren een bijdrage (vakinhoudelijk) voor de
evaluatie;

de eerste evaluator bepaalt de eindconclusie op basis van een evaluatiegesprek (niet-
vakinhoudelijk) en de (eventuele) bijdrage van de inspectie levensbeschouwelijke vakken (
vakinhoudelijk);

bij onvoldoende kan ontslag enkel met instemming van de bevoegde instantie.

 
Artikel 5 
Bij eindconclusie “onvoldoende” gelden de volgende afspraken:
 
§1 Wervingsambten
Het personeelslid dat in een wervingsambt tijdelijk is aangesteld voor bepaalde duur kan door het
schoolbestuur ontslagen worden als het voor dat wervingsambt één definitieve evaluatie met eindconclusie
"onvoldoende" heeft gekregen.
Het ontslag geldt voor het ambt in die school waarop de evaluatie met eindconclusie "onvoldoende"
betrekking heeft.
 
Na een  evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” en voor zover deze niet leidt tot het ontslag, moet het
betrokken personeelslid een nieuwe evaluatie krijgen. Deze nieuwe evaluatie moet een periode van
minstens 12 maanden effectieve prestaties omvatten. Deze periode start op het ogenblik dat het
evaluatieverslag wordt voorgelegd aan het betrokken personeelslid. Intussen is er minstens één
functioneringsgesprek.
 
Het personeelslid dat in een wervingsambt vast benoemd is of tijdelijk is aangesteld voor doorlopende
duur wordt ontslagen door het schoolbestuur als het in éénzelfde school voor dat wervingsambt ofwel twee
opeenvolgende definitieve evaluaties met eindconclusie "onvoldoende" ofwel drie definitieve evaluaties

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
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met eindconclusie "onvoldoende" in zijn loopbaan heeft gekregen. Het ontslag geldt voor het ambt in die
school waarop de evaluaties met eindconclusie "onvoldoende" betrekking hebben.
 
§2 Bevorderingsambt: directeur
Een directeur die tijdelijk aangesteld is, wordt ontslagen door het schoolbestuur als het voor dat ambt één
definitieve evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" heeft gekregen. Het ontslag geldt voor het ambt in
de school waarop de evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" betrekking heeft.
 
Het schoolbestuur kan een vast benoemd directeur die voorheen vast benoemd was in een ambt in het
onderwijs, na één definitieve evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" voor dat ambt van directeur uit
dit ambt verwijderen.
Het betrokken personeelslid wordt door het betrokken schoolbestuur onmiddellijk ter beschikking gesteld
wegens ontstentenis van betrekking in het ambt waarin hij voorheen vast benoemd was.
 
Een vast benoemd directeur wordt ontslagen door het schoolbestuur als het in éénzelfde school voor dat
ambt ofwel twee opeenvolgende definitieve evaluaties met eindconclusie "onvoldoende" ofwel drie
definitieve evaluaties met eindconclusie "onvoldoende" in zijn loopbaan heeft gekregen.
Het ontslag geldt voor het ambt van directeur in die school waarop de evaluaties met eindconclusie
"onvoldoende" betrekking hebben.
 
De kennisgeving van het ontslag kan enkel geschieden hetzij bij ter post aangetekende brief die uitwerking
heeft op de derde werkdag na de datum van verzending, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot.
 
Artikel 6        
Het evaluatiedossier bevat alle nuttige documenten die als beoordelingsgrond kunnen dienen én die
betrekking hebben op de functiebeschrijving. Alle documenten dienen door het personeelslid ondertekend
te worden ‘ voor ontvangst’.
 
De eerste evaluator houdt de coachingshistoriek bij conform het model in bijlage.

Het evaluatiedossier bevindt zich in de school waar het personeelslid tewerkgesteld is.
 
Het personeelslid heeft op elk ogenblik inzage in zijn persoonlijk evaluatiedossier. Hij kan op zijn verzoek
een kopie krijgen van zijn evaluatiedossier.
 
Artikel 7        
Tegen een evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" kan het personeelslid beroep aantekenen bij een
college van beroep inzake evaluaties. Dit college van beroep garandeert de rechten van verdediging.

 
Als het personeelslid, binnen de termijn van twintig kalenderdagen volgend op de overhandiging van de
kopie van het evaluatieverslag met eindconclusie ‘onvoldoende’, geen beroep aantekent, is de evaluatie
met eindconclusie "onvoldoende" definitief na het verstrijken van deze termijn.
 
Als het personeelslid, binnen de termijn van twintig kalenderdagen volgend op de overhandiging van de
kopie van het evaluatieverslag met eindconclusie ‘onvoldoende’, beroep aantekent, is de evaluatie met
eindconclusie "onvoldoende" definitief na de uitspraak van het college van beroep voor zover het college
van beroep de evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" niet vernietigt.

 
Bijlagen van de evaluatieprocedure

Model verslag functioneringsgesprek• 
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VERSLAG FUNCTIONERINGSGESPREK
 

Onderwijsinstelling                              :
Instellingsnummer                               :
Schoolbestuur                                     :
Scholengemeenschap                        : Grootbos- aan- Zee
Nummer scholengemeenschap          :
 

 
IDENTIFICATIE
Naam personeelslid   
Stamboeknummer   
Geboortedatum   
Eerste evaluator   
Tweede evaluator   
Ambt   
 
Bijkomende gegevens: functie(s), volume opdracht, ATO,…
 
 
 
Datum functioneringsgesprek:   
 
Bespreekpunten:
 
 
AFSPRAKEN  
 
Voorbeeld:
Aanpassing functiebeschrijving
Opnemen van persoons-en ontwikkelingsgerichte doelstellingen
 
 
 
Opgemaakt in drie exemplaren                                                                                                             
voor kennisneming,                                      
                                                                                   Voor ontvangst,
 
Het personeelslid:                                                    De 1ste evaluator:                               De 2de

evaluator :
Datum:                                                                       Datum:                                                      
Datum:
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Model evaluatieverslag

EVALUATIEVERSLAG
Onderwijsinstelling                              :
Instellingsnummer                               :
Schoolbestuur                                     :
Scholengemeenschap                        : Grootbos aan- Zee
Nummer scholengemeenschap          :
 
 
IDENTIFICATIE
Naam personeelslid   
Stamboeknummer   
Geboortedatum   
Eerste evaluator   
Tweede evaluator   
Ambt   
 
Bijkomende gegevens: functie(s), volume opdracht, ATO,…
 
 
 
 
Datum evaluatiegesprek:
 
Beschrijvend verslag
 
 
 
 
 
 

Eindconclusie
 
 
 

• 
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Opgemaakt in drie exemplaren
Voor kennisneming                                                                                                         
                voor ontvangst,
 
 
Het personeelslid                                                 De eerste evaluator
Datum: ………….                                                Datum:………………                                         De
tweede evaluator
 

 
Beroepsmogelijkheden
 
Als het evaluatieverslag de eindconclusie ‘onvoldoende’ bevat, moet het op straffe van nietigheid steeds de
beroepsmogelijkheden bevatten (cfr. Artikel 47decies, § 3 decreet van 27 maart 1991 betreffende de
rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra
voor leerlingenbegeleiding)
 
Uittreksel uit het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding
 
Artikel 47undecies.
§ 1. Een evaluatie, bedoeld in afdeling I, kan leiden tot een evaluatieverslag met eindconclusie
"onvoldoende".
§ 2. Tegen een evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" kan het personeelslid beroep aantekenen bij een
college van beroep inzake evaluaties. Dit college van beroep garandeert de rechten van verdediging.
Als het personeelslid, binnen de in artikel 47septies decies, § 5, 1°, voorziene termijn, geen beroep
aantekent, is de evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" definitief na het verstrijken van deze termijn.
Als het personeelslid, binnen de in artikel 47septies decies, § 5, 1°, voorziene termijn, beroep aantekent, is
de evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" definitief na de uitspraak van het college van beroep voor
zover het college van beroep de evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" niet vernietigt.
§ 3. Na een evaluatie met eindconclusie "onvoldoende", en voor zover deze niet leidt tot het ontslag zoals
bedoeld in dit hoofdstuk, moet betrokkene een nieuwe evaluatie krijgen. Deze nieuwe evaluatie moet een
periode van ten minste twaalf maanden effectieve prestaties omvatten. Deze periode start op het ogenblik
dat het evaluatieverslag wordt voorgelegd aan het betrokken personeelslid overeenkomstig artikel
47decies, § 2.
 
Artikel 47septiesdecies.
[…]
§ 5. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen betreffende beroepsprocedure en betreffende de
werking van het college van beroep in het procedurereglement, met dien verstande dat :
1° op straffe van verval het beroep dient ingesteld te worden binnen een termijn van twintig kalenderdagen
volgend op de overhandiging van de kopie van het evaluatieverslag met eindconclusie "onvoldoende" door
de eerste evaluator of door de inrichtende macht voor de beheerder van een internaat, de directeur en
desgevallend de adjunct-directeur. Deze termijn kan worden opgeschort tijdens een vakantieperiode;
2° het beroep de evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" opschort;
3° voor het vaststellen van de redenen tot wraking van de voorzitter en de leden zal worden uitgegaan van
het bepaalde in artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek;
4° de rechten van de verdediging tijdens de procedure worden gewaarborgd.
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Uittreksel uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 betreffende de procedure
in beroep na een evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” en betreffende de werking van het
college van beroep
 
Artikel 7.
Als een evaluatie wordt uitgesproken met eindconclusie "onvoldoende", dan kan het betrokken
personeelslid hiertegen bij aangetekend schrijven beroep instellen bij de bevoegde kamer van het college
van beroep, binnen de termijn, vermeld in […] artikel 47septiesdecies, § 5, 1°, van het decreet rechtspositie
personeelsleden gesubsidieerd onderwijs. Het betrokken personeelslid ontvangt op zijn eenvoudig verzoek
onmiddellijk een kopie van zijn evaluatiedossier.
Als het einde van de termijn zoals bedoeld in het eerste lid, valt binnen de herst-, kerst-, krokus-, paas- of
zomervakantie zoals die voorzien zijn in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991  tot
organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs, in het deeltijds kunstonderwijs en in het onderwijs
voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of in het
besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001  houdende de organisatie van het schooljaar in het
secundair onderwijs, dan wordt die termijn opgeschort gedurende de duur van de betrokken vakantie.
Op hetzelfde ogenblik als het personeelslid het beroepschrift indient, stuurt hij een kopie daarvan aan zijn
evaluator(en).
Het beroep moet op straffe van nietigheid gemotiveerd zijn.
Het beroep moet de naam en het adres van de instelling of het centrum bevatten en de naam van de
evaluator(en).
 
Het beroep kan worden ingediend bij de kamer voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van het
college van beroep op het volgende adres:
Kamer voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van het college van beroep
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijspersoneel
Tav Mevr. Peggy Michiels, secretaris

Hendrik Consciencegebouw, toren C, 1 ste verdieping
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Model coachinghistoriek

 

HISTORIEK COACHING
 

Onderwijsinstelling                              :
Instellingsnummer                               :
Schoolbestuur                                    :
Scholengemeenschap                        : Grootbos- aan- Zee
Nummer scholengemeenschap          :

• 
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IDENTIFICATIE
Naam personeelslid   
Stamboeknummer   
Geboortedatum   
Eerste evaluator   
Tweede evaluator   
Ambt   

 
Bijkomende gegevens: functie(s), volume opdracht, ATO,…
 
 

 

 

Datum Bondige omschrijving van de actie
Paraf

Personeels-lid

Paraf
1ste

evaluator
    
    
    
    

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

   

 
 
 

  

 
 
BIJLAGE 9: ALCOHOL EN DRUGSNOTA
 
Doelstelling: Kwaliteitsvol onderwijs binnen een vertrouwenswekkende organisatie
 
Samen met het schoolbestuur en haar gemandateerden streven alle medewerkers naar een kwaliteitsvol

onderwijs binnen gemeentelijke scholen
[1]

.
Dit doel realiseren kan alleen op een aangename werkplek waar veiligheid en gezondheid gewoonten zijn.
Kwaliteitsvol onderwijs vereist het kunnen werken en leren in een vertrouwenswekkende omgeving.
 
Uitgangspunten van het alcohol- en drugbeleid
 
Het schoolbestuur is mede verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van haar werknemers en
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voor kwaliteitsvol onderwijs.
 
Het schoolbestuur acht vermoeden van misbruik van alcohol en drugs op het werk onverenigbaar met de
bovenvermelde doelstelling. Dit misbruik verhoogt immers niet alleen het risico op arbeidsongevallen,
maar brengt tevens een ongewenste vermindering of terugval van de arbeidsprestatie teweeg en een minder
goede onderwijskwaliteit.
Met het beoogde alcohol- en drugbeleid stelt het schoolbestuur het functioneren van iedere medewerker
centraal. Preventie, behoud van kwaliteitsvol onderwijs en behoud van tewerkstelling zijn hierbij van
essentieel belang.
 
Binnen de arbeidssituatie wil het schoolbestuur in de eerste plaats medewerkers met een alcohol- of
drugprobleem op weg helpen om op een effectieve wijze iets aan hun probleem te doen. Het bestuur wil de
medewerker met een alcohol- of drugprobleem een haalbare kans bieden op herstel.
 
Het alcohol- en drugbeleid steunt op drie pijlers:

afspraken over de aanwezigheid van alcoholische dranken en drugs,

de procedure in geval van misbruik van alcohol en drugs,

de verantwoordelijkheid en de taak van alle actoren.

 
1. Aanwezigheid van alcoholische dranken en drugs
 
Alcoholische dranken
 
Artikel 99 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) zegt dat het verboden is
gedistilleerde alcoholische dranken en gegiste dranken binnen te brengen op de werkvloer, de
bijhorigheden inbegrepen.
 
Het verbruik van alcoholische dranken tijdens de dienst, ook deze aangeboden door het publiek, zijn niet
toegelaten.
Het is ook verboden tijdens de uitoefening van de dienst, behalve als de dienstnoodwendigheid dit vereist,
zich op te houden in voor het publiek toegankelijke drankgelegenheden, cafetaria's en dergelijke. Dit vloeit
voort uit de bekommernis van het schoolbestuur om enerzijds de drang om alcohol te verbruiken weg te
nemen, en anderzijds om het werkverzuim te beperken.
 
Gelegenheidsdrinken mag onder geen enkele voorwaarde of in geen enkele omstandigheid worden geduld.
Verder is het verboden zich met de uiterlijke kentekenen van drankmisbruik op het werk aan te bieden.
 
In afspraak met het schoolbestuur/de directie kunnen alcoholische dranken op specifieke tijdstippen en
plaatsen wel worden toegelaten. Bij deze gelegenheden moet niet-alcoholische drank altijd aanwezig zijn
om niemand onder morele of sociale dwang te zetten om alcohol te verbruiken. Het is evenwel niet
toegestaan zich op deze momenten te bedrinken.

 
Er worden bij deze gelegenheden geen alcoholische dranken van meer dan 22° geschonken.
 
Drugs
 
Het bezit en gebruik van alle drugs zijn onder geen enkel beding toegestaan op de werkvloer.
Tevens is het ten strengste verboden om zich onder invloed van drugs en/of medicatie die de goede
werking beïnvloedt, op het werk aan te bieden.

• 
• 
• 
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Gebruik en beschikbaarheid van medicatie op het werk
Het beleid heeft betrekking op alle middelen die een gedragsverandering met zich mee kunnen brengen
en/of die een risico op afhankelijkheid van het product met zich mee dragen. Hierbij gaat het vooral om
psychofarmaca (slaap- en kalmeermiddelen, antidepressiva, samengestelde pijnstillers). Het
onoordeelkundig en/of niet voorgeschreven gebruik van psychofarmaca op de werkvloer is niet toegestaan.
Het is aangewezen geen voertuig, vaartuig of machine te besturen indien de behandelend geneesheer en/of
de bijsluiter dit afraden. Personeelsleden worden via informatie bewust gemaakt van de mogelijke effecten
van medicatiegebruik (eventueel in combinatie met andere drugs) op hun functioneren.
 
2. De procedure in geval van vermoeden van misbruik van alcohol- en drugs
 
 
De procedure is enerzijds bedoeld om alcohol- en drugsgebruik op het werk te voorkomen en anderzijds
om medewerkers met een alcohol- of drugprobleem op weg te helpen, om op een effectieve wijze iets aan
hun probleem te doen.
Iedere belanghebbende is bevoegd om de uiterlijke kentekenen van vermoeden van drug- en drankmisbruik
vast te stellen, ze te beschrijven en daarover een verklaring af te leggen bij de hiërarchische overste van
het personeelslid.
De hiërarchische overste wijst de betrokken medewerker - die hij niet in staat acht om zijn functie onder
normale omstandigheden uit te voeren - op zijn verminderde arbeidsprestaties of op zijn ontoelaatbaar
gedrag en meldt dit aan het diensthoofd onderwijs en/of de gemeentesecretaris, rekening houdend met de
geplogenheden binnen het schoolbestuur.
Al naar het geval beslist de hiërarchische overste of hij al dan niet inzake het betrokken personeelslid een
feitenverslag zal opstellen en/of een schriftelijke verwittiging zal overmaken.
Ingeval de hiërarchische overste meent dat de openbare orde en/of de veiligheid van het betrokken
personeelslid of anderen in het gedrang wordt gebracht neemt hij onmiddellijk contact op met het
diensthoofd onderwijs en/of de gemeentesecretaris , rekening houdend met de geplogenheden binnen het
schoolbestuur en kunnen onverwijld passende maatregelen worden getroffen.
 
2.1. Optreden in een acute situatie
Stel dat een personeelslid zoveel alcohol, medicatie en/of drugs heeft gebruikt dat hij/zij niet meer in staat
is om te werken, dan is volgend optreden aangewezen.
 
Acute situaties (dronkenschap, onder invloed zijn van andere drugs) doen zich meestal slechts éénmaal
voor.
 
2.1.1. Duidelijke vaststelling van werkonbekwaamheid en een snelle verwijdering van de werkvloer is
nodig

Uit het gedrag van de betrokkene blijkt dat hij/zij in de huidige omstandigheden niet kan
functioneren. In dat geval gaat men uit van het appreciatierecht van het personeelslid dat deze
vaststelling doet. Hierbij is er met andere woorden geen sprake van bewijslast.

Werkonbekwaamheid en de urgentie om snel in te grijpen hebben tot gevolg dat de betrokkene
moet stoppen met het uitvoeren van zijn/haar taken en van de werkvloer weggehaald moet worden.

Snel handelen is noodzakelijk (o.a. uit veiligheidsoverwegingen, zowel voor de betrokkene zelf
als voor zijn omgeving):

vaststellen dat de betrokkene niet meer in staat is om zijn/haar taken op een veilige en
degelijke manier uit te voeren;

het schoolbestuur/directie op de hoogte brengen;

• 

• 

• 

• 
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de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van iedereen te waarborgen;

de betrokkene op een serene manier van de werkplek weghalen (met hulp van de collega’s
als dit nodig blijkt).

 
Belangrijk: als de betrokkene een leidinggevende/de directie is, is het de plicht van het personeelslid dit
rechtstreeks te melden aan de daartoe aangeduide persoon (*zie bijlage 2 – “mededelingen inzake welzijn”
voor de contactpersoon) en/of de gemeentesecretaris, die hierin verder optreedt. De daartoe aangeduide
persoon en /of gemeentesecretaris moeten dit met de nodige discretie behandelen.
 
- Mogelijke reacties van de betrokkene:

De betrokkene gaat vrijwillig mee naar een afzonderlijk lokaal
Het schoolbestuur/directie stelt alles in het werk om de betrokkene op een veilige manier naar huis
te brengen. Bij voorkeur wordt er gekozen voor een taxi. De betrokkene staat in voor de hieraan
verbonden kosten.

De betrokkene weigert mee te gaan

Het schoolbestuur/directie kan een beroep doen op een derde persoon om de betrokkene
alsnog te overtuigen.

Als de betrokkene blijft weigeren, roept het schoolbestuur/directie getuigen om de
weigering te laten vaststellen.

Als de betrokkene blijft weigeren, kan men de bevoegde ordediensten en/of hulpdiensten
inroepen.

 
Belangrijk:  in alle omstandigheden moet de betrokkene veilig thuis geraken. Al het mogelijke wordt
gedaan om de betrokkene niet zelf te laten rijden. Eventueel wordt hij naar zijn thuisadres gebracht. Indien
nodig roept men de bevoegde orde- of hulpdiensten in. Eventuele vervoerskosten zijn ten laste van de
betrokkene.
 
2.1.2. Het schoolbestuur/directie heeft kort na het voorval een gesprek met betrokkene

Dit gesprek vindt onmiddellijk, d.i. zo snel als mogelijk en uiterlijk na één week, plaats nadat de
betrokkene terug aan te werk is gegaan.

Het schoolbestuur/directie bespreekt het incident met de betrokkene en toetst het gebeurde af.

Als uit het gesprek blijkt dat er een probleem is, stelt het schoolbestuur/directie duidelijk dat
dergelijke feiten niet getolereerd worden. Het schoolbestuur/directie waarschuwt de betrokkene voor
mogelijke zware gevolgen bij herhaling (zie eventueel ook procedure chronisch misbruik) en licht
eventueel de betrokkene in over het bestaande hulpverleningsaanbod (zie 3. Hulpverlening).

Er wordt er van dit gesprek een verslag gemaakt volgens de afspraken en procedures die in de
scholengemeenschap gelden. Er wordt van dit gesprek een verslag gemaakt en door beide partijen
ondertekend. Dergelijke incidenten worden in een registratiesysteem opgenomen.

Als bij een incident door alcohol- en drugsmisbuik de feiten of gevolgen dermate ernstig zijn, stelt
men de procedures in zoals beschreven in het Decreet Rechtspositie van 27 maart 1991.

2.2. Optreden in een chronische situatie
 
Een personeelslid functioneert al enige tijd minder goed tot slecht, vermoedelijk door misbruik van

• 
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alcohol, medicatie en/of drugs; of een personeelslid verschijnt op het werk vaker onder kennelijke invloed
van alcohol, medicatie en/of drugs, zonder dat er zich noodzakelijkerwijze functioneringsproblemen
voordoen.
 
Binnen de scholengemeenschap zijn er afspraken gemaakt over hoe men het disfunctioneren van
personeelsleden aanpakt. Die afspraken blijven geldig, ongeacht de oorzaak van het disfunctioneren; ze
gelden dus ook voor het disfunctioneren door misbruik van alcohol, medicatie of drugs. De krachtlijnen
hiervan zijn functioneringsgesprekken, coaching en evaluatie.

Voor het tijdelijk personeel past die aanpak in de uitvoering van de bepalingen in het Decreet
Rechtspositie (DRP) in verband met de functiebeschrijving en de evaluatie.

Voor TADDers en vastbenoemden gelden de gangbare tuchtmaatregelen voor elke vorm van
grensoverschrijdend gedrag, dus ook voor grensoverschrijdend gedrag door misbruik van alcohol,
medicatie of drugs (eventueel kan men het gebruik zelf als ‘grensoverschrijdend’ kwalificeren).

Bij de begeleiding van een personeelslid bij wie men een chronisch misbruik van alcohol, medicatie of
drugs vermoedt, gelden de hiernavolgende principes.

Eigen aan de aanpak is het besef dat een personeelslid met een drank-, medicatie- of
drugprobleem zijn functioneren of zijn gedrag niet in zijn eentje kan veranderen, maar hulp nodig
heeft, en dat bij dit personeelslid zelf vaak enig ‘probleeminzicht’ ontbreekt.

Precies daarom komt het erop aan zeer scherpe grenzen te trekken en te bewaken: afspraken die
gemaakt zijn tijdens functioneringsgesprekken, moeten worden nagekomen. Elk disfunctioneren en
elk grensoverschrijdend gedrag dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met drank-,
medicatie- of drugsmisbruik, moet ten aanzien van het personeelslid als zodanig worden geduid.
Elke keer moet men er de nadruk op leggen dat de betrokkene in een negatieve spiraal
terechtgekomen is en dat hij daar enkel uit los geraakt, als hij zich laat helpen of verzorgen. Men
stelt hem voor contact op te nemen met de interne hulpverlener/vertrouwenspersoon (*zie bijlage 2
– “mededelingen inzake welzijn” voor de contactpersoon), die hem in vertrouwen kan informeren.
Men kan hoe dan ook de betrokkene niet verplichten hulp te zoeken. Het blijft dus bij informeren,
aansporen en aanmoedigen.

De frequentie van de functioneringsgesprekken en de intensiteit van de coaching worden dan ook
door twee factoren bepaald. Enerzijds is er de wijze waarop het disfunctioneren evolueert, de
frequentie waarmee de incidenten door alcohol-, medicatie- of druggebruik zich voordoen (het
vóórkomen van dronkenschap, of onder kennelijke invloed zijn van drugs of medicatie). Anderzijds
zijn er de acties die de betrokkene zelf onderneemt om aan de afhankelijkheid van alcohol,
medicatie of drugs te ontsnappen. Hoe frequenter de klachten over het disfunctioneren, hoe
intensiever de coaching; hoe meer het personeelslid er blijk van geeft zelf actief aan zijn situatie te
werken, hoe minder de coach hem op ‘op de huid moet zitten’.

Ook het personeelslid dat zich laat behandelen en actief meewerkt aan de hulp die wordt geboden,
verdient blijvende aandacht. Het gaat er dan meer om het personeelslid in zijn strijd bij te staan en
te bemoedigen. Het eventuele disfunctioneren blijft op de agenda, maar punten waar verbetering in
het functioneren merkbaar is, worden positief onderstreept.

Met een personeelslid dat voor zijn behandeling langere tijd afwezig is, wordt het best (tenminste
als betrokkene dat wenst) contact gehouden. Dat contact is hoe dan ook nodig in de periode voor
betrokkene het werk hervat en moet worden onderhouden tijdens het hele re-integratieproces.
Dergelijke contacten kunnen verlopen via de hiërarchische lijn, of via een interne hulpverlener, elk
met respect voor zijn eigen rol. Ook collega’s kunnen daarin, al dan niet op een structurele wijze,
een rol spelen.

Ook (psychosociale) nazorg is belangrijk. Het is opportuun dat het schoolbestuur/directie de
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betrokkene stimuleert om zich te laten opvolgen. Dit om herval te vermijden.

 
Kaderen de verschijnselen in een persoonlijke problematiek, dan kan de hiërarchische overste de
betrokkene wijzen op de mogelijkheden om zich te laten helpen (sociale of psychische begeleiding, het
bestaan van gespecialiseerde instellingen). Met toestemming van de betrokkene kan de preventieadviseur-
arbeidsgeneesheer hierbij een ondersteunende en coördinerende rol krijgen.
 
Ontkent de betrokkene zijn of haar problematiek dan kan de hiërarchische overste hem erop wijzen dat zijn
gedrag, waarmee het ook te maken heeft, alleszins ontoelaatbaar is op het werk en aanleiding kan geven tot
gepaste maatregelen.
 
3. De verantwoordelijkheid en de taak van alle actoren
 
De geloofwaardigheid van het alcohol- en drugbeleid staat of valt met de voorbeeldfunctie van iedereen
die bij de school betrokken is. Met nadruk vraagt het schoolbestuur om hun medewerking teneinde de
geschetste problematiek op een sociale en efficiënte manier aan te pakken.
 
Het uitgangspunt van het alcohol- en drugbeleid is het goed/adequaat functioneren van elke medewerker.
De directeur en alle medewerkers, moeten zich hierop richten.
 
Elke lid van de hiërarchische lijn heeft welbepaalde plichten ten overstaan van de ondergeschikten, zowel
van de eigen dienst als van een andere. Deze verplichtingen vloeien voort uit bestaande wetten en
reglementen. Volgens de artikelen 5 tot en met 13 van het K.B. van 27.03.1998 betreffende het beleid
inzake het welzijn van het personeelslids bij de uitvoering van hun werk is de hiërarchische lijn, dus elke
leidinggevende, verplicht om preventiemaatregelen te nemen om risico’s te voorkomen, schade te
voorkomen of te beperken. Het toezien op het drankverbruik van de medewerkers kadert daarin.
Een ander kader waarbinnen de verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn past is:

het beheer van de toegewezen taken als goede huisvader,

het toepassen van de wet op de openbare dronkenschap,

de arbeidswet die de verplichting oplegt om het werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te
verrichten.

Als bij een incident door alcohol- en drugsmisbuik de feiten of gevolgen dermate ernstig zijn, stelt
men de procedures in zoals beschreven in het Decreet Rechtspositie van 27 maart 1991.

Bovendien moet men zich onthouden van al wat schade kan berokkenen aan de eigen veiligheid of die van
anderen.
 
Een lid van de hiërarchische lijn moet bij elke vaststelling van een vorm van inefficiënt presteren van een
medewerker hem bij de eerste gepaste gelegenheid  om wijziging in zijn gedrag vragen. Dit gebeurt
volledig in overeenstemming met de geest van het functioneringssysteem.
 
Een medewerker die bijvoorbeeld regelmatig afwezig is (vb. de maandagmorgen) heeft geen goed
werkgedrag. Zijn attitude is een onderdeel van zijn functioneren. De directe overste dient deze
medewerker hierop te wijzen en hem te verzoeken om zijn gedrag aan te passen.
 
Het eenduidig reageren op beginnende situaties is belangrijk van bij de start. Het snel bespreken van het
probleemgedrag waarborgt een snellere hulpverlening. (Het betrokken personeelslid beschermen binnen
een ploeg medewerkers maakt de hulpverlening later veel moeilijker.)
 

• 
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Het ontzien van de medewerker door hem niet door te verwijzen, maakt het lid van de hiërarchische
lijn medeplichtig aan het niet goed functioneren van zijn personeelslid. Hij ontneemt de betrokkene
daardoor eveneens kansen om op een passende manier begeleid en geholpen te worden. Dit is de
plicht van een leidinggevende. Als een leidinggevende hieraan verzaakt, verzuimt hij aan zijn plicht.
 
Regelgeving
 
Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende
middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van stoffen die kunnen gebruikt
worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (B.S.06.03.1921)
en haar uitvoeringsbesluiten
 
Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van het personeelslids bij de uitvoering van hun werk
(B.S.18.09.1996)
 
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de
gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van 27 maart 1991 (B.S.25.05.1991).
 
Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk (B.S.31.03.1998)
 
Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers
(B.S.16.06.2003)
 
11 februari 1946 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (B.S.03.04.1946).
Titel II: Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezondheid van
de arbeiders, Hoofdstuk II: Bepalingen betreffende de hygiëne en de arbeidsplekken, Artikel 99
 
Uiterlijke kentekenen die kunnen wijzen op gebruik van alcohol of drugs
 
De hieronder beschreven voorbeelden zijn niet limitatief. Ze doen zich niet noodzakelijk allemaal tegelijk
voor.
 
Uiterlijk voorkomen

wijziging in de persoonlijke verzorging van een individu,
vb. ongeschoren, onzorgvuldig geschoren, ongewassen of ongekamd haar, (on)zorgvuldigheid en
graad van reinheid van de kledij

wijziging in het uitzicht van het lichaam,
vb. rood aangelopen gezicht, bloeddoorlopen ogen, naar alcohol ruikende adem

wijziging in de motoriek,
vb. bevende handen, onvaste gang met zoeken naar breed steunvlak, onzeker handelen, …

grijpen naar voorwerpen, trager bewegen van de ledematen of sneller bewegen doch bewegingen
zonder doel (ongedurig, opgewonden), onzorgvuldige articulatie.

 
Wijziging in het gedrag

vertraagd of niet reageren op uitwendige prikkels,
vb. laat of niet antwoorden op vragen, niet reageren op bepaalde signalen, desinteresse voor wat zich
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in de omgeving van het individu afspeelt

overdreven reactie op uitwendige prikkels,
vb. gejaagde spraak, prikkelbaarheid, neiging tot ruziemaken

"Eigenaardig" gedrag, dit wil zeggen gedrag dat gegeven de omstandigheden als niet gepast of
niet adequaat geldt

 
Wijziging in de werkprestatie

maken van overdreven veel fouten, onzorgvuldigheid in de uitvoering van een werk

abnormaal trage uitvoering van het werk

 
Uiterlijke kentekenen die kunnen wijzen op probleemgebruik van alcohol of drugs
 
Je kunt probleemdrinken herkennen aan allerlei kenmerken: (niet limitatief en niet noodzakelijk samen)

gedragsverandering: iemand wordt suffer of juist agressiever, vergeetachtig, onverschillig

niet meer drinken voor het plezier of het genot, maar vanuit een vanzelfsprekendheid

regelmatig overmatig alcoholgebruik: één keer overkomt iedereen, als het vaker gebeurt, is er
meer aan de hand

ongewenst gedrag samengaand met alcoholgebruik: fysiek of verbaal geweld, gebrek aan respect
voor anderen, …

wrong place en wrong time: wanneer iemand drinkt op momenten en plaatsen dat je het niet zou
verwachten of het echt ongepast lijkt

alcoholgebruik in het verkeer

drank gebruiken als hulpmiddel om met moeilijkheden om te gaan vb. om gevoelens te durven
tonen, om contact te leggen,...

’s morgens regelmatig een houten kop hebben, een plakkerige droge mond en misselijkheid

conflicten over het alcoholgebruik: ontkennen van het probleem, kwaad worden, in de drank
vluchten

…

 
Literatuur
Boeken
 
Naar een veilige school
D/2002/8132/48
Politea NV
Kolenmarkt 7
1000  Brussel
 
VVSG
Aarlenstraat 53 bus 4
1040 Brussel
 
Deze beslissing zal, ter kennisgeving, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest doorgestuurd
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38

worden.
 
 
[1] Scholen: het gewoon en buitengewoon voltijds onderwijs, de centra voor deeltijds beroepsonderwijs, de
academies voor deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding.
 

 

(ARBEIDSREGLEMENT WIJZIGINGEN IN HET BLAUW).pdf, arbeidsreglement 2021.pdf, protocol AR
SPW.pdf, protocol arbeidsreglement ondertekend Schaarbeek.PDF, protocol arbeidsreglement
ondertekend SLW.PDF, protocol arbeidsreglement ondertekend COV.pdf, protocol arbeidsreglement
ondertekend ACOD.pdf

 
 

POLITIQUE DU LOGEMENT - POLITIEK VAN DE HUISVESTING

Politique du logement - Politiek van de huisvesting
 

ASBL Agence Immobilière Sociale de Woluwe-Saint-Lambert (AIS) - Comptes, bilan et rapport
d'activités 2020 - Prise de connaissance - Subside 2021 - Dépense : 30.000 EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’un subside d’un montant de 30.000 EUR a été prévu au budget 2021 à l’article 92200/332-
02 en faveur de l’ASBL Agence Immobilière Sociale (AIS) ;
 
Considérant qu’il s’indique donc, en application de l’article 5 des dispositions légales précitées, que cette
association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2020, les comptes et le rapport d’activités 2020 de l’association précitée,
approuvés par l’assemblée générale ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le 07/09/2021 ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2020, des comptes 2020, du rapport d’activités
2020 et de la situation financière de l’ASBL Agence Immobilière Sociale (AIS) ;

de confirmer l’octroi d’un subside d’un montant de 30.000 EUR, inscrit au budget 2021 à l’article
92200/332-02, à l’ASBL Agence Immobilière Sociale (AIS).

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes

• 

• 
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de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Vzw Sociaal verhuurkantoor te Sint-Lambrechts-Woluwe - Rekeningen, balans en
activiteitenverslag 2020 - Kennisneming - Subsidie 2021 - Uitgave: 30.000 EUR - Goedkeuring.

AIS - bilan - exercice 2020.pdf, AIS - rapport d'activités au 31.12.2020.pdf
 
 

RELATIONS PUBLIQUES - PUBLIEKE RELATIES

Relations extérieures - Externe betrekkingen
 

Solidarité internationale - Subside 2021 - Dépense : 5.000 EUR - Approbation - Aire de Femmes.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 
Vu sa délibération du 16/12/2019 modifiant le règlement du 23/06/2014 concernant l'octroi d'aides
financières dans le cadre de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2021 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet visant le soutien aux femmes dans le cadre de la pandémie COVID-19 en
République démocratique du Congo mené par l’asbl AIRE DE FEMMES peut être aidé dans le cadre du
règlement précité ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
DECIDE :

verser une subvention ponctuelle de 5.000 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02/12996 du
budget 2021, au compte n° BE02 0004 2511 6240 de l’asbl Aire de Femmes (numéro d’entreprise :
0556.998.645), avenue Paul Hymans 78/6 en c/c, pour son projet visant le soutien aux femmes dans
le cadre de la pandémie COVID-19 en République démocratique du Congo.

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Internationale Solidariteit - Subsidie 2021 - Uitgave: 5.000 EUR - Goedkeuring - "Aire de Femmes".

Reglement modifié - décembre 2019 - version bilingue.pdf,
Avis_comm_solidarite_internationale_2021.pdf, SOL. INT. 2021 - AIRE DE FEMMES - Dossier 2021.pdf,
SOL. INT. 2021 - AIRE DE FEMMES - COMPL 2021.pdf, SOL. INT. 2021 - AIRE DE FEMMES -
Rapport 2020.pdf, Aides octroyées depuis 2007.pdf

• 
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Solidarité internationale - Subside 2021 - Dépense : 3.000 EUR - Approbation - ASBL Coup de
Pouce.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 
Vu sa délibération du 16/12/2019 modifiant le règlement du 23/06/2014 concernant l'octroi d'aides
financières dans le cadre de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2021 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet Mensu’elles mené par l’asbl COUP DE POUCE peut être aidé dans le cadre du
règlement précité ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
DECIDE :

verser une subvention ponctuelle de 3.000 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02/12995 du
budget 2021, au compte n° BE37 0003 2567 0628 de l’asbl Coup de pouce (numéro d’entreprise :
0890.865.519), avenue du Castel 55 en c/c, pour son projet Mensu’elles (RDCongo).

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Internationale Solidariteit - Subsidie 2021 - Uitgave: 3.000 EUR - Goedkeuring - Vzw "Coup de
Pouce".

Reglement modifié - décembre 2019 - version bilingue.pdf,
Avis_comm_solidarite_internationale_2021.pdf, SOL. INT. 2021 - COUP DE POUCE - Dossier 2021.pdf,
Aides octroyées depuis 2007.pdf, SOL. INT. 2021 - COUP DE POUCE - Rapport 2020.pdf

 

Solidarité internationale - Subside 2021 - Dépense : 3.500 EUR - Approbation - ASBL Dynamo
International.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 
Vu sa délibération du 16/12/2019 modifiant le règlement du 23/06/2014 concernant l'octroi d'aides

• 
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financières dans le cadre de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2021 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet visant la réinsertion des enfants et jeunes en situation de rue du Centre Likemo à
Bandalungwa (RDCongo) mené par l’asbl DYNAMO INTERNATIONAL peut être aidé dans le cadre du
règlement précité ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
DECIDE :

verser une subvention ponctuelle de 3.500 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02/12997 du
budget 2021, au compte n° BE65 0682 3748 2396 de l’asbl Dynamo International (numéro
d’entreprise : 0474.912.493), rue de l’Etoile 22, 1180 Bruxelles, pour son projet visant la réinsertion
des enfants et jeunes en situation de rue du Centre Likemo à Bandalungwa (RDCongo).

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Internationale Solidariteit - Subsidie 2021 - Uitgave: 3.500 EUR - Goedkeuring - Vzw "Dynamo
International".

Reglement modifié - décembre 2019 - version bilingue.pdf,
Avis_comm_solidarite_internationale_2021.pdf, SOL. INT. 2021 - DYNAMO INTERNATIONAL - COMPL
2021.pdf, Aides octroyées depuis 2007.pdf, SOL. INT. 2021 - DYNAMO INTERNATIONAL - Dossier
2021.pdf

 

Solidarité internationale - Subside 2021 - Dépense : 3.000 EUR - Approbation - Fonds Huruma.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 
Vu sa délibération du 16/12/2019 modifiant le règlement du 23/06/2014 concernant l'octroi d'aides
financières dans le cadre de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2021 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet visant l’irrigation d'une ferme agro-pastorale (Bénin) mené par le FONDS
HURUMA peut être aidé dans le cadre du règlement précité ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;

• 
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DECIDE :

verser une subvention ponctuelle de 3.000 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02/12998 du
budget 2021, au compte n° BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin (numéro
d’entreprise : 0415.580.365), rue Bréderode 21 à 1000 Bruxelles, pour son projet visant l’irrigation
d'une ferme agro-pastorale (Bénin).

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Internationale Solidariteit - Subsidie 2021 - Uitgave: 3.000 EUR - Goedkeuring - "Fonds Huruma".

SOL. INT. 2021 - FONDS HURUMA - Dossier 2021.pdf, Reglement modifié - décembre 2019 - version
bilingue.pdf, SOL. INT. 2021 - FONDS HURUMA - Rapport 2020.pdf,
Avis_comm_solidarite_internationale_2021.pdf, Aides octroyées depuis 2007.pdf

 

Solidarité internationale - Subside 2021 - Dépense : 3.305 EUR - Approbation - ASBL La Casa del
Estudiante Triqui.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 
Vu sa délibération du 16/12/2019 modifiant le règlement du 23/06/2014 concernant l'octroi d'aides
financières dans le cadre de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2021 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet visant le renforcement des infrastructures de la Casa del Estudiante Triqui pour
un meilleur usage des ressources naturelles (Mexique) mené par l’asbl CASA DEL ESTUDIANTE
TRIQUI peut être aidé dans le cadre du règlement précité ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
DECIDE :

verser une subvention ponctuelle de 3.305 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02/12999 du
budget 2021, au compte n° BE21 3404 6569 3503 de l’asbl LA CASA DEL ESTUDIANTE
TRIQUI (numéro d’entreprise : 0475.778.763), chaussée d’Alsemberg 20 à 1420 Braine-l’Alleud,
pour son projet visant le renforcement des infrastructures de la Casa del Estudiante Triqui pour un
meilleur usage des ressources naturelles (Mexique).

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

• 

• 
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Internationale Solidariteit - Subsidie 2021 - Uitgave: 3.305 EUR - Goedkeuring - Vzw "La Casa del
Estudiante Triqui".

SOL. INT. 2021 - LA CASA DEL ESTUDIANTE TRIQUI - COMPL 2021.pdf, Reglement modifié -
décembre 2019 - version bilingue.pdf, SOL. INT. 2021 - LA CASA DEL ESTUDIANTE TRIQUI - rapport
2020.pdf, Avis_comm_solidarite_internationale_2021.pdf, SOL. INT. 2021 - LA CASA DEL ESTUDIANTE
TRIQUI - Dossier 2021.pdf, Aides octroyées depuis 2007.pdf

 

Solidarité internationale - Subside 2021 - Dépense : 6.554 EUR - Approbation - ASBL Compagnie
l'Archer.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 
Vu sa délibération du 16/12/2019 modifiant le règlement du 23/06/2014 concernant l'octroi d'aides
financières dans le cadre de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2021 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet visant la création de la bibliothèque et du centre d'éducation permanente de
Kinshasa à Bandalungwa (RDCongo) mené par l’asbl Compagnie L’Archer peut être aidé dans le cadre du
règlement précité ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
DECIDE :

verser une subvention ponctuelle de 6.554 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02/13000 du
budget 2021, au compte n° BE58 3631 7941 5179 de l’asbl COMPAGNIE L’ARCHER (numéro
d’entreprise : 0808.716.912), rue du Trône 115 à 1050 Bruxelles, pour son projet visant la création
de la bibliothèque et du centre d'éducation permanente de Kinshasa à Bandalungwa (RDCongo).

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Internationale Solidariteit - Subsidie 2021 - Uitgave: 6.554 EUR - Goedkeuring - Vzw "Compagnie
l'Archer".

Reglement modifié - décembre 2019 - version bilingue.pdf, SOL. INT. 2021 - LA COMPAGNIE
L'ARCHER - Dossier 2021.pdf, Avis_comm_solidarite_internationale_2021.pdf, Aides octroyées depuis
2007.pdf

 

Solidarité internationale - Subside 2021 - Dépense : 2.600 EUR - Approbation - Madaquatre.

• 
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CECIE EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 
Vu sa délibération du 16/12/2019 modifiant le règlement du 23/06/2014 concernant l'octroi d'aides
financières dans le cadre de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2021 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet visant la construction de latrines et urinoirs dans l'école primaire de Tandila
(Madagascar) mené par l’association MADAQUATRE peut être aidé dans le cadre du règlement précité ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
DECIDE :

verser une subvention ponctuelle de 2.600 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02/13001 du
budget 2021, au compte n° BE28 5230 4315 9520 de l’association de fait Madaquatre, rue au Bois
365B/23 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, pour son projet visant la construction de latrines et urinoirs
dans l'école primaire de Tandila (Madagascar).

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Internationale Solidariteit - Subsidie 2021 - Uitgave: 2.600 EUR - Goedkeuring - "Madaquatre".

Reglement modifié - décembre 2019 - version bilingue.pdf,
Avis_comm_solidarite_internationale_2021.pdf, SOL. INT. 2021 - MADAQUATRE - Dossier 2021.pdf,
Aides octroyées depuis 2007.pdf, SOL. INT. 2021 - MADAQUATRE - Rapport 2020.pdf

 

Solidarité internationale - Subside 2021 - Dépense : 3.041 EUR - Approbation - ASBL Malem-
Auder.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu sa délibération du 23/06/2014 relative au règlement concernant l'octroi d'aides financières dans le cadre
de la solidarité internationale ;
 
Vu sa délibération du 16/12/2019 modifiant le règlement du 23/06/2014 concernant l'octroi d'aides
financières dans le cadre de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2021 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 

• 
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Considérant que le projet visant à connecter l'école de Hodar (Sénégal) mené par l’asbl MALEM-AUDER
peut être aidé dans le cadre du règlement précité ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 07/10/2021 ;
 
DECIDE :

verser une subvention ponctuelle de 3.041 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02/13002 du
budget 2021, au compte n° BE40 5230 8059 6163 de l’asbl Malem-Auder (numéro d’entreprise :
0898.535.942), rue Albert Meunier 63 à 1160 Auderghem, pour son projet visant à connecter l'école
de Hodar (Sénégal).

L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Internationale Solidariteit - Subsidie 2021 - Uitgave: 3.041 EUR - Goedkeuring - Vzw "Malem-
Auder".

Reglement modifié - décembre 2019 - version bilingue.pdf, SOL. INT. 2021 - MALEM-AUDER - Dossier
2021.pdf, Avis_comm_solidarite_internationale_2021.pdf, Aides octroyées depuis 2007.pdf, SOL. INT.
2021 - MALEM-AUDER - Rapport 2020.pdf

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Interpellations (Section 4 - art. 7 - sous-section 1) - Interpellaties (Afdeling 4 - art. 7 - onderafdeling
1)
 

Terrains communaux non-bâtis - Comment sont-ils gérés ? (M. VAN der AUWERA)

Gemeentelijke onbebouwde gronden - Hoe worden ze beheerd? (Dhr. VAN der AUWERA)

vda - terrains communaux non-bâtis.pdf
 

Eclairage public à Woluwe, puissance éblouissante, entretien du matériel et/ou absence gênante ...
(Mme DRANSART)

Straatverlichting in Woluwe, verblindend vermogen, onderhoud van apparatuur en/of de
afwezigheid van onderhoud die storend is... (Mw. DRANSART)

Dransart - éclairage public.pdf
 

Parking 20 minutes, utile pour les zones commerciales, quand cela fonctionne ! (Mme BORDES
CASTELLS)

20 minuten parkeren, nuttig voor commerciële zones, wanneer het werkt! (Mw. BORDES
CASTELLS)

• 
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Bordes C - parking 20 min.pdf
 

Parc des Iles d'or, où en est-on ? (Mme BORDES CASTELLS)

Het park Goudeneilanden, waar staan we? (Mw. BORDES CASTELS)

Bordes C - iles d'or.pdf
 

Accessibilité à Wolubilis pour les malentendants. (Mme BORDES CASTELLS)

Toegankelijkheid van Wolubilis voor slechthorenden. (Mw. BORDES CASTELLS)

Bordes C - accessibilité Wolubilis malentendants.pdf
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