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CONSEIL COMMUNAL DU 17 OCTOBRE 2022 
GEMEENTERAAD VAN 17 OKTOBER 2022 

NOTES EXPLICATIVES COMPLÉMENTAIRES
AANVULLENDE TOELICHTINGSNOTA

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Procès-verbal de la séance du 19/09/2022 - Approbation.

Le procès-verbal de la séance du19/09/2022 est approuvé.

Proces-verbaal van de vergadering van 19/09/2022 - Goedkeuring.

Het proces-verbaal van de vergadering van 19/09/2022 wordt goedgekeurd.
 

ASBL communale Wolu-International - Représentation politique - Membre - Démission de M.
Philippe VANDEMEULEBROUCKE (Ecolo) - Remplacement - Approbation - M. Jean-Claude
VAN der AUWERA.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance du 05/07/2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la
coopération intercommunale, telle que modifiée, et les statuts de l'ASBL Wolu International ;
 
Considérant que l’Assemblée générale de l’ASBL se compose de 13 membres effectifs désignés par le
Conseil communal, répartis comme suit :
• 10 membres pour la liste LB,
• 2 membres pour la liste Ecolo,
• 1 membre pour la liste MR+ ;
Vu la lettre de démission, du 02/07/2021, de M. Philippe VANDEMEULEBROUCKE, représentant
du groupe Ecolo, à l’Assemblée générale ;
 
Vu le courrier du 23/09/2022 introduit par l’ASBL Wolu International demandant de faire appel pour
le remplacement de M. Philippe VANDEMEULEBROUCKE ;
 
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à ce remplacement afin de respecter l’équilibre politique et le
nombre de représentants désignés par le Conseil communal ;
 
Considérant que dans un précédent courriel relatif à plusieurs changements au sein des représentants
Ecolo dans différentes asbl, Mme Ingrid GOOSSENS, chef de groupe, avait proposé la candidature de
M. Jean-Claude VAN der AUWERA, au remplacement de M. Philippe VANDEMEULEBROUCKE
dans l’asbl précitée ;
 
Considérant, par conséquent, que cette candidature est retenue ;
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Vu les articles 117 et 120 § 2 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/10//2022 ;
 
PROCEDE à la désignation de M. Jean-Claude VAN der AUWERA, conseiller communal, domicilié
chaussée de Roodebeek 254 en c/c, comme membre effectif à l'Assemblée générale de l'ASBL Wolu
International en remplacement de M. Philippe VANDEMEULEBROUCKE, membre démissionnaire,
pour un terme expirant au renouvellement du Conseil communal suite aux élections de 2024.
 
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.

Gemeentelijke vzw "Wolu-International" - Politieke vertegenwoordiging - Lid - Ontslag van
dhr. Philippe VANDEMEULEBROUCKE (Ecolo) - Vervanging - Goedkeuring - Dhr. Jean-
Claude VAN der AUWERA.

37202+-+démission+VDM.pdf.pdf, 46466 - lettre dem. rempl. wolu international.pdf, 46466 -
courriel I. Goossens rempl. représ. ecolo.pdf

 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

GRH - HRM
 

Plan diversité - Proposition du plan d’actions « Diversité » 2023-2024 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 04/09/2008, laquelle prévoit de « mener une
politique de diversité plus forte au sein de l’administration » ;
 
Vu l'arrêté d’exécution du 19/07/2012 relatif à l’obligation pour les pouvoirs locaux de réaliser un
plan de diversité ;
 
Vu sa déclaration de politique générale 2018-2024 qui attache une grande importance à la diversité, à
l'égalité des chances et à une politique plus inclusive aux personnes en situation de handicap ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/09/2022 ;
 
DECIDE d’approuver, comme suit, le plan de diversité, qui aura une durée de deux ans dès
approbation du plan par le Ministre compétent pour les pouvoirs locaux :

                 

1. Commission d’accompagnement

 
Commission d’accompagnement

 Détails Commentaire
s
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date de l’avis du
Collège
 

29/09/2022  

Date de création
 

26-11-20  

Composition
 
 

Pour le service Gestion des Ressources Humaines
: Mme Jennifer MORREN, Mme Magali
MAYAUDON ; M. Olivier SMAL (suppléant) ;
Pour le service Relations Publiques : Mme
Véronique Dumoulin et Patrick de Mûelenaere
(suppléant) ;
Pour le Service Interne pour la Prévention et la
Protection au travail : Mme Saida IMZRI ;
Nouvelles Technologies : Laurent SAILLART ;
Pour le service Jeunesse : M. Olivier
VANHOEYDONCK et M. Vincent HAECK
(suppléant) ;
Pour le Cabinet du bourgmestre : M. Lionel
DEMUNTER ;
Pour la FASE (Personnes en situation de
handicap) : Mme Céline COLLEYE et Mme
Graciela MURGA (Egalité des chances).

+ Consultant Actiris.

 

Rôle et fonctions
 
 

Voir ci-dessus

 
 

Interventions
prévues
 
 

1ère réunion tenue en novembre 2020
réunion de mise au point avec Actiris le

27 juin 2022

 

 

 

membre du personnel chargé du plan d’action diversité Temps de travail
estimé

Madame Magali Mayaudon

 
Accompagnement et collaboration de Madame Jennifer Morren,
chef de division, responsable du service de la Gestion
Ressources Humaines

20% temps de travail

 

1. Analyse quantitative : photographie du personnel avant plan

 
Ensemble du personnel
 

 Niveau
E

Niveau
D

Niveau
C

Niveau B Niveau A Total
Employé
s Cadres Employé

s Cadres  

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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National
ité         

UE 28 131 175 115 73 15 37 43 589
Hors UE
28 17 3 4 0  1 0 25

Âge         
-26 ans 6 5 8 2 0 2 0 23
26-45
ans 55 61 57 33 8 20 16 250

+ 45 ans 87 112 54 38 7 16 27 341
Handica
ps 7 4 1 2 0 0 1 15

Genre         
Hommes96 126 45 27 8 17 22 341
Femmes 52 52 74 46 7 21 21 273
Total 148 178 119 73 15 38 43 614
Pourcen
tage 24% 29% 19% 12% 3% 6% 7% 100%

 
Personnel statutaire
 

 Niveau
E

Niveau
D

Niveau
C

Niveau B Niveau A Total
Employé
s Cadres Employé

s Cadres  

National
ité         

UE 28 34 97 35 16 6 8 31 227
Hors UE
28 2 2 0 0 0 0 0 4

Âge         
-26 ans 0 0 0 0 0 0 0 0
26-45
ans 16 31 8 2 3 4 10 74

+ 45 ans 20 68 27 14 3 4 21 157
Handica
ps 2 1 0 1 0 0 1 5

Genre         
Hommes30 77 16 9 2 4 13 151
Femmes 6 22 19 7 4 18 4 80
Total 36 99 35 16 6 22 17 231
Pourcen
tage 16% 43% 15% 7% 3% 19% 7% 100%

 
Personnel contractuel
 

 Niveau
E

Niveau
D

Niveau
C

Niveau B Niveau A Total
Employés Cadres Employés Cadres  

Nationalité         
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UE 28 97 78 80 57 9 29 12 362
Hors UE 28 14 1 4 0 0 1 0 20
Âge         
-26 ans 6 5 8 2 0 2 0 23
26-45 ans 38 30 49 31 5 16 6 175
+ 45 ans 67 44 27 24 4 12 6  
Handicaps 5 3 1 1 0 0 0 10
Genre         
Hommes 66 49 29 18 6 13 9 190
Femmes 45 30 55 39 3 17 3 192
Total 111 79 84 57 9 30 12 382
Pourcentage 29% 21% 23% 15% 2% 8% 2% 100%
 
Remarques particulières au vu des données :

 
 

L’analyse quantitative est basée sur les données récoltées en date du 02/02/2021.
Nombre d’équivalents temps plein en service : 583,28 ETP.

 

1. Analyse qualitative : forces et points d’attention

 
Dans une démarche diversité, une analyse quantitative ne peut suffire. Elle doit être couplée à une
réflexion qualitative, menée en interne et orientée envers les groupes ciblés par la diversité et sur
les quatre axes d’intervention.
Pour rappel, certains points d’attention sont déjà mis en œuvre au sein de l’administration mais
l’objectif de cette partie est de les synthétiser et les préciser.
 

Par groupes ciblés par la diversité

 
L’analyse qualitative permet d’identifier des forces et des points d’attention dans notre recherche
d’un personnel plus diversifié.  Envers quels groupes ciblés une attention a déjà été apportée et
quelles expériences vous pouvez en tirer.

 

 

Points forts Points d’attention
Démarches déjà menées
avec résultats, envers :

Démarches à renforcer
envers :

• 
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Travaille
ur·ses de
nationalit
é
hors UE

 
- Critère non déterminant lors des
sélections.
 
- Le Plan Diversité sera inscrit dans
la note de politique générale.
 
- Communication claire en cas de
discrimination/racisme et
intervention de(s) personne(s) de
confiance.
 
- Primes pour la connaissance des
langues étrangères (Anglais,
Allemand, Espagnol, Italien, Arabe,
Chinois, Polonais et langue des
signes).

 
-Sensibilisation des chef·fes de service
et de la division Emploi.
 

Travaille
ur·ses de
moins de
26 ans
 

 
- Recrutement régulier de
travailleurs et travailleuses de moins
de 26 ans dans le cadre des
conventions de premier emploi
(CEFA et CPE)
 
- Le Plan Diversité sera inscrit dans
la note de politique générale.
 
- Engagement de nombreux
étudiants et étudiantes durant les
vacances scolaires (espaces verts,
plaines de jeux, stade Fallon, etc.).
 
- Publication des offres sur le site
officiel de l’administration et
publication des offres auprès de
l’asbl Jeep.
 
- Parrains et marraines désigné·es
dans le cadre des engagements
CEFA.
 
- Perspectives et évolution de la
carrière.
 

 
- Améliorer la formation des
accompagnateurs et accompagnatrices
internes des jeunes engagé·es.
 
- Utilisation de moyens de
communication en matière de
sélection plus récents (systématisation
de l’outil LinkedIn,…).
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Travaille
ur·sesde
plus de
45 ans
 

 
- Critère non déterminant lors des
sélections.
 
- Le Plan Diversité sera inscrit dans
la note de politique générale.

 
- Avec l’âge, les membres du
personnel reçoivent davantage de
jours de congés.
 
- Possibilité d'adaptation en fin de
carrière.
 
- Possibilité de réaménagement des
horaires.
 
- Service social-pension : aides dans
les démarches auprès de l’Office
National des Pensions (ONP) ou
tout autre organisme de gestion de la
pension (pension à l’âge légal,
pension anticipée, pension de survie,
…)
 
-Mobilité interne systématique et
possibilité d’évolution de carrière.
 
- Une bibliothèque de formations (en
ligne) est disponible. Une
plateforme RH en ligne est en cours
de réalisation.
 
- Formations sous forme de capsules
vidéo via le service IT.
 
- Pour les 60 ans et +, conférence
“Préparation à la retraite” prévue
pour les citoyennes et citoyens plus
ou moins tous les 2 ans.
 
 

 
-Réaliser des séances d’informations
avec le SFP Pension pour le
personnel.
 
-Formations de remise à
jour/niveau/recyclage.
 
-Procéder à un envoi automatique
d’information au personnel atteignant
l’âge de 45 ans ou + pour
communiquer sur ses nouveaux
avantages.
 
-Prévision anticipée des départs à la
pension et formation du remplaçant.

 
-Pour les 60 ans et +, prévoir une
formation « Préparation à la retraite »
pour le personnel.
 
-Interactions et collaborations entre les
services FASE/GRH quant aux
questions relatives aux pensions.
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ravailleu
r·ses
handicap
é·es
 

 
- Recrutement régulier de
travailleurs et travailleuses
handicapé·es dans le cadre de
l’ordonnance du 02/02/2017 relative
à l’obligation d’engager des
personnes en situation de handicap
dans les administrations des
pouvoirs locaux (2,5% du solde de
l’effectif)
 
- Le Plan Diversité sera inscrit dans
la note de politique générale.
 
-Envoi de toutes les offres d’emploi
à l’asbl DiversiCom.
 
-Envoi candidatures de Diversicom
au Comité de Direction.
 
-Formation en langue des
signes pour les agents et agentes;
 
-Adaptation des toilettes pour les
PMR et de l’entrée du bâtiment du
service de la G.R.H.
 
- Echanges et collaborations avec les
entreprises de travail adapté.
 
- Participation au Duoday.
 
-Réalisation d’un audit
d’accessibilité de l’hôtel communal
par passe Muraille par le biais de
sensibilisation en la matière auprès
des élus et du comité de direction.
(collaboration avec Passe Muraille
dans le cadre d’un appel à projets)
 

 
-Adapter le site internet communal
(FALC) afin qu’il puisse aisément être
utilisé par des personnes en situation
de handicap– (Any Surfer).
 
-Augmenter les contacts avec des
associations du territoire communal
afin d’augmenter le nombre de
candidatures de personnes en situation
de handicap et les informer lorsqu’un
évènement « Emploi » est organisé.
 
-Envoyer les offres d’emploi à des
organismes spécifiques afin d’être
visible auprès des personnes en
situation de handicap
(Ex : Wheelit/Bataclan/Irham/Institut
des aveugles, sourds et muets, etc.)
 
- Devenir signataire de la charte
communale de l’inclusion des
personnes en situation de handicap
-S’engager davantage dans les actions
favorisant l’inclusion des personnes en
situation de handicap.
-Généraliser la participation au
Duoday à l’ensemble des services
communaux.
-Sensibiliser davantage les chefs de
service aux candidatures des
personnes en situation de handicap.
-Réaliser divers audits d’accessibilité à
tout genre.
-faire des adaptations, dans un premier
temps, simples en matière
d’accessibilité (révision de la
signalétique directionnel des guichets,
placement de bandes podotactiles au
niveau des escaliers, …)
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Travaille
ur·ses
Infra
scolarisé·
es sans
Cess

 
- Recrutement régulier de
travailleurs et travailleuses de moins
de 26 ans dans le cadre des
conventions de premier emploi
(CEFA et CPE)
 
- Le Plan Diversité sera inscrit dans
la note de politique générale.
 
-Plusieurs fonctions accessibles pour
les personnes peu scolarisées.
 
-Stages scolaires : chaque année, des
stages sont prestés dans différents
départements de l’Administration.
(En moyenne 30 stagiaires/an, pour
une période hors Covid. Et 10
stagiaires/an – Covid)
 
-possibilité de formations prise en
charge financièrement par
l’administration. Ex : permis C,
management, code 4
à opportunités d’évolution au sein
de l’administration.
 

 
-Collaboration plus accrue des
services RH/FASE ainsi que le service
Prévention (Educateurs de rue).
 
-Offrir la possibilité aux membres du
personnel peu qualifié de se former
(cursus écriture et lecture dans l’une
des langues nationales)

 
-Collaborer avec le Service Alpha
Emploi (S.A.E.) qui s’adresse à un
public analphabète.
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Données
en
matière
de genre

 
- Critère non déterminant lors des
sélections
 
- Le Plan Diversité sera inscrit dans
la note de politique générale.
 
-LGBTQIA+ : ouverture et
sensibilisation, formation et
campagne All genders Welcome.
(20 agents et agentes  formé·es en
2018).
 
-Sensibilisation auprès de certains
agent·e, essentiellement du service
de la prévention au harcèlement
dans l’espace public et au sexisme.
Un projet a été réalisé en ce sens :
« harcèlement – Actions/Réactions »
en 2018.
 
- Parité H/F dans le CoDir.
 
- Charte contre le sexisme. 
« Woluwe-Saint-Lambert dit NON
au sexisme ».
- Application du genderbudgetting.
 

 
- Si la répartition des genres semble
plus ou moins égalitaire dans
l'ensemble (56% d’hommes pour 44%
de femmes), on observe un
déséquilibre au niveau statutaire où les
femmes représentent seulement 35%.
 
- On peut observer un déséquilibre au
niveau de la répartition
hommes/femmes pour les statutaires
de niveau E puisque les femmes sont
sous-représentées avec seulement 17%
des statutaires de niveau E.
 
- Modification du statut : réduire ou
supprimer les 20 ans d’ancienneté
pour les écureuses dans le cadre de la
statutarisation.
 
- Analyser les espaces
vestiaires/sanitaires des services
techniques/prévention, réservés et
accessibles aux femmes.
 
- Impliquer davantage le SIPP
concernant les vêtements de travail
H/F.
 
- Imposer une mixité femmes/hommes
au sein des jurys de sélection et
d’examen.
 

- Accroître l’application du
genderbudgetting au sein de tous les
services communaux.
 

 

Par axe d’intervention

 

 

Points forts Points d’attention
Démarches déjà menées
avec résultats au niveau de :

Démarches à renforcer
au niveau de :

• 

10/172
Conseil communal - 17.10.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 17.10.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



Sélecti
on
recrut
ement
Enga
geme
nt

- Réunion avec Actiris en vue de définir les
démarches à réaliser :
projet de convention avec Select Actiris, analyse des
offres d’emploi et descriptifs de fonction,
élargissement des canaux de recrutement,
composition du jury de sélection…

- Annonces et offres d’emploi bilingues.
 
 
-Remise d’une farde d’accueil (contacts internes,
infos diverses,…)
 
 

 
 
 

 
-Formation à la non-
discrimination à l’embauche.

 
-Etre attentif à la rédaction des
annonces au niveau du genre et
des autres critères protégés (lois
anti-discrimination et étude des
moyens pour toucher davantage
les groupes cibles).
 
 

Gestio
n du
person
nel

Réunion avec Actiris en vue de définir les
démarches à réaliser:

Convictions ;
Cours de langues,
Reverse mentoring ;
Parrainage ;
Duo Day
LGBTQI+

 
- 4 personnes de confiance sont formées sur les
questions de racisme, de sexisme,  violences
conjugales etc.
 
- Code déontologique reprenant la ligne de conduite
de l’administration a été rédigé et accessible à tous
les agents.
 
 
- Formation ou séance d’information régulière sur
différentes matières RH.

 
- (reverse) mentoring.
 

- Former les agents du service
Prévention à la question du
handicap de la discrimination et
de la diversité.
 
- développer une politique de
formation pour les fonctions peu
qualifiées car les personnes qui
les occupent demandent moins de
formation.
 
-Mise en place d’une enquête
bien-être au travail – annuelle
(Une enquête par rapport au
sentiment d’être discriminé(e),
rencontrer des micro-agressions
liées aux préjugés etc.) auprès de
tous les agents à anonyme et via
le SIPP/Mensura.
 
- Référent RH dans chaque
service (idée déjà communiquée
à de nombreuses reprises par la
GRH mais pas encore
systématisée).
 
-Continuer de promouvoir
l’accessibilité à diverses
formations afin que les agents
puissent continuer à s’améliorer
et octroi des heures de formation.
 
- Procédure anti-discrimination :
entretiens de fonctions adaptées à

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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 - régulièrement des moments d’accueil/introduction.
 
- programme d’accueil adapté à la fonction/le service.
 
- politique de formation établie (‘bibliothèque’
intranet).
 
- entretiens de fonctions systématiques.
 
-Mobilité interne systématique et possibilité évolution
de carrière
 

Formation sous forme de capsules vidéo via
le service IT.

 
-Revalorisation barémique (CR/Pension
complémentaire personnel contractuel, …)

 
- Octroi des congés d’éducation et reconnaissance des
formations professionnelles par l’administration
communale.

chaque fonction/service/personne
(formation/training aux chefs
d’équipe)
 
- niveau A : dérogation obtention
IC (interruption de carrière).
 
-Revalorisation du barème niveau
A et B (2023).
 
- Confort au travail – télétravail
(limite de jours).
 
– augmenter davantage la
flexibilité horaire.
 
- Meilleure communication quant
à l’organisation des examens de
nomination/promotion.
 
- Renforcer l’équipe organisant
les examens au sein du service
RH.
 
- renforcer les formations en IT
pour le personnel afin d’éviter la
fracture numérique.
 
 
 

• 
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Comm
unicati
on
intern
e
 

- Réunion avec Actiris en vue de définir les
démarches à réaliser : journée thématique sur la
diversité, espace de recensement d’informations sur
la diversité en interne, farde d’accueil…

 
- Signataire de la charte du projet CEASE :
Entreprise engagée dans la lutte contre les violences
conjugales. Promotion en interne via une campagne
d’affichage et d’une séance d’information à tout le
personnel avec la représentante de Pour la Solidarité
et la présence des personnes de confiance.(novembre
2018).

-Formations et adaptation du règlement du travail.
 
 

-Valoriser le profil d’agents dans
le journal communalissus de la
diversité (ex : profil féminin dans
un métier dit masculin et vice-
versa).
- Communiquer davantage sur la
thématique à tout le personnel
via « les mails à tous » - service
info/com -> à déléguer à la
GRH ?
-L’accès au règlement de travail
et les infos relatives aux
formations ne sont pas toujours
bien connus par le personnel, ou
peut paraître peu
compréhensible.
-Informer tous les trimestres ou
semestre sur la mise en œuvre du
plan de diversité via une info
flash
-Former du personnel sur la
communication interculturelle et
la législation anti-discrimination.
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Positio
nneme
nt
extern
e
 

-Réunion avec Actiris en vue de définir les
démarches à réaliser :
rôle d’ambassadeur, communications externes sur
l’engagement envers la diversité (témoignages, site
internet, brochure…)
 

- Signataire de la charte européenne pour l’égalité des
femmes et des hommes.
 
-  Création d’un réseau économique féminin –
participation régulière de formation et de groupe de
femmes entrepreneures par l’échevine et la
responsable de l’égalité des chances.
 
- Publication de vidéos en langue des signes (sur le
site communal) par les agents communaux suivant une
formation d’apprentissage de la langue depuis 2015. –
En collaboration avec le CREE asbl
 
- Réalisation de plusieurs Boucles PMR dans l’espace
public de différents quartiers de Woluwe-Saint-
Lambert +  prime d’accessibilités des commerces.
 
- Placement de boucles à induction magnétique aux
différents guichets de l’hôtel communal, dans la salle
des Conférences ainsi que dans la salle des mariages
du Château Malou.
à en cours de réalisation
 
- Echanges fréquents avec des associations PH du
territoire communal : Silex, CREE, Eqla.
 
-Actions de terrain complémentaires et ponctuelles
(stands, conférences, campagnes de sensibilisation,
…) menées par la cellule Egalité des chances, en
matière de sensibilisation sur les thématiques
suivantes :

Égalité des genres ;
Lutte contre les violences conjugales et

intrafamiliales ;
Inclusion des Personnes en situation de

handicap ;
Lutte contre les dicriminations.

 
- Semaine/printemps de l’emploi.
 

- Valoriser le profil d’agents dans
le journal communal, issus de la
diversité (ex : profil féminin dans
un métier dit masculin et vice-
versa)
 
-Devenir signataire de la charte
Inclusive Panels.
 
-Participer aux échanges sur la
gestion de la diversité avec
d’autres communes bruxelloises.
 
-Promouvoir les actions
d’accessibilité en faveur des
personnes sourdes et
malentendantes.
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

• 
• 

• 

• 
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Efforts vis-à-vis de personnes d’origine étrangère non UE, des PH, et fonctions
où un genre est surreprésenté.

 

Les réunions, les échanges et les partages autour du Plan diversité ont permis de
formaliser les bonnes pratiques et de les améliorer.

 
 
 
 
 

1. Plan d’action

 
4.1.      Domaine de la sélection, du recrutement  et de l’engagement

 
 
1. Former les jurys de sélection à la non-discrimination à l’embauche
 
-26 a +45 a handicap diplôme genre hors UE
Point d’attention issu de l’analyse :
L’analyse relève qu’une série de critères sont non déterminants dans le recrutement
 
Objectif de l’action :
Afin d’assurer que cela reste bien le cas et garantir la diversité et la non-discrimination lors des
sélections, tous les membres des jurys (les chef·fes de service) et les recruteur·ses seront
formé·es au recrutement non discriminatoire de candidats et candidates en situation de
handicap/LGBT/de nationalité hors EU/de + de 45 ans/de – 26 ans pour que seules  les
compétences comptent comme critères de sélection
 
Description de l’action :
Organiser des formations  sur les biais inconscients pour le Comité de Direction et la division
Emploi. 
Inviter Unia pour un séminaire sur la législation.
Partenaires possibles :
Unia
Risesmart
Trace - Houssein Boukkhriss (Biais inconscients, anti discrimination)
Nombre de personnes concernées Délai Budget
18 chefs de service  + 3 personnes au service
Emploi

entamer l’analyse fin
2022 2000 € (UNIA)

   
        
 
 

• 

• 
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2. Analyser et élargir les canaux de recrutement
 

-26 a +45 a handicap diplôme genre hors UE
Point d’attention issu de l’analyse :
L’analyse qualitative montre que certains groupes-cibles ne sont pas spécifiquement informés
des possibilités d’emploi à la commune.
 
Objectif de l’action :
Atteindre les groupes-cibles avec les publications d’offre d’emploi.
 
Description de l’action :
Former le personnel du service GRH et de la cellule Emploi à la rédaction d’offres neutres du
point de vue du Genre. Former également les traducteurs en charge de la traduction des offres
d’emplois.
 
Mentionner dans l’offre d’emploi la question relative à l’éventuel besoin d’aménagement lors
de l’entretien d’embauche et dans l’exercice de la fonction + le cas échéant analyser la capacité
d’aménager le poste de travail
 
Utilisation de moyens de communication plus modernes (LinkedIn, Facebook) et simplifier les
candidatures via le site internet dans le cadre de sa refonte.
 
Augmenter les contacts avec des associations du territoire communal afin d’augmenter le
nombre de candidatures de personnes du public-cible et les informer lorsqu’un évènement
« Emploi » est organisé.
 
Envoyer les offres d’emploi à des organismes spécifiques afin d’être visible auprès des
personnes en situation de handicap via l’adresse Jobinclusion.brussels@asah.be .
 
Partenaires possibles :
Maison de l’Emploi
CPAS
Actiris : formation - offres d’emploi inclusives (gratuit dans le cadre de notre
accompagnement)
Wheelit/Bataclan/Irham/Institut des aveugles, sourds et muets, etc.
 
Nombre de personnes concernées Délai Budget
GRH + Emploi + traducteurs tout au long du plan /
        
 
4.2.                 Domaine de la gestion du personnel

 
 
3. Développer une politique de formation pour les fonctions peu qualifiées
 

 

-26 a +45 a handicap diplôme genre hors UE  
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Point d’attention issu de l’analyse :
L’analyse quantitative montre que 43% du personnel ne possède pas de CESS et que dans
cette population, les niveaux E sont proportionnellement moins statutaires.
 
L’analyse qualitative relève quant à elle que les personnes moins qualifiée demandent
aussi moins de formations.
 
Objectif de l’action :
Offrir la possibilité aux membres du personnel peu qualifié de se former (cursus écriture
et lecture dans l’une des langues nationales par exemple).
 
Description de l’action :
Instaurer une collaboration avec le S.A.E en établissant un diagnostic des besoins en
matière de formation afin que le personnel sans CESS dispose des compétences de bases
dans la lecture et l’écriture d’une des deux langues de la Région.
 
Sensibiliser les responsables à proposer, susciter les demandes formations lors des
évaluations.
Communiquer sur les possibilités de formation.
 
Partenaires possibles :
Le Service Alpha Emploi (S.A.E.) qui s’adresse à un public analphabète.

 

Nombre de personnes concernées Délai Budget  
Cellule formation 2 agents 2024 1000 €  
 
4. Mettre en place d’une enquête bien-être au travail intégrant le sentiment
d’inclusion
 

 

-26 a +45 a handicap diplôme genre hors UE  
Point d’attention issu de l’analyse :
Nous n’avons pas d’idée quant au sentiment général d’inclusion des travailleurs et
travailleuses de la commune, leur ressenti par rapport à d’éventuelles discrimination
(micro-agressions). Il pourrait pourtant être opportun de le connaître pour mieux cibler
les actions.
 
Objectif de l’action :
Faire émerger le sentiment d’inclusion et de bien-être des agents et agentes de la
commune.
 
Description de l’action :
Mise en place d’une enquête annuelle par rapport au sentiment d’être discriminé(e),
rencontrer des micro-agressions liées aux préjugés etc.) auprès de tous les agents. Celle-
ci sera anonyme et sera proposée par le SIPP/Mensura.
 
Partenaires possibles :

 

 

Nombre de personnes concernées Délai Budget  
SIPP/MENSURA + tous les agents 2023 et 2024 /  

• 
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5. Lutter contre le déséquilibre des genres au sein du personnel statutaire
 
-26 a +45 a handicap diplôme genre hors UE
Point d’attention issu de l’analyse :
Si la répartition des genres semble plus ou moins égalitaire dans l'ensemble (56% d’hommes
pour 44% de femmes), on observe un déséquilibre au niveau statutaire où les femmes
représentent seulement 35%. Les statutaires de niveau E sont particulièrement concernés étant
donné que les femmes sont sous-représentées avec seulement 17% des statutaires de niveau E.
 
Objectif de l’action :
Augmenter le ratio de femmes parmi les statutaires et en particulier parmi les niveaux E.
 
 
Description de l’action :
Imposer une mixité femmes/hommes au sein des jurys de sélection et d’examen.
Mettre en avant les rôles modèles féminins dans les comités internes et externes.
Encourager les contractuelles de niveau E à passer des examens de statutarisation via les chefs
d’équipe.
Stimuler la formation des contractuelles de niveau E pour les soutenir dans la passation des
examens.
 
Partenaires possibles :
ERAP pour la formation du personnel communal
 
Nombre de personnes concernées Délai Budget
l’administration dans son ensemble tout au long du plan 4000 €
                
 
4.3.      Domaine de la communication interne
 
 
6. Sensibiliser le personnel à la promotion de la diversité
 
-26 a +45 a handicap diplôme genre hors UE

18/172
Conseil communal - 17.10.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 17.10.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



Point d’attention issu de l’analyse :
On ne communique pas (assez) sur la diversité.
 
Objectif de l’action :
Développer une culture organisationnelle qui valorise la diversité
 
Description de l’action :
- Valoriser le profil d’agents dans le journal communal  issus de la diversité (ex : profil
féminin dans un métier dit masculin et vice-versa).
- Communiquer davantage sur la thématique à tout le personnel via « les mails à tous » -
service Relations Publiques.
-Informer tous les trimestres/semestres sur la mise en œuvre du plan de diversité via une info
flash 
 
Partenaires possibles : service Relations Publiques, UNIA
 

Nombre de personnes concernées Délai Budget
RELA PUB/PREVENTION/FASE/GRH tout au long du plan /
        
 
 
7. Former le service Prévention à la législation anti-discrimination.
 
-26 a +45 a handicap diplôme genre hors UE
 
Point d’attention issu de l’analyse :
 
Objectif de l’action :
Sensibiliser le service Prévention (gardiens de la paix) à la législation anti-discrimination afin
de pouvoir intervenir dans l’espace public en connaissance de cause auprès des citoyennes et
citoyens.
Description de l’action :
Former les agents du service Prévention: Inviter Unia pour un séminaire et/ou formation sur la
législation anti-discrimination
Accroître les collaborations entre les services internes : GRH/Prévention/FASE.
Partenaires possibles :
UNIA – Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
Nombre de personnes concernées Délai Budget
RELA PUB/PREVENTION/FASE/GRH 2023-2024 2000 €
        
 
 
 
8. Informer le personnel de + 45 ans des droits/avantages
 
-26 a +45 a handicap diplôme genre hors UE
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Point d’attention issu de l’analyse :
Le personnel 45+ n’est pas (suffisamment/spécifiquement) informé de ses droits et avantages.
 
Objectif de l’action :
Le personnel 45+ de la commune disposera de toutes les informations concernant cette
catégorie d’âge à l’administration.
 
Description de l’action :
Procéder à un envoi automatique d’information au personnel atteignant l’âge de 45 ans ou +
pour communiquer sur les nouveaux avantages et réaliser des séances d’informations avec le
SFP Pension pour le personnel.
 
Partenaires possibles :
ONP (Office National des Pensions) - Sequoia Ways
 
Nombre de personnes concernées Délai Budget
RELATIONS PUBLIQUES/GRH/FASE 2023 500 €
        
 
 
9. Sensibiliser le personnel à l’accessibilité de l’hôtel communal et instaurer une
communication interne récurrente sur nos bonnes pratiques.
 
-26 a +45 a handicap diplôme genre hors UE
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Point d’attention issu de l’analyse :
Le personnel communal est demandeur et se montre intéressé concernant la problématique de
l’accessibilité de l’hôtel communal.
Les membres du Collège ainsi que les membres du comité de direction ont déjà pu bénéficier
de séances de sensibilisation en matière d’accessibilité de notre site, en collaboration avec
Passe-Muraille. Aux vues du succès de ces animations, différents chef.fes de services ont
manifesté leur intérêt à ce que leurs équipes puissent également participer à une telle
sensibilisation.  (exemples : Hôtesses d’accueil, architectes, gardiens de la paix, …)
 
De nombreuses actions et intentions sont menées depuis plusieurs années au sein de notre
administration, mais l’information concernant celles-ci ne circulent pas assez parmi les
différents services communaux. De nombreux agents et agentes s’étonnent encore parfois de ce
qui existe en la matière. Il est donc important de veiller à instaurer une communication interne
par laquelle le personnel sera fréquemment informé des bonnes pratiques que nous menons en
matière de handistreaming.
 
Objectif de l’action :
Faire prendre conscience au personnel communal des obstacles que peuvent rencontrer les
citoyens en situation de handicap pour se rendre dans nos différents services, ou tout
simplement circuler sur le territoire communal.
Apporter quelques améliorations et aménagements pour faire évoluer davantage l’implication
notre administration en handistreaming.
 
Informer ou rappeler à tous les membres du personnel des bonnes pratiques et actions que
mène notre commune en faveur des personnes en situation de handicap afin de promouvoir ces
dernières et qu’elles s’intègrent naturellement dans la philosophie de fonctionnement de notre
institution.  
Description de l’action :

Organiser des séances de sensibilisation d’accessibilité par des mises en situations,
pour les membres du personnel ;

Révision de la signalétique de l’accueil et des guichets (panneaux directionnels et
informatifs) ;

Petits aménagements et adaptations pour favoriser l’accessibilité de l’hôtel communal ;
Proposer une campagne de communication interne via des newsletters, et externe par le

journal communal ainsi que part des diffusions sur l’écran informatif présent dans la
salle des guichets ;

 
Partenaires possibles :
L’asbl Passe Muraille, le service Relations Publiques, le service Gestion du Patrimoine.
Nombre de personnes concernées Délai Budget
l’administration dans son ensemble tout au long du plan à définir
        
 
 
4.4.    Domaine du positionnement externe

 

• 

• 

• 
• 
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10. Participer aux échanges sur la gestion de la diversité avec les autres communes
bruxelloises.
 

-26 a +45 a handicap diplôme genre hors UE
Point d’attention issu de l’analyse :
Il y a peu de contact avec les autres communes.
Objectif de l’action :
L’objectif est de partager les expériences entre communes pour développer des bonnes
pratiques
Description de l’action :
Participer aux échanges sur la gestion de la diversité avec les autres communes bruxelloises.
 
Partenaires possibles :
Autres communes, ERAP, Bruxelles Pouvoirs Locaux (bureau de l’Egalité des chances)

 
Nombre de personnes concernées Délai Budget
MANAGER DIVERSITE et autres membres
du comité de concertation tout au long du plan /

        
 

 
 
11. S’engager davantage dans les 5 actions de la charte communale de l’inclusion
des personnes en situation de handicap.

 

 -26 a +45 a handicap diplôme genre hors UE  
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Point d’attention issu de l’analyse :
La commune de Woluwe-Saint-Lambert n’est actuellement pas signataire de la charte
communale de l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Objectif de l’action :
Soutenir davantage l’inclusion des personnes en situation de handicap au sein de
l’administration.
Description de l’action :
Signer la charte en s’assurant du respect du pluralisme des convictions par ladite
association.
S’engager davantage pour l’inclusion des personnes en situation de handicap et ce, par le
biais de 5 actions:

Consulter des personnes en situation de handicap et sensibilisation du personnel
communal,

Accueillir la petite enfance et maintenir les actions relatives au soutien de
l’intégration scolaire et parascolaire,

Respecter le quota de personnel en situation de handicap, participer de manière
générale au duoday et sous-traiter à des ETA,

Veiller à l’accessibilité aux informations, aux transports et aux lieux publics,
ainsi qu’au parking

Maintenir l’accès aux loisirs pour les personnes en situation de handicap.

 
 
Partenaires possibles :
UNIA, asbl Passe-Muraille, associations du territoire communal
 

 

 Nombre de personnes concernées Délai Budget  
 BOURGMESTRE + ECHEVINS 2023 /  
12. Adapter le site internet communal (FALC) afin qu’il puisse aisément être utilisé par
des personnes en situation de handicap(s) – (Any Surfer).
 
-26 a +45 a handicap diplôme genre hors UE

• 

• 

• 

• 

• 
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Point d’attention issu de l’analyse :
Le site internet communal (FALC) n’est pas suffisamment adapté à toutes les personnes en
situation de handicap(s). Le service des relations publiques travaille à donner suite à
l'engagement  pris par le bourgmestre  de l'adapter. Un nouveau marché sera lancé à cette fin. 
Objectif de l’action :
L’adaptation du site internet communal permettra de toucher davantage les personnes en
situation de handicap (notamment des futurs candidats).
 
Description de l’action :
Réaliser un audit d’accessibilité.
Le renouvellement du site constitue une opportunité. Il faut prendre en considération
l’accessibilité du site dans sa refonte : s’assurer que les formats des documents, applications…
sont compatibles  avec des outils classiques utilisés par les personnes malvoyantes,
sourdes… Pour ce faire, il nécessaire de rajouter cette exigence dans le cahier des charges de la
refonte du site.
 
Partenaires possibles :
Service Relations Publiques, service Nouvelles technologies, Any Surfer, Passe Muraille
Nombre de personnes concernées Délai Budget
Services  Nouvelles technologies/Relations
Publiques 2024 4200 €

                 
 
 
 
 
13. Adhérer à la charte pour promouvoir les panels inclusifs pour les organisations
 
-26 a +45 a handicap diplôme genre hors UE
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Point d’attention issu de l’analyse :
Lors d’organisation d’évènements, l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert
veille déjà à mener un équilibre en matière de partenariat et d’expertise entre les genres et la
diversité en général, et met l’accent sur la promotion de l’entreprenariat féminin.
 
Veiller également à proposer un panel mixte sur la diversité dans son ensemble et officialiser
notre engagement en la matière.
 
Objectif de l’action :
Continuer à contribuer à des débats et/ou interventions plus riches et plus ouverts incluant des
intervenants hommes et femmes, mais également des orateurs-trices de différents genres,
générations, origines, langues.
 
Description de l’action :
Signature de la charte pour promouvoir les panels inclusifs pour les organisations, en
s’engageant

à inviter systématiquement un mélange de femmes et d’hommes ;
à éviter d’organiser des panels homogènes ;
à veiller à ce que les différentes générations et origines soient représentées.
à veiller à l’accessibilité des salles et lieux proposés pour les différents événements

organisés (conseils et audits via l’asbl Almagic).

 
Veiller à l’accessibilité des salles et lieux proposés pour les différents évènements organisés.
(conseils et audits via l’asbl Almagic)
 
Partenaires possibles :
Inclusive Panels et Almagic
 

Nombre de personnes concernées Délai Budget
l’administration dans son ensemble tout au long du plan /
        

 

Diversiteitsplan - Voorstel van het actieplan "Diversiteit" 2023-2024 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 04/09/2008, “ertoe strekkende
een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels ambtenarenapparaat”;
 
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 19/07/2012 dat de lokale besturen verplicht een diversiteitsplan op
te stellen.
 
Gelet op zijn algemene beleidsverklaring 2018-2024 waarin groot belang wordt gehecht aan
diversiteit, gelijke kansen en een meer inclusief beleid voor personen met een handicap;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 29/09/2022;

• 
• 
• 
• 
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BESLIST het diversiteitsplan als volgt goed te keuren voor een periode van twee jaar vanaf de
goedkeuring van het plan door de minister bevoegd voor plaatselijke besturen:

                 

1. Begeleidingscommissie

 
Begeleidingscommissie
 Details Opmerkingen
Datum van het advies
van het College
 

29/09/2022  

Datum van oprichting
 

26/11/20  

Samenstelling
 
 

Voor de dienst Human Resources Management:
mw. Jennifer MORREN, mw. Magali
MAYAUDON en dhr. Olivier SMAL
(plaatsvervanger);
Voor de dienst Public Relations: mw.
Véronique DUMOULIN en dhr. Patrick DE
MÛELENAERE (plaatsvervanger);
Voor de Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk: mw. Saida IMZRI;
Voor de dienst Nieuwe Technologieën: dhr.
Laurent SAILLART;
Voor de dienst Jeugd: dhr. Olivier
VANHOEYDONCK en dhr. Vincent HAECK
(plaatsvervanger);
Voor het kabinet van de burgemeester: dhr.
Lionel DEMUNTER;
Voor de dienst GSST: mw. Céline COLLEYE
(Personen met een handicap) en mw. Graciela
MURGA (Gelijke kansen).

+ Consulent van Actiris.

 

Rol en functies
 
 

Zie hierboven

 
 

Geplande interventies
 
 
 

1ste vergadering in november 2020
debriefingsvergadering met Actiris op

27 juni 2022

 

 

 
Personeelslid belast met het diversiteitsplan Geraamde werktijd

Mw. Magali Mayaudon

(Ondersteuning en medewerking van mw. Jennifer Morren,
afdelingshoofd, verantwoordelijke van de dienst Human
Resources Management)

20% werktijd

 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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1. Kwantitatieve analyse: momentopname van het personeelsbestand voor het plan

 
Volledig personeel
 

 Niveau
E

Niveau
D

Niveau
C

Niveau B Niveau A Totaal
Bediende
n

Kaderle
den

Bediende
n

Kaderle
den  

National
iteit         

EU-28 131 175 115 73 15 37 43 589
Buiten
EU-28 17 3 4 0  1 0 25

Leeftijd         
-26 jaar 6 5 8 2 0 2 0 23
26-45
jaar 55 61 57 33 8 20 16 250

+ 45 jaar87 112 54 38 7 16 27 341
Handica
p 7 4 1 2 0 0 1 15

Gender         
Man 96 126 45 27 8 17 22 341
Vrouw 52 52 74 46 7 21 21 273
Totaal 148 178 119 73 15 38 43 614
Percenta
ge 24 % 29 % 19 % 12 % 3 % 6 % 7 % 100 %

 
Statutair personeel
 

 Niveau
E

Niveau
D

Niveau
C

Niveau B Niveau A Totaal
Bediende
n

Kaderle
den

Bediende
n

Kaderle
den  

National
iteit         

EU-28 34 97 35 16 6 8 31 227
Buiten
EU-28 2 2 0 0 0 0 0 4

Leeftijd         
-26 jaar 0 0 0 0 0 0 0 0
26-45
jaar 16 31 8 2 3 4 10 74

+ 45 jaar20 68 27 14 3 4 21 157
Handica
p 2 1 0 1 0 0 1 5

Gender         
Man 30 77 16 9 2 4 13 151
Vrouw 6 22 19 7 4 18 4 80
Totaal 36 99 35 16 6 22 17 231

27/172
Conseil communal - 17.10.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 17.10.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



Percenta
ge

16 % 43 % 15 % 7 % 3 % 19 % 7 % 100 %

 
Contractueel personeel
 

 Niveau
E

Niveau
D

Niveau
C

Niveau B Niveau A Totaal

Bedienden Kaderle
den Bedienden Kaderle

den  

Nationaliteit         
EU-28 97 78 80 57 9 29 12 362
Buiten EU-28 14 1 4 0 0 1 0 20
Leeftijd         
-26 jaar 6 5 8 2 0 2 0 23
26-45 jaar 38 30 49 31 5 16 6 175
+ 45 jaar 67 44 27 24 4 12 6  
Handicap 5 3 1 1 0 0 0 10
Gender         
Man 66 49 29 18 6 13 9 190
Vrouw 45 30 55 39 3 17 3 192
Totaal 111 79 84 57 9 30 12 382
Percentage 29 % 21 % 23 % 15 % 2 % 8 % 2 % 100 %
 
Totaal 1 0 0 0 0 0 0 1
Percentage 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %
 
Bijzondere opmerkingen bij de gegevens:
 

De kwantitatieve analyse is gebaseerd op gegevens die per 02/02/2021 zijn
verzameld.
Aantal voltijdse equivalenten in dienst: 583,28 VE.
 

 

1. Kwalitatieve analyse: sterktes en aandachtspunten

 
Bij een diversiteitsbeleid volstaat een kwantitatieve analyse niet. De kwantitatieve analyse moet
gepaard gaan met een kwalitatieve reflectie, die intern plaatsvindt en gericht is op de door het
diversiteitsbeleid beoogde doelgroep en op de vier interventiegebieden.
 

Per door het diversiteitsbeleid beoogde doelgroep

 
De kwalitatieve analyse stelt ons in staat sterktes en aandachtspunten vast te stellen in ons
streven naar een meer divers personeelsbestand. Welke doelgroepen hebben al aandacht
gekregen en uit welke ervaringen kan men putten.

 
Sterktes Aandachtspunten

• 
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 Maatregelen die reeds effect hebben
gehad:
 

Te versterken maatregelen:
 

Personee
l met
nationalit
eit
buiten de
EU
 

 
- Niet-doorslaggevend criterium bij
selecties.
 
- Het diversiteitsplan zal worden
opgenomen in de algemene
beleidsnota.
 
- Duidelijke communicatie in geval
van discriminatie/racisme en
interventie van
vertrouwenspersoon/-personen.
 
- Premies voor kennis van vreemde
talen (Engels, Duits, Spaans,
Italiaans, Arabisch, Chinees, Pools
en gebarentaal).

 
- Bewustmaking van diensthoofden en
het hoofd van de afdeling
Tewerkstelling.
 

Personee
l jonger
dan 26
jaar
 
 

 
- Regelmatige aanwerving van
werknemers jonger dan 26 jaar in
het kader van
startbaanovereenkomsten (DBSO en
SBO).
 
- Het diversiteitsplan zal worden
opgenomen in de algemene
beleidsnota.
 
- Aanwerving van veel studenten
tijdens de schoolvakanties (groene
ruimtes, speelpleinen, Fallonstadion,
enz.).
 
- Publicatie van vacatures op de
officiële website van het
gemeentebestuur en publicatie van
vacatures bij de vzw Jeep.
 
- Begeleiders die zijn toegewezen in
het kader van de DBSO-
aanwervingen.
 
- Loopbaanontwikkeling en -
vooruitzichten.
 

 
- De vorming van interne begeleiders
van de betrokken jongeren verbeteren.
 
- Modernere communicatiemiddelen
voor selectie gebruiken
(systematisering van de LinkedIn-tool,
enz.).
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Personee
l ouder
dan 45
jaar
 

 
- Niet-doorslaggevend criterium bij
selecties.
 
- Het diversiteitsplan zal worden
opgenomen in de algemene
beleidsnota.

 
- Naarmate hun leeftijd vordert,
krijgen personeelsleden meer
verlofdagen.
 
- Mogelijkheid tot aanpassing aan
het einde van de loopbaan.
 
- Mogelijkheid tot herschikking van
de werktijden.
 
- Sociale dienst – dienst Pensioen:
bijstand in de contacten met de
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
of een andere instantie voor
pensioenbeheer (pensioen op
wettelijke leeftijd, vervroegd
pensioen, overlevingspensioen,
enz.).
 
- Systematische interne mobiliteit en
loopbaanmogelijkheden.
 
- Er is een (online)
vormingsbibliotheek beschikbaar. Er
wordt momenteel een online HR-
platform ontwikkeld.
 
- Vormingen in de vorm van korte
video’s via de IT-dienst.
 
- Voor personeel van 60 jaar en
ouder wordt ongeveer om de twee
jaar een lezing “Voorbereiding op
het pensioen” georganiseerd.
 
 

 
- Informatiesessies met de Federale
Pensioendienst organiseren voor het
personeel.
 
- Opfris-/bijscholingscursussen
organiseren.
 
- Een automatische nieuwsbrief sturen
naar personeelsleden die 45 jaar of
ouder worden om hun nieuwe
voordelen mee te delen.
 
- Op vervroegd pensioen anticiperen
en de vervanger vormen.

 
- Voor personeel van 60 jaar en ouder,
een vorming “Voorbereiding op het
pensioen” organiseren.
 
- Interactie en samenwerking tussen de
diensten GSST/HRM over
pensioenvraagstukken.
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Personee
l met een
handicap
 

 
- Regelmatige aanwerving van
werknemers met een handicap in het
kader van de ordonnantie van
02/02/2017 betreffende de
verplichting om personen met een
handicap aan te werven in de lokale
besturen (2,5% van het saldo van
het personeelsbestand).
 
- Het diversiteitsplan zal worden
opgenomen in de algemene
beleidsnota.
 
- Bezorging van alle vacatures aan
de vzw DiversiCom.
 
- Bezorging van de kandidaturen van
de vzw DiversiCom aan het
directiecomité.
 
- Vorming in gebarentaal voor het
personeel.
 
- Aanpassing van de toiletten en van
de ingang van het gebouw van de
dienst HRM voor PBM.
 
- Uitwisseling en samenwerking met
ondernemingen voor aangepast
werk.
 
- Deelname aan DuoDay.
 
- Uitvoering van een
toegankelijkheidscontrole van het
gemeentehuis door Passe Muraille
door middel van bewustmaking
hiervan bij de verkozenen en het
directiecomité (samenwerking met
Passe Muraille in het kader van een
projectoproep).

 
- De website van de gemeente (easy
read) aanpassen zodat deze
gemakkelijk kan worden gebruikt door
personen met een handicap –
(AnySurfer).
 
- De contacten met verenigingen in de
gemeente uitbreiden om het aantal
kandidaturen van personen met een
handicap te vergroten en hen te
informeren wanneer een
“tewerkstellingsevenement” wordt
georganiseerd.
 
- De vacatures naar specifieke
organisaties sturen om zichtbaar te
zijn voor personen met een handicap
(bv.
Wheelit/Bataclan/Irham/Koninklijk
Instituut voor Doven en Blinden,
enz.).
 
- Meer betrokken raken bij acties die
de integratie van personen met een
handicap bevorderen.
 
- De deelname aan DuoDay uitbreiden
naar alle gemeentelijke diensten.
 
- De diensthoofden meer bewust
maken van kandidaturen van personen
met een handicap.
 
- Diverse toegankelijkheidscontroles
van alle aard uitvoeren.
 
- Aanvankelijk eenvoudige
aanpassingen op het gebied van
toegankelijkheid uitvoeren (herziening
van de bewegwijzering aan de
loketten, plaatsing van
blindengeleidestroken ter hoogte van
de trappen, enz.).
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Personee
l met een
lage
scholings
graad
zonder
diploma
hoger
secundai
r
onderwij
s

 
- Regelmatige aanwerving van
werknemers jonger dan 26 jaar in
het kader van
startbaanovereenkomsten (DBSO en
SBO).
 
- Het diversiteitsplan zal worden
opgenomen in de algemene
beleidsnota.
 
- Meerdere functies toegankelijk
voor laaggeschoolden.
 
- Schoolstages: elk jaar worden
stages aangeboden in verschillende
afdelingen van het gemeentebestuur.
(Gemiddeld 30 stagiairs/jaar zonder
coronapandemie; 10 stagiairs/jaar
met coronapandemie.)
 
- Mogelijkheid van vormingen op
kosten van het gemeentebestuur, bv.
rijbewijs C, management, code 4 à
doorgroeimogelijkheden binnen het
gemeentebestuur.
 
 

 
- De samenwerking tussen de diensten
HRM/GSST evenals de dienst
Preventie (straathoekwerkers)
bevorderen.
 
- De mogelijkheid tot vorming bieden
voor laaggeschoold personeel (bv.
cursussen schrijven en lezen in een
van de landstalen).

 
- Samenwerken met de Service Alpha-
Emploi (SAE), die zich richt tot een
ongeletterd publiek.
 
 

32/172
Conseil communal - 17.10.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 17.10.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



Gegevens
naar
gender

 
- Niet-bepalend criterium bij
selecties.
 
- Het diversiteitsplan zal worden
opgenomen in de algemene
beleidsnota.
 
- LGBTQIA+: openheid en
bewustmaking, vorming en
campagne All Genders Welcome (20
personeelsleden gevormd in 2018).
 
- Bewustmaking van sommige
personeelsleden, voornamelijk van
de dienst Preventie, over intimidatie
in de openbare ruimte en seksisme.
In dit verband is in 2018 het project
“Intimidatie – Acties/Reacties”
uitgevoerd.
 
- Genderevenwicht in het
directiecomité.
 
- Charter tegen seksisme. 
“Sint-Lambrechts-Woluwe zegt
NEE tegen seksisme”.
 
- Toepassing van
genderbudgettering.
 

 
- Hoewel de verhouding tussen
mannen en vrouwen in het algemeen
min of meer gelijk lijkt (56% mannen
voor 44% vrouwen), is er een
onevenwicht op statutair niveau, waar
vrouwen slechts 35%
vertegenwoordigen.
 
- De verhouding tussen mannen en
vrouwen is niet in evenwicht bij het
statutair personeel van niveau E,
aangezien vrouwen
ondervertegenwoordigd zijn met
slechts 17% van het statutair personeel
van niveau E.
 
- Wijziging van het statuut:
vermindering of afschaffing van de
anciënniteitseis van 20 jaar voor de
poetsploeg in het kader van de
statutarisering.
 
- De vestiaires/sanitaire ruimtes,
voorbehouden en toegankelijk voor
vrouwen, in de
technische/preventiediensten
analyseren.
 
- De IDPB meer betrekken bij de
werkkledij voor mannen en vrouwen.
 
- Een gendermix opleggen in de
selectie- en examenjury’s.
 

- Genderbudgettering toepassen in en
uitbreiden naar alle gemeentelijke
diensten.
 

 

Per interventiedomein in het management

 

 

Sterktes Aandachtspunten
Maatregelen die reeds effect hebben gehad:
 

Te versterken maatregelen:
 

• 
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Selecti
e en
aanwe
rving
 

- Vergadering met Actiris om de te nemen
maatregelen te bepalen: ontwerpovereenkomst met
Select Actiris, analyse van vacatures en
functiebeschrijvingen, uitbreiding van de
aanwervingskanalen, samenstelling van de jury, enz.

- Tweetalige mededelingen en vacatures.
 
 
- Levering van een welkomstmap (interne contacten,
diverse informatie, enz.).
 
 

 
 
 

 
- Vorming over non-discriminatie
bij aanwerving.

 
- Aandacht besteden aan het
opstellen van mededelingen met
betrekking tot gender en andere
beschermde criteria
(antidiscriminatiewetgeving en
onderzoek naar manieren om
meer doelgroepen te bereiken).
 
 

Perso
neelsb
eheer
 

Vergadering met Actiris om de te nemen
maatregelen te bepalen:

overtuigingen
taalcursussen
reverse mentoring
begeleiding
DuoDay
LGBTQIA+

 
- 4 vertrouwenspersonen worden gevormd inzake
racisme, seksisme, huiselijk geweld, enz.
 
- Een deontologische code met de gedragslijn van het
gemeentebestuur is opgesteld en staat ter beschikking
van alle personeelsleden.
 
 
- Regelmatige vormingen of informatiesessies over
diverse HR-kwesties.

 
- (Reverse) mentoring.
 
- Regelmatige welkomst-/introductiemomenten.

- Het personeel van de dienst
Preventie vormen op het gebied
van handicap, discriminatie en
diversiteit.
 
- Een vormingsbeleid voor
laaggeschoolde functies
ontwikkelen omdat de mensen
die deze functies bezetten minder
vorming nodig hebben.
 
- Een jaarlijkse enquête over het
welzijn op het werk houden (een
enquête over het gevoel
gediscrimineerd te worden, het
ondervinden van microagressies
in verband met vooroordelen,
enz.) bij alle personeelsleden à
anoniem en via de
IDPB/Mensura.
 
- Een HR-referent in elke dienst
aanstellen (idee dat al vaak door
de dienst HRM is
gecommuniceerd, maar nog niet
is gesystematiseerd).
 
- De toegang tot diverse
vormingen blijven bevorderen en
vormingsuren toekennen, zodat
het personeel zich kan blijven
verbeteren.
 
- Antidiscriminatieprocedure: aan
elke functie/dienst/persoon

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- Welkomstprogramma aangepast aan de
functie/dienst.
 
- Vastgesteld vormingsbeleid (intranetbibliotheek).
 
- Systematische functiegesprekken.
 
- Systematische interne mobiliteit en
loopbaanmogelijkheden.
 
- Vormingen in de vorm van korte video’s via de IT-
dienst.
 
- Herwaardering van de loonschalen
(CR/Aanvullende pensioenregeling voor contractuele
personeelsleden, enz.).

 
- Toekenning van educatief verlof en erkenning van
beroepsopleidingen door het gemeentebestuur.

aangepaste functiegesprekken
(vorming/training voor
diensthoofden).
 
- Niveau A: afwijking voor
loopbaanonderbreking.
 
- Herwaardering van de
loonschalen voor niveaus A en B
(2023).
 
- Comfort op het werk – telewerk
(maximum aantal dagen).
 
- Meer flexibele werktijden.
 
- Betere communicatie over de
organisatie van benoemings-
/bevorderingsexamens.
 
- Het examenteam in de HR-
dienst versterken.
 
- Meer IT-vormingen voor het
personeel organiseren om de
digitale kloof te voorkomen.
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Intern
e
comm
unicati
e
 

- Vergadering met Actiris om de te nemen
maatregelen te bepalen: themadag over diversiteit,
ruimte om intern informatie over diversiteit te
verzamelen, welkomstmap, enz.

 
- Ondertekenaar van het charter van het CEASE-
project: onderneming die zich inzet voor de
bestrijding van huiselijk geweld. Interne promotie via
een postercampagne en een informatiesessie voor al
het personeel met de vertegenwoordigster van Pour la
Solidarité en de aanwezigheid van de
vertrouwenspersonen (november 2018).

- Vormingen en aanpassing van het arbeidsreglement.
 
 

- Het profiel van personeelsleden
die tot een diverse groep behoren
in het gemeenteblad promoten
(bv. vrouwelijk profiel in een
zogenaamde mannenfunctie en
omgekeerd).
 
- Meer communiceren over het
thema aan al het personeel via
“e-mails aan iedereen” – dienst
Informatie/Communicatie -> te
delegeren aan de dienst HRM?
 
- Toegang tot het
arbeidsreglement en informatie
over vormingen zijn niet altijd
goed gekend bij het personeel, of
zijn niet altijd gemakkelijk te
begrijpen.
 
- Elk trimester of semester
informatie verstrekken over de
uitvoering van het
diversiteitsplan via een
nieuwsflits.
- Het personeel vormen in
interculturele communicatie en
antidiscriminatiewetgeving.
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Exter
ne
positio
nering
 

- Vergadering met Actiris om de te nemen
maatregelen te bepalen: rol van ambassadeur, externe
communicatie over inzet voor diversiteit
(getuigenissen, website, brochure, enz.).
 

- Ondertekenaar van het Europees charter voor de
gelijkheid van vrouwen en mannen.
 
- Oprichting van een economisch netwerk van
vrouwen – regelmatige deelname aan vormingen en
groepen van vrouwelijke ondernemers door de
schepen en de verantwoordelijke voor gelijke kansen.
 
- Publicatie van video’s in gebarentaal (op de website
van de gemeente) door gemeentepersoneel dat sinds
2015 een taaltraining volgt. Dit gebeurt in
samenwerking met de vzw CREE.
 
- Aanleg van verschillende PBM-lussen in de openbare
ruimte van verschillende wijken van Sint-Lambrechts-
Woluwe + toegankelijkheidspremie voor
handelszaken.
 
- Installatie van magnetische inductielussen bij de
verschillende loketten van het gemeentehuis, in de
conferentiezaal en in de trouwzaal van het
Maloukasteel.
àin uitvoering
 
- Frequente uitwisselingen met verenigingen voor
personen met een handicap in de gemeente: Silex,
CREE, Eqla.
 
- Aanvullende en gerichte acties op het terrein
(stands, lezingen, bewustmakingscampagnes, enz.)
van de cel Gelijke kansen, op het gebied van
bewustmaking van de volgende thema’s:

gendergelijkheid
bestrijding van huiselijk en intrafamiliaal

geweld
integratie van personen met een handicap
bestrijding van discriminatie

 
- Week/Lente van het Werk.
 

- Het profiel van personeelsleden
die tot een diverse groep behoren
in het gemeenteblad promoten
(bv. vrouwelijk profiel in een
zogenaamde mannenfunctie en
omgekeerd).
 
- Ondertekenaar worden van het
Inclusive Panels Charter.
 
- Deelnemen aan uitwisselingen
over diversiteitsbeheer met
andere Brusselse gemeenten.
 
- Toegankelijkheidsacties voor
doven en slechthorenden
bevorderen.
 
 
 

 
 
 
 

 

• 
• 

• 
• 
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Inspanningen voor mensen van buitenlandse afkomst van buiten de EU, voor
personen met een handicap, en voor functies waarin één gender
oververtegenwoordigd is.

 

Dankzij de bijeenkomsten en uitwisselingen rond het diversiteitsplan konden
goede praktijken worden geformaliseerd en verbeterd.

 
 

1. Actieplan

 
4.1.      Domein van selectie en aanwerving

 
 
1. De jury’s vormen over non-discriminatie bij de aanwerving
 
-26 j +45 j Handicap Diploma Gender Buiten EU
Aandachtspunt uit de analyse:
Uit de analyse blijkt dat een reeks criteria niet doorslaggevend is bij de aanwerving.
 
Doel van de actie:
Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft en om diversiteit en non-discriminatie bij de selectie te
garanderen, zullen alle leden van de jury’s (diensthoofden) en aanwervers worden opgeleid in
niet-discriminerende aanwerving van kandidaten met een handicap/behorende tot de groep
LGBTQIA+/met nationaliteit buiten de EU/ouder dan 45 jaar/jonger dan 26 jaar, zodat
uitsluitend competenties als selectiecriteria in aanmerking worden genomen.
 
Beschrijving van de actie:
Vormingen organiseren over onbewuste vooroordelen voor het directiecomité en de afdeling
Tewerkstelling.
Unia uitnodigen voor een seminarie over wetgeving hierrond.
Mogelijke partners:
Unia
Risesmart
Trace - Houssein Boukkhriss (onbewuste vooroordelen, antidiscriminatie)
Aantal betrokken personen Termijn Budget
18 diensthoofden + 3 personen van de dienst
Tewerkstelling

De analyse eind 2022
uitvoeren € 2000 (Unia)

   
        
 
 
2. De aanwervingskanalen analyseren en uitbreiden
 
-26 j +45 j Handicap Diploma Gender Buiten EU

• 

• 
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Aandachtspunt uit de analyse:
Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat sommige doelgroepen niet specifiek op de hoogte zijn
van de arbeidsmogelijkheden in de gemeente.
 
Doel van de actie:
De doelgroepen bereiken met de publicatie van vacatures.
 
Beschrijving van de actie:
Het personeel van de dienst HRM en de cel Tewerkstelling vormen in het schrijven van
genderneutrale vacatures. Ook de vertalers vormen die belast zijn met het vertalen van de
vacatures.
 
De mogelijke behoefte aan aanpassingen tijdens het sollicitatiegesprek en bij de uitoefening
van de functie in de vacature vermelden + zo nodig de capaciteit om de werkplek aan te passen,
bestuderen.
 
Modernere communicatiemiddelen gebruiken (LinkedIn, Facebook) en sollicitaties via de
website vereenvoudigen in het kader van haar nieuwe design.
 
De contacten met verenigingen in de gemeente uitbreiden om het aantal kandidaturen van de
doelgroep te vergroten en deze te informeren wanneer een “tewerkstellingsevenement” wordt
georganiseerd.
 
De vacatures naar specifieke organisaties sturen om zichtbaar te zijn voor personen met een
handicap via het e-mailadres Jobinclusion.brussels@asah.be.
 
Mogelijke partners:
Jobhuis
OCMW
Actiris: vorming - inclusieve vacatures (gratis in het kader van onze begeleiding)
Wheelit/Bataclan/Irham/Koninklijk Instituut voor Doven en Blinden, enz.
 

Aantal betrokken personen Termijn Budget

HRM + Tewerkstelling + vertalers Gedurende het hele
plan /

        
 
 
4.2.    Domein van het personeelsbeheer

 
 
3. Een vormingsbeleid ontwikkelen voor laaggeschoolde functies
 

 

-26 j +45 j Handicap Diploma Gender Buiten EU  
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Aandachtspunt uit de analyse:
Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat 43% van het personeel geen diploma hoger
secundair onderwijs heeft en dat in deze populatie personeelsleden van niveau E
verhoudingsgewijs minder vaak statutair zijn.
 
Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat laaggeschoolden ook minder vormingen nodig
hebben.
 
Doel van de actie:
De mogelijkheid tot vorming bieden voor laaggeschoold personeel (bv. cursussen
schrijven en lezen in een van de landstalen).
 
Beschrijving van de actie:
Een samenwerking met de SAE tot stand brengen door een diagnose van de
vormingsbehoeften op te stellen, zodat het personeel zonder diploma hoger secundair
onderwijs over basisvaardigheden beschikt in het lezen en schrijven van een van de twee
talen van het gewest.
 
Verantwoordelijken bewustmaken om tijdens evaluaties vormingen voor te stellen en aan
te moedigen.
Communiceren over vormingsmogelijkheden.
 
Mogelijke partners:
De Service Alpha-Emploi (SAE), die zich richt tot een ongeletterd publiek.

 

Aantal betrokken personen Termijn Budget  
Cel Vormingen: 2 personeelsleden 2024 € 1000  
    
 
4. Een enquête houden over welzijn op het werk en het gevoel van inclusie
 

 

-26 j +45 j Handicap Diploma Gender Buiten EU  
Aandachtspunt uit de analyse:
We hebben geen idee van het algemene gevoel van inclusie van de werknemers in de
gemeente, hun gevoel in verband met mogelijke discriminatie (micro-agressies). Het zou
echter nuttig kunnen zijn dit te weten om de acties beter op de doelgroep af te stemmen.
 
Doel van de actie:
Het gevoel van inclusie en welzijn van de werknemers in de gemeente naar voren
brengen.
 
Beschrijving van de actie:
Een jaarlijkse enquête houden over het gevoel gediscrimineerd te worden, het
ondervinden van microagressies in verband met vooroordelen, enz. bij alle
personeelsleden. Deze enquête zal anoniem zijn en zal worden aangeboden door de
IDPB/Mensura.
 
Mogelijke partners:

 

 

• 
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Aantal betrokken personen Termijn Budget  
IDPB/Mensura + alle personeelsleden 2023 en 2024 /  
    
 
5. Het gebrek aan genderevenwicht bij het statutair personeel aanpakken
 
-26 j +45 j Handicap Diploma Gender Buiten EU
Aandachtspunt uit de analyse:
Hoewel de verhouding tussen mannen en vrouwen in het algemeen min of meer gelijk lijkt
(56% mannen voor 44% vrouwen), is er een onevenwicht op statutair niveau, waar vrouwen
slechts 35% vertegenwoordigen. Dit geldt met name voor personeelsleden van niveau E,
aangezien vrouwen ondervertegenwoordigd zijn met slechts 17% van het personeel van niveau
E.
 
Doel van de actie:
Het percentage vrouwen in het statutair personeel, met name van niveau E, verhogen.
 
 
Beschrijving van de actie:
Een gendermix opleggen in de selectie- en examenjury’s.
Vrouwelijke rolmodellen in interne en externe comités onder de aandacht brengen.
Vrouwelijke contractuele personeelsleden van niveau E aanmoedigen om via de diensthoofden
statutariseringsexamens af te leggen.
De vorming van vrouwelijke contractuele personeelsleden van niveau E stimuleren om hen te
ondersteunen bij het afleggen van de examens.
 
Mogelijke partners:
GSOB, voor de vorming van het gemeentepersoneel
 

Aantal betrokken personen Termijn Budget

Het gehele gemeentebestuur Gedurende het hele
plan € 4000

                
 
4.3.      Domein van de interne communicatie
 
 
6. Het personeel bewust maken van de bevordering van de diversiteit
 
-26 j +45 j Handicap Diploma Gender Buiten EU
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Aandachtspunt uit de analyse:
Er wordt niet (genoeg) gecommuniceerd rond diversiteit.
 
Doel van de actie:
Een organisatiecultuur ontwikkelen die diversiteit waardeert.
 
Beschrijving van de actie:
- Het profiel van personeelsleden die tot een diverse groep behoren in het gemeenteblad
promoten (bv. vrouwelijk profiel in een zogenaamde mannenfunctie en omgekeerd).
- Meer communiceren over het thema aan al het personeel via “e-mails aan iedereen” - dienst
Public Relations.
- Elk trimester of semester informatie verstrekken over de uitvoering van het diversiteitsplan
via een nieuwsflits.
 
Mogelijke partners: dienst Public Relations, Unia
 

Aantal betrokken personen Termijn Budget

Public Relations/Preventie/GSST/HRM Gedurende het hele
plan /

        
 
 
7. De dienst Preventie vormen in antidiscriminatiewetgeving
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Aandachtspunt uit de analyse:
 
Doel van de actie:
De dienst Preventie (gemeenschapswachten) bewust maken van de antidiscriminatiewetgeving,
zodat zij met kennis van zaken in de openbare ruimte kunnen optreden.
Beschrijving van de actie:
De personeelsleden van de dienst Preventie vormen. Unia uitnodigen voor een seminarie en/of
een vorming over antidiscriminatiewetgeving.
De samenwerking tussen interne diensten bevorderen: HRM/Preventie/GSST.
Mogelijke partners:
Unia – Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Aantal betrokken personen Termijn Budget
Public Relations/Preventie/GSST/HRM 2023-2024 € 2000
        
 
 
 
8. Personeel ouder dan 45 jaar informeren over zijn rechten/voordelen
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Aandachtspunt uit de analyse:
Personeel ouder dan 45 jaar wordt niet (voldoende/specifiek) geïnformeerd over zijn rechten en
voordelen.
 
Doel van de actie:
Gemeentepersoneel ouder dan 45 jaar zal in het gemeentebestuur over alle informatie
betreffende deze leeftijdsgroep beschikken.
 
Beschrijving van de actie:
Een automatische nieuwsbrief sturen naar personeelsleden die 45 jaar of ouder worden om hun
nieuwe voordelen mee te delen en informatiesessies samen met de Federale Pensioendienst
organiseren.
 
Mogelijke partners:
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Sequoia Ways
 

Aantal betrokken personen Termijn Budget
Public Relations/HRM/GSST 2023 € 500
        
 
 
9. Het personeel bewust maken van de toegankelijkheid van het gemeentehuis en zorgen
voor terugkerende interne communicatie over onze goede praktijken
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Aandachtspunt uit de analyse:
Het gemeentepersoneel is geïnteresseerd in de toegankelijkheid van het gemeentehuis.
De leden van het College en de leden van het directiecomité hebben reeds kunnen genieten van
bewustmakingssessies over de toegankelijkheid van onze site, in samenwerking met de vzw
Passe Muraille. Gezien het succes van deze activiteiten hebben verschillende diensthoofden
belangstelling getoond om hun teams aan dergelijke bewustmakingssessies te laten deelnemen
(bv. receptionisten, architecten, gemeenschapswachten, enz.).
 
Sinds enkele jaren worden binnen onze gemeentebestuur vele acties en voornemens
uitgevoerd, maar de informatie daarover circuleert onvoldoende onder de verschillende
gemeentelijke diensten. Veel werknemers zijn nog wel eens verrast door wat er op dit gebied
bestaat. Het is dus belangrijk dat er wordt gezorgd voor interne communicatie, zodat het
personeel regelmatig op de hoogte wordt gebracht van de goede praktijken die wij op het
gebied van handistreaming toepassen.
 
Doel van de actie:
Het gemeentepersoneel bewust maken van de hindernissen die burgers met een handicap
kunnen ondervinden bij de toegang tot onze verschillende diensten of gewoon bij hun
verplaatsingen op het gemeentelijk grondgebied.
Enkele verbeteringen en aanpassingen doorvoeren om de betrokkenheid van ons
gemeentebestuur bij handistreaming verder te bevorderen.
 
Alle personeelsleden informeren of herinneren aan de goede praktijken en acties die onze
gemeente voert ten gunste van personen met een handicap, om deze te bevorderen en op
natuurlijke wijze te integreren in de werkingsfilosofie van onze instelling.
Beschrijving van de actie:

Bewustmakingssessies organiseren over toegankelijkheid voor personeelsleden door
middel van scenario-gebaseerde simulatieoefeningen.

De bewegwijzering bij de receptie en de loketten herzien (richtings- en
informatieborden).

Kleine herinrichtingen en aanpassingen uitvoeren om de toegankelijkheid van het
gemeentehuis te bevorderen.

Een interne communicatiecampagne via nieuwsbrieven, evenals een externe
communicatiecampagne via het gemeenteblad en via uitzendingen op het
informatiescherm in de zaal met de loketten voorstellen.

 
Mogelijke partners:
Passe Muraille, dienst Public Relations, dienst Beheer van het erfgoed.

Aantal betrokken personen Termijn Budget

Het gehele gemeentebestuur Gedurende het hele
plan Te bepalen

        
 
 
4.4.    Domein van de externe positionering

 

• 

• 

• 

• 
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10. Deelnemen aan uitwisselingen over diversiteitsbeheer met andere Brusselse
gemeenten
 

-26 j +45 j Handicap Diploma Gender Buiten EU
Aandachtspunt uit de analyse:
Er is weinig contact met andere gemeenten.
Doel van de actie:
Het doel is ervaringen tussen gemeenten uit te wisselen om goede praktijken te ontwikkelen.
Beschrijving van de actie:
Deelnemen aan uitwisselingen over diversiteitsbeheer met andere Brusselse gemeenten
 
Mogelijke partners:
Andere gemeenten, GSOB, Brussel Plaatselijke Besturen (Bureau voor gelijke kansen)

 
Aantal betrokken personen Termijn Budget
De diversiteitsmanager en andere leden van
het overlegcomité

Gedurende het hele
plan /

        
 

 

 
11. Zich meer inzetten voor de integratie van personen met een handicap door
middel van 5 acties
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Aandachtspunt uit de analyse:
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is momenteel geen ondertekenaar van het
gemeentelijk charter voor de integratie van personen met een handicap.
 
Doel van de actie:
De integratie van personen met een handicap binnen het gemeentebestuur verder
ondersteunen.
 
Beschrijving van de actie:
Het charter ondertekenen en ervoor zorgen dat de vereniging het pluralisme van
overtuigingen respecteert.
Zich meer inzetten voor de integratie van personen met een handicap door middel van 5
acties:

Personen met een handicap raadplegen en het gemeentepersoneel bewustmaken.
Jonge kinderen opvangen, hun integratie op school en tijdens naschoolse

activiteiten ondersteunen.
Het quotum van werknemers met een handicap naleven, deelnemen aan DuoDay

in alle diensten en de onderaannemingscontracten met OAW’s handhaven.
De toegankelijkheid van informatie, vervoer en openbare plaatsen, alsmede

parkeergelegenheid waarborgen.
De toegang tot vrijetijdsactiviteiten blijven verzekeren voor personen met een

handicap.

 
Mogelijke partners:
ASPH
https://www.asph.be/wp-content/uploads/2020/11/Charte-inclusion-handicap-5-
points.pdf

 

 Aantal betrokken personen Termijn Budget  
 Burgemeester + schepenen 2023 /  
     
 
12. De website van de gemeente (easy read) aanpassen zodat deze gemakkelijk kan
worden gebruikt door personen met een handicap – (AnySurfer)
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Aandachtspunt uit de analyse:
De website van de gemeente (easy read) is niet aangepast aan alle personen met een handicap.
De dienst Public Relations werkt aan de follow-up van de toezegging van de burgemeester om
deze aan te passen. Hiervoor zal een nieuwe overheidsopdracht worden gelanceerd.
 
Doel van de actie:
De aanpassing van de website van de gemeente zal het mogelijk maken meer personen met een
handicap (met name toekomstige kandidaten) te bereiken.
 
Beschrijving van de actie:
Een toegankelijkheidscontrole uitvoeren.
De vernieuwing van de website biedt nieuwe mogelijkheden. Bij het nieuwe design moet
rekening worden gehouden met de toegankelijkheid van de website: ervoor zorgen dat de
formaten van de documenten, toepassingen, enz. compatibel zijn met de klassieke
hulpmiddelen die door slechtzienden, doven, enz. worden gebruikt.
 
Mogelijke partners:
Dienst Public Relations, dienst Nieuwe technologieën, AnySurfer, Passe Muraille
Aantal betrokken personen Termijn Budget
Nieuwe technologieën/Public Relations 2024 € 4200
                 
 
 
 
 
13. Ondertekenaar worden van het charter ter bevordering van inclusieve panels voor
organisaties
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Aandachtspunt uit de analyse:
Bij de organisatie van evenementen zorgt het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe
reeds voor een evenwicht op het gebied van partnerschap en expertise tussen gender en
diversiteit in het algemeen, en legt het de nadruk op de bevordering van vrouwelijk
ondernemerschap.
 
Er ook voor zorgen dat we een gemengd panel over diversiteit als geheel aanbieden en ons
engagement daartoe formaliseren.
 
Doel van de actie:
Blijven bijdragen tot rijkere en meer open debatten en/of interventies waarbij mannelijke en
vrouwelijke sprekers, maar ook sprekers van verschillende genders, generaties, oorsprongen en
talen worden betrokken.
 
Beschrijving van de actie:
Ondertekenaar worden van het charter ter bevordering van inclusieve panels voor organisaties,
met de toezegging om:

systematisch een mix van vrouwen en mannen uit te nodigen;
homogene panels te vermijden;
ervoor te zorgen dat verschillende generaties en achtergronden vertegenwoordigd zijn.

 
De toegankelijkheid waarborgen van de zalen en locaties die voor de verschillende
georganiseerde evenementen worden voorgesteld (advies en audits via de vzw Almagic).
 
Mogelijke partners:
Inclusive Panels, Almagic
Aantal betrokken personen Termijn Budget

Het gehele gemeentebestuur Gedurende het hele
plan /

        
 

Budget.pdf, 2022 09 Plandiversité WSL vf revu JM_adapté_5_octobre_NL_REV2.doc, 2022 09
Plandiversité WSL vf revu JM_adapté_5_octobre.doc

 
 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

Division Espaces verts - Tondeuses - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation des
fournisseurs : HILAIRE VAN DER HAEGHE et HORTICOLE BERNARD BODART -
Dépense : 20.108,77 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'il s’indique d’acquérir deux tondeuses pour la division Espaces verts ;
 

• 
• 
• 
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Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 22/09/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'il s’indique d’acquérir deux tondeuses pour la division Espaces verts ;
 
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 ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.108,77 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché à faible montant ;
 
Considérant que les trois firmes suivantes ont été consultées :

HILAIRE VAN DER HAEGHE, Boomsesteenweg 174 à 2610 Wilrijk ;
HORTICOLE BERNARD BODART, chaussée de Nivelles 35A à 1461 Haut-Ittre ;
VANHIE, Vilvoordsesteenweg 172 à 1860 Meise.

 
Considérant que les firmes HILAIRE VAN DER HAEGHE et HORTICOLE BERNARD BODART
ont remis offres ;
 
Considérant que les deux offres sont régulières ;
 
Vu l’offre de HILAIRE VAN DER HAEGHE, pour les deux postes, (poste 1 : 18.349,65 EUR TVAC
et poste 2 : 1.790,80 EUR TVAC) ;
 
Vu l’offre de HORTICOLE BERNARD BODART, pour le poste 2 (1.759,12 EUR TVAC) ;
 
Considérant que la firme HILAIRE VAN DER HAEGHE a remis l’offre économiquement la plus
avantageuse pour le poste 1 ;
 
Considérant que la firme HORTICOLE BERNARD BODART, a remis l’offre économiquement la
plus avantageuse pour le poste 2 ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76600/744-51//430 du budget
extraordinaire de l'exercice 2022 ;
 
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 HILAIRE VAN DER

• 
• 
• 

• 
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HAEGHE, Boomsesteenweg 174 à 2610 Wilrijk pour le poste 1 et la firme HORTICOLE
BERNARD BODART, chaussée de Nivelles 35A à 1461 Haut-Ittre  pour le poste 2, aux
conditions de leurs offres respectives ;

d’approuver la dépense estimée à maximum 20.108,77 EUR TVAC (HILAIRE VAN DER
HAEGHE : 18.349,65 EUR TVAC et HORTICOLE BERNARD BODART : 1.759,12 EUR
TVAC) à inscrire à l'article 76600/744-51//430 du budget extraordinaire de l'exercice 2022.

 
Les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense seront prélevés sur le fonds de réserve
extraordinaire.
 
La présente décision sera soumise au conseil communal, pour information, 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.

Afdeling Groene ruimtes - Grasmaaiers - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leveranciers: HILAIRE VAN DER HAEGHE en HORTICOLE BERNARD
BODART - Uitgave: 20.108,77 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van twee grasmaaiers voor de afdeling
Groene ruimtes;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 22/09/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van twee grasmaaiers voor de afdeling
Groene ruimtes;
 
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 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 latere wijzigingen;
Overwegende dat het bedrag van de opdracht wordt geraamd op 20.108,77 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
 
Overwegende dat de volgende drie firma's werden geraadpleegd:

• 
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HILAIRE VAN DER HAEGHE, Boomsesteenweg 174 te 2610 Wilrijk ;
HORTICOLE BERNARD BODART, chaussée de Nivelles 35A te 1461 Haut-Ittre ;
VANHIE, Vilvoordsesteenweg 172 te 1860 Meise.

 
Overwegende dat de firma’s HILAIRE VAN DER HAEGHE en HORTICOLE BERNARD
BODART een offerte hebben ingediend;
 
Overwegende dat de twee offertes regelmatig zijn;
 
Gelet op de offerte van de firma HILAIRE VAN DER HAEGHE voor de twee posten (post 1:
18.349,65 EUR incl. btw en post 2: 1.790,80 EUR incl. btw);
 
Gelet op de offerte van de firma HORTICOLE BERNARD BODART, voor de post 2 (post 2:
1.759,12 EUR incl. btw);
 
Overwegende dat de firma HILAIRE VAN DER HAEGHE, de economisch voordeligste aanbieding
heeft ingediend voor post 1;
 
Overwegende dat de firma HORTICOLE BERNARD BODART, de economisch meest voordelige
offerte heeft ingediend voor post 2;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 76600/744-51//430 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2022;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST :

bovengenoemde opdracht van beperkte waarde te gunnen aan de firma HILAIRE VAN DER
HAEGHE, Boomsesteenweg 174 te 2610 Wilrijk voor de post 1 en aan de firma HORTICOLE
BERNARD BODART, chaussée de Nivelles 35A te 1461 Haut-Ittre voor de post 2, op de
voorwaarden van hun respectieve offertes;

de uitgaven goed te keuren die geraamd worden op een maximum van 20.108,77 EUR incl.
btw (HILAIRE VAN DER HAEGHE: 18.349,65 EUR incl. btw en HORTICOLE BERNARD
BODART: 1.759,12 EUR incl. btw) en uit te voeren met het krediet ingeschreven op artikel
76600/744-51//430 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2022.

 
De fondsen voor de betaling van deze uitgave van het buitengewoon reservefonds af te nemen.
 
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.

Offre de prix BODART.pdf, Offre de prix VANDERHAEGE.pdf, Justification offre de prix (1).pdf,
demande de prix Vanderhagen.pdf, demande de prix Vanhie.pdf, Mail remise de prix
VANDERHAEGE.pdf, demande de prix Bodart.pdf, Mail remise de prix Bodart.pdf

 
Equipe Voirie - Bordures « New Jersey » - Acquisition - Marché de faible montant -

• 
• 
• 

• 

• 
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Désignation du fournisseur : OMNIBETON NV - Dépense : 4.000 EUR TVAC - Information.

Ploeg Wegen - Boordstenen "New Jersey" - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: OMNIBETON nv - 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 boordstenen “New Jersey” voor
de ploeg Wegen;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/10/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van boordstenen “New Jersey” voor
de ploeg Wegen;
 
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;
 
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, 3 offertes werden ontvangen:

LITHOBETON : 4.687,01 EUR incl. btw,
OMNIBETON nv : 3.977,47 EUR incl. btw,
TUBOBEL : 4.211,84 EUR incl. btw;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42100/741-52 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2022;
 
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

• 
• 
• 

• 
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opdracht betreffende de levering van boordstenen “New Jersey” voor de ploeg Wegen;
deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan OMNIBETON nv (BE 0454.628.013),

Kempische Kaai 170 te 3500 Hasselt, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
3.977,47 EUR incl. btw;

een bedrag van 4.000 EUR in te schrijven op artikel 42100/741-52/-/420/13068 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2022.

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

NOTE_VANDERELST_ATTRIBUTION_FOURNITURE_BORDURES_NEW_JERSEY_SIGNEE.PDF,
Lithobeton offre.pdf, Tubobel offre.pdf, Omnibeton.pdf, DEMANDE DE
MARCHE_FOURNITURE_BORDURES_NEW_JERSEY_SIGNEE.PDF, AVIS SUBSIDES Fourniture
de bordures de sécurité New Jersey - 2022.docx

 
Equipe Voirie - Socles de signalisation en caoutchouc recyclé - Acquisition - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : SIGNATEKST NV - Dépense : 8.600 EUR TVAC -
Information.

Ploeg Wegen - Signaleringssokkels in gerecycleerd rubber - Aankoop - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: SIGNATEKST nv - Uitgave: 8.600 EUR incl. btw -
Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van signaleringssokkels in
gerecycleerd rubber voor de ploeg Wegen;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/10/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van signaleringssokkels in
gerecycleerd rubber voor de ploeg Wegen;
 
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;

• 

• 
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Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
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 8.600 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
 
Overwegende dat, op de 3 geraadpleegde firma’s, 2 offertes werden ontvangen:

SODIMAR : heeft geen offerte ingediend,
ALTEC : 27.137,88 EUR incl. btw,
SIGNATEKST nv : 8.566,80 EUR incl. btw;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 42100/741-52 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2022;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan de raming ten bedrage van 8.600 EUR incl. btw voor de
opdracht betreffende de levering van signaleringssokkels in gerecycleerd rubber voor de ploeg
Wegen;

deze opdracht van beperkte waarde te gunnen aan SIGNATEKST nv (BE 0422.494.287),
Pachtgoedstraat 9 te 9100 Sint-Niklaas, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
8.566,80 EUR incl. btw;

een bedrag van 8.600 EUR in te schrijven op artikel 42100/741-52/-/420/13070 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2022.

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_DDPP_SOCLES_SIGNALISATION_2022.pdf, AVIS
SUBSIDES_SOCLES_SIGNALISATION_2022.docx,
NOTA_VANDERELST_ACQUISITION_SOCLES_SIGNALISATION_2022_SIGNEE.PDF,
Signatekst.pdf, DEMANDE_DE_MARCHE_SOCLES SIGNALISATION_2022_SIGNEE.PDF,
Altec.pdf, Sodimar.pdf

 
Espace public - Marché d'étude phytosanitaire en 2022 (ID 1947) - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : NICOLAS HENRYOT - Dépense : 20.376,40 EUR TVAC -
Information.

CECI EST UN PROJET

• 
• 
• 

• 

• 

• 
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LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace Public, il s’avère nécessaire de réaliser une
étude phytosanitaire au sein des espaces verts de la commune ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/09/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion Espace Public, il s’avère nécessaire de réaliser une
étude phytosanitaire au sein des espaces verts de la commune ;
 
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 ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que le montant de ce marché s'élève à 20.376,40  EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice
2022, à l'article 76600/747-60 ;
 
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 NICOLAS
HENRYOT, rue de Bockaissart 2 à 6680 Sainte-Ode (Lavacherie), pour la réalisation d’une
étude phytosanitaire au sein des espaces verts, et ce, en application des articles 92 de la loi du
17/06/2016, 124 de l'arrêté royal du 18/04/2017 et 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale
;

d’approuver la dépense à 20.376,40 EUR TVAC, inscrite à l'article 76600/747-60/11077 du
budget extraordinaire de l'exercice 2022 ;

de financer cette dépense 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.

Openbare ruimte - Overheidsopdracht voor een fytosanitaire studie in 2022 (ID 1947) -

• 

• 

• 
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Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: NICOLAS HENRYOT -
Uitgave: 20.376,40 EUR incl. btw - Informatie.

Clauses techniques - Etude Phytosanitaire arbres 2022v2.docx, Demande_marché_ETUDE
PHYTOSANITAIRE_2022.pdf, offres étude phyto.pdf

 
Stade Fallon - Outillages électriques - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation du
fournisseur : CIPAC - Dépense : 2.300 EUR - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Sports, il s’indique d’acquérir un ensemble d’outillages
électriques pour l’équipe technique du stade ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/10/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Sports, il s’indique d’acquérir un ensemble d’outillages
électriques pour l’équipe technique du stade ;
 
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 ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 2.300 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l’article 76410/744-98/-/764 du budget
extraordinaire de l’exercice 2022 ;
 
Considérant que les deux firmes suivantes ont été consultées dans le cadre de ce marché de faible
montant et ont remis prix :

DEGECO, avenue de l’Optimisme 15 à 1140 Evere : 2.509,24 EUR TVAC,
CIPAC, chaussée de Waterloo 334 à 1060 Saint-Gilles : 2.293,88 EUR TVAC ;

Considérant que l’offre de CIPAC, chaussée de Waterloo 334 à 1060 Saint-Gilles, est l’offre
économiquement la plus avantageuse ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 

• 
• 
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DECIDE :

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec la firme CIPAC, chaussée de
Waterloo 334 à 1060 Saint-Gilles, pour l’acquisition d’un ensemble d’outillages électriques
pour l’équipe technique du stade, aux conditions de son offre du 23/09/2022 d’un montant de
2.293,88 EUR TVAC, et ce, en application des articles 92 de la loi du 17/06/2016 et 124 de
l'arrêté royal du 18/04/2017, de l'arrêté royal du 14/01/2013 et des articles 234 § 3 et 236 de la
nouvelle loi communale ;

d’approuver la dépense estimée à 2.300 EUR TVAC, inscrite à l'article 76410/744-98/-
/764/13069 du budget extraordinaire de l'exercice 2022.

Cette dépense sera financée par prélèvement sur fond 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 - Elektrische gereedschappen - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: CIPAC - Uitgave: 2.300 EUR incl. btw - Informatie.

Demande_marché 2022 outillage stade Makita.doc, AM BOS 46445 DDL propcon -Outillages
électriques - Stade.doc, DEVIS MACHINES MKITA STADE.pdf

 
Crèches communales - Matériel didactique et d’exploitation - Acquisition - Marché de faible
montant - Désignation des fournisseurs : WESCO et HAGELAND - Dépense : 2.760 EUR
TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du matériel didactique et d’exploitation pour les crèches
communales ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 22/09/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'il s'indique d'acquérir du matériel didactique et d’exploitation pour les crèches
communales ;
 
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 ;
 

• 

• 
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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 ;
 
Considérant que la dépense est estimée à 2.760 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les deux soumissionnaires suivants ont été consultés à cette occasion et ont remis
offre pour différents articles : 
 

WESCO, B.P. 10 à 1040 Etterbeek ;
HAGELAND-EDUCATIEF, Eilandstraat 4 à 3294 Molenstede ;

 
Considérant que les deux offres sont régulières ;
 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 84400/744-98 du budget extraordinaire
de l’exercice 2022 ;
 
Vu les articles 234 §3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

d’approuver la passation d’un marché de faible montant avec les firmes WESCO, B.P. 10 à
1040 Etterbeek pour un montant de 2.295 EUR TVAC et HAGELAND-EDUCATIEF,
Eilandstraat 4 à 3294 Molenstede pour un montant de 465 EUR TVAC, aux conditions de leurs
offres respectives 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 estimée à 2.760 EUR TVAC à inscrire à l'article 84400/744-98 du
budget extraordinaire de l'exercice 2022 ;

de financer cette dépense par un prélèvement sur fond 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.

Gemeentelijke kinderdagverblijven - Didactisch materiaal en werkingsmateriaal - Aankoop -
Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leveranciers: WESCO en HAGELAND -
Uitgave: 2.760 EUR incl. btw.- Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van didactisch materiaal en
bedieningsmateriaal voor de gemeentekinderdagverblijven;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;

• 
• 

• 

• 

• 
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Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 22/09/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het nodig blijkt over te gaan tot de aankoop van didactisch materiaal en
bedieningsmateriaal  voor de gemeentekinderdagverblijven;
 
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 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, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 2.760 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat deze opdracht van beperkte waarde is;
 
Overwegende dat de volgende twee firma's werden geraadpleegd:
 

WESCO, B.P. 10 te 1040 Etterbeek;
HAGELAND-EDUCATIEF, Eilandstraat 4 te 3294 Molenstede;

 
Overwegende dat de twee offertes regelmatig zijn;
 
Overwegende dat deze uitgave op artikel 84400/744-98 van de buitengewone begroting van het
dienstjaar 2022 ingeschreven is;
 
Gelet op artikelen 234 lid 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST :

de aankoop van didactisch materiaal en bedieningsmateriaal voor de gemeente
kinderdagverblijven goed te keuren met de firma’s WESCO  B.P. 10 te 1040 Etterbeek, voor
een bedrag van 2.295 EUR incl. btw en met de firma HAGELAND-EDUCATIEF, Eilandstraat
4 te 3294 Molenstede voor een bedrag van 465 EUR incl. btw, volgens de voorwaarden van
hun respectievelijke offertes, in toepassing van artikelen 92 van de wet van 17/06/2016, 124
van het koninklijk besluit van 18/04/2017 en van het koninklijk besluit van 14/01/2013
betreffende de overheidsopdrachten en artikelen 234 lid 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;

een uitgave van 2.760 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel 84400/744-
98 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2022;

de uitgave te financieren uit het buitengewone reservefonds.

 
Deze beslissing zal ter informatie aan de Gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering voorgelegd
worden.”
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het

• 
• 

• 

• 

• 
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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.

E285211 - 1200 Bruxelles .pdf, scanens_20220913_095042.pdf, Liste inventaire matériel crèches
2022.xls, Offerte_211007811.pdf

 
Crèches communales - Jeux d’extérieur - Acquisition - Marché de faible montant - Désignation
du fournisseur : KOMPAN - Dépense : 8.150 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande de la division Espaces verts, il s’indique d’acquérir des jeux d’extérieur
pour les crèches communales ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 22/09/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande de la division Espaces verts, il s’indique d’acquérir des jeux d’extérieur
pour les crèches communales ;
 
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 ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.150 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s'agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les trois firmes suivantes ont été consultées :

KOMPAN SA, rue du Têris 2 à 4100 Seraing ;
PLAY OUTDOOR SPRL, Haut des Sarts 18 à 4800 Verviers ;
IDEMASPORT SA, avenue Léopold Wiener 98 à 1170 Watermael-Boitsfort ;

 
Considérant que les deux firmes suivantes ont remis offres :

KOMPAN SA, rue du Têris 2 à 4100 Seraing (11.362,09 EUR TVAC) ;
PLAY OUTDOOR SPRL, Haut des Sarts 18 à 4800 Verviers (12.342 EUR TVAC).

 

• 
• 
• 

• 
• 
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Considérant que les crédits disponibles sont limités à 10.000 EUR ;
 
Considérant que par son courriel du 13/09/2022, la division Espaces verts a invité les deux firmes à
revoir leurs offres ;
 
Considérant que les deux soumissionnaires ont remis une nouvelle offre :

KOMPAN SA, rue du Têris 2 à 4100 Seraing (8.143,18 EUR TVAC) ;
PLAY OUTDOOR SPRL, Haut des Sarts 18 à 4800 Verviers (8.766,45 EUR TVAC).

 
Considérant que les deux offres sont régulières ;
 
Considérant que l’offre de la firme KOMPAN est économiquement la plus avantageuse ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 84400/725-60//430 du budget
extraordinaire de l'exercice 2022 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

d’approuver la passation d’un marché de faible montant pour l’acquisition de jeux d’extérieur
pour les crèches communales avec la firme KOMPAN SA, rue du Têris 2 à 4100 Seraing, aux
conditions de son offre du 13/09/2022, qui est l’offre économiquement la plus avantageuse au
regard du prix et ce, en 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 la dépense estimée à 8.150 EUR TVAC à inscrire à l'article 84400/725-60//430
du budget extraordinaire de l'exercice 2022.

de prélever les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense 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.

Kinderdagverblijven - Buitenspelen - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding
van de leverancier: KOMPAN - Uitgave: 8.150 EUR incl. btw - Informatie.

Justification offre de prix.docx, RE Kompan NV Soumission Remise de prix - Achat de jeux pour les
crèches 2022 - Commune de Woluwe-Saint-Lambert.msg, Kompan Offre 28937 28937 Woluwe -
Achat de jeux pour les crèches 2022.pdf, Demande_marché_Jeux crèches.DOC, RE Remise de prix -
Achat de jeux pour les crèches 2022 - Commune de Woluwe-Saint-Lambert.msg, Clauses
Techniques_JEUX CRECHES.pdf, Avis DD_Jeux crèches (003).pdf, Remise de prix - Achat de jeux
pour les crèches 2022 - Commune de Woluwe-Saint-Lambert.msg, Play Outdoor sprl - Devis 2022-2-
66.pdf, RE Demande avis SIPP - Marché achat de jeux pour les crèches.msg, Kompan NV soumission
Achat de jeux pour les creches 2022 - Commune de Woluwe-Saint-Lambert.pdf

 
Le Petit Foriest - Remorque basculante pour microtracteur - Acquisition - Marché de faible

• 
• 

• 

• 

• 

61/172
Conseil communal - 17.10.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 17.10.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



montant - Désignation du fournisseur : HORTICOLE BODART SPRL - Dépense : 3.000 EUR
TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir une remorque basculante pour le microtracteur du
Centre d’éducation à l’environnement Le Petit Foriest ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 22/09/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir une remorque basculante pour le microtracteur du
Centre d’éducation à l’environnement Le Petit Foriest ;
 
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 ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.890 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que les firmes suivantes ont été consultées et ont remis prix :

- HORTICOLE BODART SPRL : 2.890 EUR TVAC, 
- GARAGE TH. HERION SPRL : 2.900,01 EUR TVAC ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 72200/744-98 du budget
extraordinaire 2022 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

d'approuver le marché relatif à la fourniture d’une remorque basculante pour le microtracteur
du Centre d’éducation à l’environnement Le Petit Foriest ;

d'approuver la passation d’un marché de faible montant avec le fournisseur ayant remis
l'offre économiquement la plus avantageuse, soit HORTICOLE BODART SPRL (BE
0697.670.421), chaussée de Nivelles 35A à 1461 Haut-Ittre pour le montant d’offre contrôlé de
2.890 EUR TVAC ;

d’engager un montant de 3.000 EUR TVAC ;

• 

• 

• 
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d'adopter cette dépense inscrite à l’article 72200/744-98/12231 du budget extraordinaire de
l’exercice 2022.

dee financer cette dépense 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.

"Le Petit Foriest" - Kiepwagen voor microtractor - Aankoop - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: HORTICOLE BODART bvba - Uitgave: 3.000 EUR incl. btw -
Informatie.

demande de marché et avis DDPP.pdf, offre Th. Hérion.pdf, offre Horticole Bernard Bodart.pdf
 

Eco-quartier Schuman-Charmille - Aménagement d'une aire de jeux, de jeux divers et de pistes
de pétanque - Procédure négociée directe avec publication préalable - Dépense : 180.000 EUR
TVAC - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’aménager une plaine de jeux, des jeux divers et des pistes de
pétanque dans l’éco-quartier Schuman-Charmille ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment
l’article 41 § 1-2° (le montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000 EUR) ;
 
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 modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu le cahier des charges n° 2022-1957 relatif au marché « Quartier Schuman-Charmille -
Aménagement d'une plaine de jeux, de jeux divers et de pistes de pétanque » ;
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 - Aménagement d'une plaine de jeu et de pistes de pétanque, estimé à 80.000 EUR TVAC, 
* Lot 2 - Fourniture et pose de jeux, estimé à 100.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 180.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication
préalable ;
 

• 
• 

• 
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Considérant que le projet d'aménagement d'une plaine de jeux, de jeux divers et de pistes de pétanque
à l'éco-quartier Schuman-Charmille est subsidié par la Région bruxelloise dans le cadre de l’appel à
projets pour des infrastructures sportives communales de proximité 2022, avec un taux de subside de
75 % maximum ;
 
Considérant dès lors qu’une partie des coûts sera subsidiée par la Région bruxelloise ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu et à prévoir au budget extraordinaire de
l’exercice 2022, à l'article 76100/725-60 ;
 
Considérant que cette dépense sera financée par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 1 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/10/2022 ;
 
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° 2022-1957 et le montant estimé de 180.000 EUR TVAC
du marché « Quartier Schuman-Charmille - Aménagement d'une plaine de jeux, de jeux divers
et de pistes de pétanque ». 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 procédure négociée directe avec publication préalable ;
de compléter, d'approuver et d'envoyer l'avis de marché au niveau national ;
de charger le service Développement durable, planification et perspectives de poursuivre

l’élaboration du dossier de demande de subvention auprès de l'autorité subsidiante, Bruxelles
Pouvoirs Locaux, place Saint-Lazare 2 à 1035 Bruxelles ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 76100/725-60/13072 du budget
extraordinaire de l’exercice 2022.

Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois
de Refinancement des Trésoreries Communales.

 
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.

Ecowijk Schuman-Haagbeuken - Aanleg van een speelplein, verschillende spelen en
petanquepistes - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking -
Uitgave: 180.000 EUR incl. btw - Geodkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aanleg van een een speelplein, verschillende
spelen en petanqueterreinen in de ecowijk Schuman-Haagbeuken;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 41 § 1-2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000 EUR niet);
 

• 

• 
• 
• 
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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;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het bestek met nr. 2022-1957 betreffende de opdracht “Wijk Schuman-Haagbeuken - Aanleg
van een speelplein, verschillende spelen en petanqueterreinen”;
 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 - Aanleg van een speelplein en petanqueterreinen, raming: 80.000 EUR incl. btw, 
* Perceel 2 - Levering en plaatsing van spelen, raming: 100.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 180.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat het aanlegproject van een speelplein, verschillende spelen en petanquepleinen in de
eco-wijk Schuman-Haagbeuken gesubdidiëerd is door het Brussels Gewest in het kader van de oproep
tot projecten voor gemeentelijke buurtsportinfrastructuren 2022, met een toelagenrato van maximum
75 %;
 
Overwegende dientengevolge dat een gedeelte van kosten zal gesubsidieerd worden door het Brussels
Gewest;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien en te voorzien is in de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2022, op artikel 76100/725-60;
 
Overwegende dat deze uitgave gefinancierd zal worden door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234 § 1;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/10/2022;
 
BESLIST, onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten door de Gemeenteraad en hun
goedkeuring door de toezichthoudende overheid:

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2022-1957 en de raming van 180.000 EUR
incl. btw voor de opdracht “Wijk Schuman-Haagbeuken - Aanleg van een speelplein,
verschillende spelen en petanqueterreinen”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;

bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

de aankondiging van de opdracht in te vullen, goed te keuren en bekend te maken op
nationaal niveau;

de dienst Duurzame ontwikkeling, planning en vooruitzichten te belasten om de uitwerking

• 

• 

• 
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van dit dossier uit te voeren voor de aanvraag tot toelagen bij de gesubsidieerde overheid,
Brussel Plaatselijke Besturen, Sint-Lazarusplein 2 te 1035 Brussel;

de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 76100/725-60/13072 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2022.

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

1957_2022_09_26_CCH - Modele 3P.doc, 18-PFD-1827715_Coupes.pdf, Demande de plans
modificatifs 03.06.22.pdf, Clauses techniques aire de jeux écoquartier NL.DOCX, métré plaine de
jeux ecoquartier.xls, Réponse avis DD eco-quartier - aire de jeux.pdf, Clauses techniques aire de jeux
écoquartier FR.docx, 1957_2022_09_26_Bestek - Model 3P.doc, Demande d'avis DD-aire de
jeux.pdf, Demande marché étude aire de jeux.doc, métré plaine de jeux ecoquartierNL.xls

 
Eco-quartier Schuman-Charmille - Aménagement d'un espace vert (ID 1956) - Procédure
négociée directe avec publication préalable - Dépense : 300.000 EUR TVAC - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’aménager un espace vert dans l’éco-quartier Schuman-
Charmille ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment
l’article 41 § 1-2° (le montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000 EUR) ;
 
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 modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu le cahier des charges n° 2022-1956 relatif au marché « Eco-quartier Schuman-Charmille -
Aménagement d'un espace vert (ID 1956) » ;
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 - Terrassement), estimé à 100.000 EUR TVAC, 
* Lot 2 - Fourniture et placement de mobilier urbain, estimé à 200.000 EUR TVAC ;
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 300.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication
préalable ;
 

• 
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Considérant qu'il s'indique de solliciter les subventions pour la réalisation du projet mentionné dans le
Programme triennal d'investissement 2022-2024 ;
 
Considérant qu'il s'indique de garantir l'entretien et la gestion des biens subsidiés et d'approuver à
cette fin le programme d'entretien spécifique au projet portant sur les cinq années qui suivent la
réception définitive de l'ouvrage ;
 
Considérant qu'il s'indique de s'engager à ne pas aliéner ni modifier l'affectation des biens pendant une
période de vingt ans à dater de la date de l'octroi du subside ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est à prévoir au budget extraordinaire de l’exercice
2022, à l'article 76600/725-60 ;
 
Considérant que cette dépense sera financée par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 1 ;
 
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° 2022-1956 et le montant estimé de 300.000 EUR TVAC
du marché « Eco-quartier Schuman-Charmille - Aménagement d'un espace vert (ID
1956) ». 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 procédure négociée directe avec publication préalable ;
de solliciter les subventions pour la réalisation de ce projet inscrit dans le Programme triennal

d’Investissement 2022-2024 ;
de garantir l’entretien et la gestion des biens subsidiés et d’approuver à cette fin le

programme d’entretien spécifique au projet portant sur les cinq années qui suivent la réception
définitive de l’ouvrage ;

de s’engager à ne pas aliéner ni modifier l’affectation des biens pendant une période de 20
ans à dater de la date d’octroi du subside ;

de compléter, d'approuver et d'envoyer l'avis de marché au niveau national ;
de financer cette dépense par le crédit à inscrire au budget extraordinaire de l’exercice 2022,

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

Ecowijk Schuman-Haagbeuken - Aanleg van een groene ruimte (ID1956) - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Uitgave: 300.000 EUR incl. btw -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aanleg van een groene ruimte in de ecowijk
Schuman-Haagbeuken;

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
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Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 41 § 1-2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000 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;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het bestek met nr. 2022-1956 betreffende de opdracht “Ecowijk Schuman-Haagbeuken -
Aanleg van een groene ruimte (ID 1956)”;
 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 - Grondwerken, raming: 100.000,00 EUR incl. btw, 
* Perceel 2 - Levering en plaatsing van stadsmeubilair, raming: 200.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 300.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat het aangewezen is subsidies aan te vragen voor de uitvoering van het project
vermeld in het driejarig investeringsprogramma 2022-2024;
 
Overwegende dat het onderhoud en het beheer van de gesubsidieerde activa moeten worden
gewaarborgd en dat daartoe het specifieke onderhoudsprogramma voor het project moet worden
goedgekeurd voor de periode van vijf jaar na de definitieve oplevering van de werkzaamheden;
 
Overwegende dat het aangewezen is zich ertoe te verbinden het goed niet te vervreemden of het
gebruik ervan te wijzigen gedurende een periode van twintig jaar, te rekenen vanaf de datum van de
toekenning van de subsidie;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien dient te worden in de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2022, op artikel 76600/725-60;
 
Overwegende dat deze uitgave gefinancierd zal worden door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234 § 1;
 
BESLIST, onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten door de Gemeenteraad en hun
goedkeuring door de toezichthoudende overheid:

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2022-1956 en de raming van 300.000 EUR
incl. btw voor de opdracht “Ecowijk Schuman-Haagbeuken - Aanleg van een groene ruimte
(ID 1956)”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

• 

• 
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subsidies aan te vragen voor de verwezenlijking van dit project, dat is opgenomen in het
driejarig investeringsprogramma 2022-2024;

het onderhoud en het beheer van de gesubsidieerde activa te garanderen en daartoe het
projectspecifieke onderhoudsprogramma goed te keuren voor de periode van vijf jaar na de
definitieve oplevering van de werkzaamheden;

zich ertoe te verbinden het goed niet te vervreemden of het gebruik ervan te wijzigen
gedurende een periode van 20 jaar, te rekenen vanaf de datum van de toekenning van de
subsidie;

de aankondiging van de opdracht in te vullen, goed te keuren en bekend te maken op
nationaal niveau;

de uitgave voor deze opdracht te voorzien in de buitengewone begroting van het dienstjaar
2022, op artikel 76600/725-60.

Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden.

Clauses technique LB 19.09.22 NL.docx, Modifications - Juin 2022 - Plaine de jeux.pdf, Demande de
plans modificatifs 03.06.22.pdf, 1956_2022_09_21_CCH - Modele 3P.doc, Demande marché étude
espace vert.doc, Clauses technique LB19.09.22.docx, 18-PFD-1827715_Coupes.pdf, métré espace
vert écoquartierNL.xls, métré espace vert écoquartier.xls, 1956_2022_09_21_Bestek - Model 3P.doc,
avis DD 2 aménagenement du sentier didactique dans l'éco-quartier (19-09-2022) (002).pdf, fr.pdf,
Plan d'entretien Ecoquartier - Espace vert.pdf, Réponse avis DD eco-quartier - espaces verts-2.doc

 
Bâtiment sis avenue Georges Henri 342 - Transformation - Procédure négociée directe avec
publication préalable - Cahier des charges - Dépense : 350.000 EUR TVAC - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de transformer le bâtiment sis avenue Georges Henri 342 ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment
l’article 41 § 1-2° (le montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000 EUR) ;
 
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 modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu le cahier des charges n° 2022-048 relatif au marché « Bâtiment sis avenue Georges Henri 342 -
Transformation » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 350.000 EUR TVAC ;
 

• 

• 

• 

• 

• 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication
préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est à prévoir au budget extraordinaire de l’exercice
2022, à l'article 12400/723-60 ;
 
Considérant que cette dépense sera financée par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 1 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/10/2022 ;
 
DECIDE, sous réserve d’inscription des crédits nécessaires par le Conseil communal et de leur
approbation par l’autorité de tutelle :

d'approuver les différents documents et le montant estimé de 350.000 EUR TVAC du
marché « Bâtiment sis avenue Georges Henri 342 - Transformation ». 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 procédure négociée directe avec publication préalable ;     
d’engager un montant de 3.000 EUR TVAC en faveur de la firme GATHY, firme désignée

pour la coordination sécurité ;
de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, à

l'article 12400/723-60.

Cette dépense sera couverte au moyen d’un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois
de Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Gebouw gelegen Georges Henrilaan 342 - Verbouwing - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Bestek - Uitgave: 350.000 EUR
incl. btw - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de verbouwing van het gebouw gelegen Georges
Henrilaan 342;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 41 § 1-2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000 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;
 

• 

• 
• 

• 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het bestek met nr. 2022-048 betreffende de opdracht “Gebouw gelegen Georges Henrilaan
342 - Verbouwing”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 350.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien dient te worden in de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2022, op artikel 12400/723-60;
 
Overwegende dat deze uitgave gefinancierd zal worden door middel van een lening aan te gaan bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234 § 1;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/10/2022;
 
BESLIST, onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten door de Gemeenteraad en hun
goedkeuring door de toezichthoudende overheid:

goedkeuring te verlenen aan de verschillende documenten en de raming van 350.000 EUR
incl. btw voor de opdracht “Gebouw gelegen Georges Henrilaan 342 - Verbouwing”. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

een bedrag van 3.000 EUR incl. btw aan te wenden ten voordele van de firma GATHY die
aangeduid is voor de veiligheidscoördinatie;

de uitgave voor deze opdracht te voorzien in de buitengewone begroting van het dienstjaar
2022, op artikel 12400/723-60.

Deze uitgave 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 dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden.

AVIS_DD_342 GH_ CDC AR.pdf, G. HENRI 342_METRE ELEC. NL.XLSX,
KM_C45822100314560.pdf, G. HENRI 342_METRE ELEC. FR.pdf, G. HENRI 342_CSC HVAC.
FR.pdf, 2022_048_Approbation - Conditions.doc, 2022_048_CONS_Approbation - Conditions.doc,
G.Henri 342_ schémas ELEC.pdf, 342GH_ Projet.pdf, 3651_BBS stabiliteit aanbesteding.pdf, G.
HENRI 342_BORDEREAU PORTES INT.xlsx, G. HENRI 342_CSC ELEC. FR.pdf,
2022_048_CONS_Goedkeuring - Lastvoorwaarden.doc, 2022 048_CCH+-+Modele+3P.doc (1).doc,
G. HENRI 342_ELEC_PLAN.pdf, G. HENRI 342_BORDEREAU PORTES INT.pdf, 3651-Coffrage
20220608.pdf, 342GH_ Existant.pdf, G. HENRI 342_CSC Tech. FR.pdf, G. HENRI 342_METRE
HVAC. NL.XLSX, 342GH_Détails_ R+1_Cuisine_c.pdf, 342GH_ Implantation.pdf, 2022
048_Bestek+-+Model+3P.doc, G. HENRI 342_CSC HVAC. NL.pdf, 342GH_Détails_
R+1_Cuisine_a.pdf, 342GH_Détails_ R+3_Cuisine_b.pdf,
342GH_Détailts_R+2_sdb_wc_vestiraire.pdf, 342GH_Détails_ R+1_sdb.pdf, G. HENRI
342_METRE TRAVAIL.xlsx, G. HENRI 342_METRE TRAVAIL.pdf, G. HENRI 342_METRE ELEC.

• 

• 

• 
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FR.xlsx, 3651_Soum_Metre_220608.pdf, 342GH_Détails_ R+1_Cuisine_b.pdf,
3651_CDC_220621.pdf, G. HENRI 342_METRE HVAC. FR.xlsx, 342GH_Détails_Coupe_
Escalier.pdf, G. HENRI 342_METRE ELEC. NL.pdf, G. HENRI 342_METRE HVAC. FR.pdf, G.
HENRI 342_METRE HVAC. NL.pdf, 342GH_Détails_ R+3_Cuisine_a.pdf, G. HENRI 342_CSC
ELEC. NL.pdf, G. HENRI 342_HVAC_PLAN.pdf

 
Bâtiment sis avenue Georges Henri 234 - Rénovation (ID 1953) - Procédure négociée avec
publication préalable - Cahier des charges - Dépense : 400.000 EUR TVAC - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de rénover le bâtiment sis avenue Georges Henri 234 ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment
l’article 41 § 1-2° (le montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000 EUR) ;
 
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 modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu le cahier des charges n° 2022-1953 relatif au marché « Bâtiment sis avenue Georges Henri 234 -
Rénovation (ID 1953) » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 400.000 EUR TVAC dont 397.000 EUR
TVAC pour les travaux et 3.000 EUR TVAC pour la coordination sécurité ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication
préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu au budget extraordinaire de l’exercice
2022 à hauteur de 200.000 EUR TVAC et est à inscrire en modification budgétaire à hauteur de
200.000 EUR TVAC, à l'article 12400/724-60 ;
 
Considérant que cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 1 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/10/2022 ;
 
DECIDE, sous réserve d’inscription des crédits nécessaire par le Conseil communal et de leur
approbation par l’autorité de tutelle :

d'approuver le cahier des charges N° 2022-1953 et le montant estimé de 400.000 EUR
TVAC du marché « Bâtiment sis avenue Georges Henri 234 - Rénovation (ID 1953) ». Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics ;

• 
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de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable ;
de compléter, d'approuver et d'envoyer l'avis de marché au niveau national ;
de financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 12400/724-60 du budget

extraordinaire de l’exercice 2022.

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Gebouw gelegen Georges Henrilaan 234 - Renovatie (ID 1953) - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Bestek - Uitgave: 400.000 EUR
incl. btw - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de renovatie van het gebouw gelegen Georges
Henrilaan 234;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 41 § 1-2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000 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;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het bestek met nr. 2022-1953 betreffende de opdracht “Gebouw gelegen Georges Henrilaan
234 - Renovatie (ID 1953)”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 400.000 EUR incl. btw, 397.000
EUR incl. btw voor de werken en 3.000 EUR incl. btw voor de veiligheidscoordinatie ;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de buitengewone begroting van het
dienstjaar 2022 ter hoogte van 200.000 EUR incl. btw en zou eveneens moeten voorzien worden in
begrotingswijziging ter hoogte van 200.000 EUR incl. btw, op artikel 12400/724-60;
 
Overwegende dat de uitgave gefinancierd zal worden door afhouding van het buitengewoon
reservefonds;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234 § 1;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/10/2022;
 

• 
• 
• 
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BESLIST, onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten door de Gemeenteraad en hun
goedkeuring door de toezichthoudende overheid:

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2022-1953 en de raming van 400.000 EUR
incl. btw voor de opdracht “Gebouw gelegen Georges Henrilaan 234 - Renovatie (ID 1953)”.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

de aankondiging van de opdracht in te vullen, goed te keuren en bekend te maken op
nationaal niveau;

de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 12400/724-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2022.

Deze uitgave zal gefinancierd worden door afhouding van het buitengewoon reservefonds.
 

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

234GH_ Projet.pdf, G. HENRI 234_METRE TRAVAIL.xlsx, 1953_2022_09_08_CCH - Modele
3P.doc, 234GH_Projet_ Salle de bains (1).pdf, 234GH_Projet_ Cuisine_Appartement 1.pdf, G.
HENRI 234_BORDEREAU PORTES INT.xlsx, G. HENRI 234_CSC ELEC. FR.pdf,
KM_C45822093009090.pdf, 234GH_ Projet_ELEC.pdf, G. HENRI 234_CSC HVAC. FR.pdf,
1953_2022_09_22_COL_Approbation - Conditions.doc, 234GH_Projet_ Cuisine_Appartement 1
(2).pdf, 234GH_Projet_ Salle de bains.pdf, G. HENRI 234_METRE ELEC. FR.xlsx, 234GH_
Projet_HVAC.pdf, 234GH_Projet_ Cuisine_Appartement 2.pdf, G. HENRI 234_CSC ELEC.
NL.XLSX, GH 234 schémas élec.pdf, 234GH_Projet_ Cuisine_Appartement 1 (1).pdf, G. HENRI
234_METRE HVAC. FR.xlsx, G. HENRI 234_CSC Tech. FR.pdf, G. HENRI 234_METRE HVAC.
NL.XLSX, 234GH_ Existant.pdf, 234GH_Projet_ Cuisine_Appartement 2 (1).pdf

 
Destruction d'immondices en 2023 - 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’il s’avère nécessaire d’évacuer les immondices en 2023 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/09/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’évacuer les immondices en 2023 ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment
l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000 EUR) ;
 
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

• 

• 

• 

• 
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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 alinéa 1-1° ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu le cahier des charges n° 2022-1925 relatif au marché « Destruction d’immondices en 2023 » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 100.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est à prévoir à l’article 87600/124-06 du budget
ordinaire de l’exercice 2023 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE, sous réserve d’inscription des crédits nécessaires au budget 2023 par le Conseil communal
et de leur approbation par l’autorité de tutelle :

d'approuver le cahier des charges n° 2022-1925 et le montant estimé du marché
« Destruction d'immondices en 2023 », les conditions étant fixées au cahier des charges et par
les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à
100.000 EUR TVAC ;

de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
de consulter les opérateurs économiques suivants :

AGENCE REGIONALE POUR LA PROPRETE, avenue de Broqueville 12 à 1150
Woluwe-Saint-Pierre,

SUEZ R&R BE SERVICES SA, avenue Charles-Quint 584/7 à 1082 Berchem-Sainte-
Agathe,

RENEWI BELGIUM NV, Gerard Mercatorstraat 8 à 3920 Lommel ;
de financer cette dépense par le crédit à prévoir à l’article 87600/124-06 du budget ordinaire

de l’exercice 2023.

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.

Vernietigen van vuilnis in 2023 - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 3 - Uitgave: 100.000 EUR incl. btw -
Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om het vuilnis te verwijderen in 2023;
 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 29/09/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om het vuilnis te verwijderen in 2023;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 42 § 1-1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 140.000 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 90 lid 1-1°;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het bestek met nr. 2022-1925 betreffende de opdracht “Vernitiegen van vuilnis in 2023”;
 
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 de uitgave voor deze opdracht voorzien moet worden op artikel 87600/124-06 van
de gewone begroting van het dienstjaar 2023;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST, onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten in de begroting 2023 door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid:

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2022-1925 en de raming voor de opdracht
“Vernitiegen van vuilnis in 2023”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld in het bestek en in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt
100.000 EUR incl. btw;

bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;

volgende ondernemers te raadplegen:
GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID, de Broquevillelaan 12 te 1150

Sint-Pieters-Woluwe,
SUEZ R&R BE SERVICES nv, Keizer Karellaan 584/7 te 1082 Sint-Agatha-

Berchem,
RENEWI BELGIUM nv, Gerard Mercatorstraat 8 te 3920 Lommel;

de uitgave voor deze opdracht te voorzien op artikel 87600/124-06 van de gewone begroting
van het dienstjaar 2023.

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
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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.

1925_2022_08_12_CCH - Modele 3P.doc, 1925_2022_08_12_Bestek - Model 3P.doc, dépenses
2020. 2021 et 2022.pdf, AVIS SUBSIDES immondices 2023.docx, AVIS_DD traitement des
immondices 2023 (002).pdf, DEMANDE DE MARCHE SIGNEE.pdf

 
Versages de déchets classe 2 en 2023 - Procédure négociée sans publication préalable - Cahier
des charges - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 100.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’évacuer les déchets classe 2 en 2023 ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/09/2022;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’évacuer les déchets classe 2 en 2023 ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment
l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000 EUR) ;
 
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 modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu le cahier des charges n° 2022-1950 relatif au marché « Versages de déchets classe 2 en 2023 » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 100.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est à prévoir à l’article 87600/124-06 du budget
ordinaire de l’exercice 2023 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
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DECIDE, sous réserve d’inscription des crédits nécessaires au budget 2023 par le Conseil communal
et de leur approbation par l’autorité de tutelle :

d'approuver le cahier des charges n° 2022-1950 et le montant estimé du marché « Versages
de déchets classe 2 en 2023 », les conditions étant fixées au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé s'élevant à 100.000 EUR
TVAC ;

de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
de consulter les opérateurs économiques suivants :

RENEWI BELGIUM NV, Gerard Mercatorstraat 8 à 3920 Lommel,
SUEZ R&R BE SERVICES SA, avenue Charles-Quint 584/7 à 1082 Berchem-Sainte-

Agathe,
A. VANPACHTENBEKE & FILS, Lenneke Marelaan 100 à 1932 Zaventem ;

de financer cette dépense par le crédit à prévoir à l’article 87600/124-06 du budget ordinaire
de l’exercice 2023.

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.

Het storten van afval klasse 2 in 2023 - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Bestek - Te raadplegen firma's: 3 - Uitgave: 100.000 EUR incl. btw -
Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om het afval klasse 2 te verwijderen in 2023;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 29/09/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om het afval klasse 2 te verwijderen in 2023;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 42 § 1-1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 140.000 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 90 lid 1-1°;

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het bestek met nr. 2022-1950 betreffende de opdracht “Storten van afval klasse 2 in 2023”;
 
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 de uitgave voor deze opdracht voorzien moet worden op artikel 87600/124-06 van
de gewone begroting van het dienstjaar 2023;
 
Gelet op artikelen 234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST, onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten in de begroting 2023 door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid:
 

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2022-1950 en de raming voor de opdracht
“Storten van afval klasse 2 in 2023”: de lastvoorwaarden worden vastgesteld in het bestek en in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de raming bedraagt
100.000 EUR incl. btw;

bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;

volgende ondernemers te raadplegen:
 RENEWI BELGIUM nv, Gerard Mercatorstraat 8 te 3920 Lommel,
 SUEZ R&R BE SERVICES sa, Keizer Karellaan 584/7 te 1082 Berchem-Sainte-

Agathe,
 A. VANPACHTENBEKE & FILS, Lenneke Marelaan 100 te 1932 Zaventem;

de uitgave voor deze opdracht te voorzien op artikel 87600/124-06 van de gewone begroting
van het dienstjaar 2023.

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.

DISPENSE AVIS DDPP.pdf, Dépenses 2020, 2021 et 2022.pdf, 1950_2022_08_22_Bestek - Model
3P.doc, AVIS SUBSIDES Versage de déchets CLASSE 2.docx, 1950_2022_08_22_CCH - Modele
3P.doc, DEMANDE DE MARCHE SIGNEE.pdf

 
Plaines et aires de jeux - Achat de divers jeux et modules de jeux - Procédure négociée sans
publication préalable - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 50.000 EUR TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
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Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des jeux et des modules de jeux pour les plaines et
aires de jeux ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 15/09/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des jeux et des modules de jeux pour les plaines et
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 140.000 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° 2022-1949 relatif au marché « Plaines et aires de jeux - Achat de
divers jeux et modules de jeux » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 50.000 EUR ;
 
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 :

ROBINIA INT BVBA, Schippersdijk 101 à 9200 Dendermonde,
PLAY OUTDOOR SPRL, Hauts des Sarts 18 à 4800 Verviers,
IDEMASPORT SA, avenue Léopold Wiener 98 à 1170 Watermael-Boitsfort ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2022 à l'article 76100/725-60 et qu'il 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° 2022-1949 et le montant estimé de 50.000 EUR du
marché « Plaines et aires de jeux - Achat de divers jeux et 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 ;

• 
• 
• 

• 

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

ROBINIA INT BVBA, Schippersdijk 101 à 9200 Dendermonde,
PLAY OUTDOOR SPRL, Hauts des Sarts 18 à 4800 Verviers,
IDEMASPORT SA, avenue Léopold Wiener 98 à 1170 Watermael-Boitsfort ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022,
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.

Speelplaatsen en speelterreinen - Aankoop van verschillende spelen en speelmodules -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Te raadplegen firma's: 3 -
Uitgave: 50.000 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van spelen en speelmodules voor de
speelplaatsen en speelterreinen;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 15/09/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aankoop van spelen en speelmodules voor de
speelplaatsen en speel terreinen;
 
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 140.000 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, inzonderheid artikel 90, 1°;
 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
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Gelet op het bestek met nr. 2022-1949 opgesteld in het kader van de opdracht “Speelplaatsen en
speelterreinen - Aankoop van verschillende spelen en speelmodules”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 50.000 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:

ROBINIA INT bvba, Schippersdijk 101 te 9200 Dendermonde,
PLAY OUTDOOR sprl, Hauts des Sarts 18 te 4800 Verviers,
IDEMASPORT sa, Léopold Wienerlaan 98 te 1170 Watermaal-Bosvoorde;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2022, op artikel
76100/725-60 van de buitengewone begroting en dat de uitgave gefinancierd zal worden door middel
van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke
Thesaurieën;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234 § 3 ;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2022-1949 en de raming van 50.000 EUR
incl. BTW voor de opdracht “Speelplaatsen en speelterreinen - Aankoop van verschillende
spelen en speelmodules”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

bovengenoemde te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking;

volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:

ROBINIA INT bvba, Schippersdijk 101 te 9200 Dendermonde,
PLAY OUTDOOR sprl, Hauts des Sarts 18 te 4800 Verviers,
IDEMASPORT sa, Léopold Wienerlaan 98 te 1170 Watermaal-Bosvoorde;

de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 76100/725-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2022

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 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.

jeux demande et avis DD.pdf, Technische bepalingen_AANKOOP VAN SPELLETJES.pdf, jeux frl
admin.pdf, Clauses Techniques_ACHAT DE JEUX.pdf, jeux nl admin.pdf

 
Avenues des Dix Arpents et des Briqueteries - Remplacement des arbres d'alignement (ID 1948)

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
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- Procédure négociée sans publication préalable - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 60.000 EUR
TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de remplacer les arbres d’alignement des avenues des Dix
Arpents et des Briqueteries ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 22/09/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de remplacer les arbres d’alignement des avenues des Dix
Arpents et des Briquetteries ;
 
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 140.000 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° 2022-1948 relatif au marché « Avenue des Dix Arpents et
avenue des Briquetteries - Remplacement des arbres d'alignement (ID 1948) » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.000 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 :

KRINKELS SA, boulevard Auguste Reyers 80 à 1030 Schaerbeek,
EECOCUR SA, rue du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont,
VERTCONCEPT SPRL, rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2022, article 42500/734-60, et qu'il 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 ;
 

• 
• 
• 
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DECIDE :

d'approuver le cahier des charges n° 2022-1948 et le montant estimé de 60.000 EUR TVAC
du marché « Avenue des Dix Arpents et avenue des Briquetteries - Remplacement des arbres
d'alignement (ID 1948) ». 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 ;
de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée sans

publication préalable :
KRINKELS SA, boulevard Auguste Reyers 80 à 1030 Schaerbeek,
EECOCUR SA, rue du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont,
VERTCONCEPT SPRL, rue de Grammont 37 à 7830 Bassilly ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022,
article 42500/734-60.

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.

Tiendagwandlaan en Steenbakkerijenlaan - Vervanging van de rooilijnbomen (ID 1948) -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Te raadplegen firma's: 3 -
Uitgave: 60.000 EUR incl. btw - Informatie.

Clauses techniques_Plantation Av. Dix arpents.doc, 1948_2022_08_12_CCH - Modele 3P.doc,
Demande de marché signée.pdf, Réponse avis dd.docx, Métré_excel_pour_import_3P.xls, avis DD -
replantation voiries Briqueterie et Dix-Arpents.DOC

 
Bâtiment de la brigade canine - Remplacement des châssis par un ensemble anti-balles -
Procédure négociée sans publicité préalable - Firmes à consulter : 3 - Dépense : 75.000 EUR
TVAC - Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du patrimoine et en raison d’impératifs de sécurité, il
s’indique de remplacer les châssis du bâtiment de la brigade canine par un ensemble anti-balles ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 22/09/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu'à la demande du service Gestion du Patrimoine et en raison d’impératifs de sécurité, il

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
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s’indique de remplacer les châssis du bâtiment de la brigade canine par un ensemble de châssis anti-
balles ;
 
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 140.000,00 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° ;
 
Vu le cahier des charges N° 2022-1955 relatif au marché « Remplacement des châssis de l’immeuble
de la brigade canine de la zone de police Montgomery par des châssis anti-balles » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 75.000 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 : 

A-M SEVADEPANNAGES SA, rue de Leumont 139 à 4520 Wanze ;
ICOMET DV, rue Verte Reine 104 à 7600 Péruwelz ;
BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere ;

 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la prochaine modification budgétaire, à
l’article 12400/724-60//410 du budget extraordinaire 2022 ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 3 ;
 
DECIDE, sous réserve de l’approbation de la prochaine modification budgétaire par le Conseil
communal et l’autorité de Tutelle, :

d’approuver le lancement d'un marché ayant pour objet : « Remplacement des châssis de
l’immeuble de la brigade canine de la zone de police Montgomery par des châssis anti-balles »;

de choisir de la procédure négociée sans publication préalable comme procédure de passation
du marché en application des articles 42 §1, 1 °a) de la loi du 17/06/2016, 90 1° de l'arrêté
royal du 18/04/2017 ainsi que l'arrêté royal du 14/01/2013 tels que modifiés sur les marchés
publics et  234 § 3 de la nouvelle loi communale ;

d’approuver le cahier des charges y afférant ;
d’approuver la dépense estimée de 75.000 EUR TVAC à inscrire à l’article 12400/724-

60//410 du budget extraordinaire de l'exercice 2022 ;
d'approuver la liste des firmes suivantes à consulter dans le cadre de ce marché :

A-M SEVADEPANNAGES SA, rue de Leumont 139 à 4520 Wanze ;
ICOMET DV, rue Verte Reine 104 à 7600 Péruwelz ;
BAWANET, rue du Tilleul 205 à 1140 Evere.

• 
• 
• 

• 

• 
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de prélever les fonds nécessaires au paiement de la présente dépense sur le fonds de réserve
extraordinaire.

 
Cette décision sera soumise, 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.

Gebouw hondenbrigade - Vervanging van de ramen door een kogelvrij geheel -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Te raadplegen firma's: 3 -
Uitgave: 75.000 EUR incl. btw - Informatie.

1955_2022_09_15_CCH - Modele 3P.doc, Chenil_Andromède_ADJ_7-
7_Facades_av_arr_coupe_transv.pdf, Chenil_Andromède_ADJ_6-
7a_Facades_laterales_coupe_long.pdf, KM_C45822071912281.pdf, 2022-059 DM Brigade canine -
Châssis anti-balles.doc, 2022-059 DD Brigade canine - Châssis anti-balles.doc

 
Equipe Propreté publique - Balayeuse - Acquisition - Procédure concurrentielle avec
négociation - Cahier des charges - Dépense : 250.000 EUR TVAC - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’en séance du 29/06/2022, le Conseil a approuvé le lancement par procédure ouverte
du marché relatif à la fourniture d’une balayeuse avec moteur diesel pour l’équipe Propreté publique,
en remplacement de la balayeuse Schmidt Cleango, immatriculée VGS586, le cahier des charges ainsi
que l’avis de marché au niveau national ;
 
Considérant qu’en séance du 06/10/2022, le Collège a approuvé l’arrêt de la procédure d’attribution
dudit marché pour les raisons invoquées dans sa décision ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment
l’article 38 § 1-2° (offres irrégulières ou inacceptables dans le cadre d'une procédure ouverte ou
restreinte) ;
 
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 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 marché peut faire l’objet d'une nouvelle procédure de passation ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure concurrentielle avec négociation ;
 
Considérant le cahier des charges n° 2022-1961 relatif au marché « Fourniture d'une balayeuse » ;
 

• 
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 250.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’en l’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 l’application de l’article 38 § 1-2° de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics, le pouvoir adjudicateur consulte les soumissionnaires qui ont été sélectionnés lors de la
procédure ouverte antérieure ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 87500/743-53 du budget
extraordinaire de l’exercice 2022 ;
 
Vu l'article 234 § 1 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/10/2022 ;
 
DECIDE :

d’approuver la relance du marché relatif à la fourniture d’une balayeuse ainsi que le cahier
des charges n° 2022-1961 et le montant estimé s’élevant à 250.000 EUR TVAC ;

de passer le marché par procédure concurrentielle avec négociation ;
de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 87500/743-53/7037 du budget

extraordinaire de l’exercice 2022.

Cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 

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

Ploeg Openbare Reinheid - Veegmachine - Aankoop - Mededingingsprocedure met
onderhandeling - Bestek - Uitgave: 250.000 EUR incl. btw - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat de Gemeenteraad op 29/06/2022 de plaatsing van een openbare procedure heeft
goedgekeurd voor de opdracht betreffende de aankoop van een veegmachine met dieselmotor voor de
ploeg Openbare reinheid, in vervanging van de veegmachine Schmidt Cleango, met nummerplaat
VGS586, het bestek evenals de aankondiging van de opdracht op nationaal niveau;
 
Overwegende dat het College op 06/10/2022 de stopzetting van de gunningsprocedure van deze
opdracht heeft goedgekeurd voor de in zijn beslissing vermelde redenen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 38 § 1-2° (onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen in het kader van een openbare of
niet-openbare procedure);
 
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, ;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
 

• 

• 
• 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat de opdracht aan een nieuwe plaatsingsprocedure kan onderworpen worden;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure
met onderhandeling;
 
Gelet op het bestek met nr. 2022-1961 betreffende de opdracht “Levering van een veegmachine”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 250.000 EUR incl. btw;
 
Overwegende dat in toepassing van het artikel 38 § 1-2° van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten, de aanbestedende overheid niet verplicht is een aankondiging van de opdracht
bekend te maken;
 
Overwegende dat in toepassing van het artikel 38 § 1-2° van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten, de aanbestedende overheid de inschrijvers raadpleegt die bij de vorige openbare
procedure zijn geselecteerd;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 87500/743-53 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2022;
 
Gelet op artikel 234 § 1 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/10/2022;
 
BESLIST:

goedkeuring te verlenen aan de herplaatsing van de opdracht betreffende de levering van een
veegmachine evenals het bestek met nr. 2022-1961 en de raming ten bedrage van 250.000 EUR
incl. btw;

bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling;

de uitgave voor deze opdracht in te schrijven op artikel 87500/743-53/7037 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2022.

Deze uitgave zal van het buitengewone reservefonds afgenomen worden.
 

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

1961_2022_09_30_CCH - Modele 3P.doc, 1961_2022_09_30_Bestek - Model 3P.doc
 

Bâtiment sis avenue Georges Henri 328 - Etude pour la rénovation - Firme : SPRL ATELIER
D'ARCHITECTURE PIERRE VANDEN BROECK - Dépense supplémentaire : 20.000 EUR
TVAC - Information - Modification du programme des investissements - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que des études supplémentaires ont été nécessaires dans le cadre du marché « Bâtiment
sis avenue Georges Henri 328 - Rénovation - Etude » ;

• 

• 

• 
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Vu l’article 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/09/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Vu sa décision du 30/12/2016 attribuant le marché « Bâtiment sis avenue Georges Henri 328 -
Rénovation - Etude » à la firme SPRL ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE VANDEN
BROECK, chaussée de Bruxelles 111 à 1310 La Hulpe, pour un montant de 99.220 EUR TVAC
et engageant un montant total de 100.000 EUR ;
 
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, de nouveaux travaux supplémentaires se sont
avérées nécessaires ;
 
Considérant que les honoraires sont basés sur un pourcentage des travaux ;
 
Considérant que, l’engagement initial ne couvrant pas la dépense supplémentaire, un engagement
supplémentaire de 20.000 EUR, à inscrire à l’article 12400/723-60 du budget extraordinaire de
l’exercice 2022, s’avère nécessaire ;
  
Considérant que les crédits n’ont pas été prévus au budget extraordinaire de l’exercice 2022 et qu’il y
a lieu de modifier l’intitulé du programme des investissements en ce sens ;
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 236 ;
 
DECIDE :

d’approuver et d’engager la dépense supplémentaire de 20.000 EUR TVAC pour l’étude de
la rénovation du bâtiment sis avenue Georges Henri 328 en faveur de la firme SPRL ATELIER
D'ARCHITECTURE PIERRE VANDEN BROECK, chaussée de Bruxelles 111 à 1310 La
Hulpe, à l’article 12400/723-60/11074 du budget extraordinaire de l’exercice 2022 ;

de proposer au Conseil communal de modifier en conséquence le programme des
investissements avec pour intitulé « Bâtiment sis avenue Georges Henri 328 - Rénovation -
Etude ».

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 et approbation de la modification du
programme des investissements, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
et APPROUVE la modification de l’intitulé du programme des investissements mentionné à l’article
12400/723-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2022 comme suit « Bâtiment sis avenue Georges
Henri 328 - Rénovation - Etude ».
 
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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Gebouw gelegen Georges Henrilaan 328 - Studie voor de vernieuwing - Firma: "sprl ATELIER
D'ARCHITECTURE PIERRE VANDEN BROECK" - Bijkomende uitgave: 20.000 EUR incl.
btw - Informatie - Wijziging van de investeringsprogramma - Goedkeuring.

extrait attribution gh 328.pdf
 
 

PRÉVENTION - PREVENTIE

Prévention - Preventie
 

Lutte contre le décrochage scolaire - Collaboration avec l'ASBL Schola ULB - Convention
2022-2023 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’indique de poursuivre l’action menée en matière de « lutte contre le décrochage
scolaire » ;
 
Considérant qu’il s’indique de développer des projets de soutien scolaire ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège du bourgmestre et échevins du 22/09/2022 ;
 
DECIDE d’approuver la signature de la convention entre Schola ULB et la commune de Woluwe
Saint-Lambert relative à la lutte contre le décrochage scolaire (soutien scolaire 2022-2023), reprise ci-
dessous :
 
Convention de partenariat « On s’accroche ! »
Entre
 
L’asbl Schola ULB
ULB - CP 105
Avenue F.D. Roosevelt, 50
1050 Bruxelles
Représentée par Keniya YASINSKA, directrice
 
Et
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert (service de la prévention)
Avenue Paul Hymans, 2
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Représentée par Olivier MAINGAIN, bourgmestre, et Patrick LAMBERT, secrétaire communal
 
Préambule : Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’organisation de la remédiation scolaire qui se
déroulera à partir du 01/10/2022 dans les locaux de l’antenne scolaire du service de Prévention sis
avenue Andromède, 83.
Les objectifs du projet sont les suivants :

Proposer de la remédiation scolaire pour aider les élèves en difficulté dans certaines• 
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matières ;
Développer un réseau scolaire de proximité ;
Soutenir les parents et les jeunes ;
Modifier la vision étriquée qu’ont les jeunes de leur milieu scolaire en leur faisant réaliser

que l’école, essentiellement perçue en tant que lieu exclusif d’apprentissage, est aussi un lieu de
« vivre-ensemble ».

 
Le projet prendra fin au maximum le 30/06/2023, selon la disponibilité des tuteurs, date à laquelle une
évaluation sera réalisée afin de déterminer les suites à donner au projet tant en termes d’objectifs que
de soutien financier.
 
Article 1 : Objet :
La présente convention définit les modalités du déroulement du projet du 01/10/2022 au 30/06/2023
maximum.
Soutien scolaire pour les étudiants de la 1ère à la 6 ème secondaire : accompagnement dans une ou
plusieurs matières scolaires.
 
Article 2 : Publics cibles :
Le public ciblé présente des difficultés scolaires et/ ou présente des lacunes importantes dans
certaines matières.
Pour participer à ce projet, le bénéficiaire doit être résident de Woluwe-Saint-Lambert ou fréquenter
un établissement scolaire de la commune.
Il ne s’agit pas d’un projet libre d’accès : seuls les élèves en ordre d’inscription seront acceptés.
 
Article 3 : Inscriptions :
L’inscription des mineurs se fait lors d’une rencontre entre les parents ou responsables légaux, le
jeune et le référent au sein de l’antenne scolaire.
La coordination du projet sera menée par un référent de l’antenne scolaire du service de Prévention.
Les étudiants seront informés du projet par des professionnels : enseignants, éducateurs, travailleurs
sociaux de rue, gardiens de la paix. Une promotion sera également menée sur les différents sites
internet de la commune.
 
Article 4 : Organisation et horaires :
Les séances de tutorat seront organisées dans le cadre de cette convention du 01/10/2022 au
30/06/2023 maximum.
Les participants seront accueillis par un référent au sein de l’antenne scolaire du service de Prévention
de Woluwe-Saint-Lambert :
 
 
Mercredi
Prévention
14h00– 16h00

Mercredi
Prévention
14h00– 16h00

 

Maximum 8
jeunes

Maximum 8
jeunes  

2h 2h 4 heures/semaine
 
L’accès pourra se faire les mercredis de 14h à 16h. Les participants arrivant au-delà de ces heures ne
pourront plus accéder ce jour aux locaux.
Les référents présents sur les lieux s’engagent à veiller à la bonne tenue des sessions.
Les participants s’inscrivent à un module en fonction de la matière dans laquelle ils ont des difficultés
et l’inscription est fixe pour un semestre. Leur tuteur « Schola ULB » étant identifié, ils s’adresseront
directement à lui. 

• 
• 
• 
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En cas de force majeure, résultant notamment de la situation sanitaire, rendant impossible le bon
déroulement des ateliers en présentiel, un accompagnement à distance des élèves pourra être organisé,
sous réserve de l’accord des parties à la présente convention.
 
Article 5 : Collaboration avec le corps enseignant :
Le projet est ouvert à l’ensemble des jeunes qui fréquentent une école de Woluwe-Saint-Lambert ou
qui résident dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert.
 
Article 6 : Collaboration avec le milieu familial :
Les référents s’engagent à communiquer avec les familles tout au long du projet : rencontres,
entretiens téléphoniques, échanges de courriels, prise de rendez-vous individuels, réunions
collectives…
 
Article 7 : Assurances :
Les signataires de cette convention déclarent avoir souscrit toutes les assurances RC nécessaires liées
à son exécution. Ainsi,

Schola ULB assurera les étudiants tuteurs engagés par l’ASBL.
La commune de Woluwe-Saint-Lambert assurera ses travailleurs ainsi que les locaux du

service de Prévention.
Les participants au projet seront assurés dans le cadre des activités.

 
Article 8 : Modalités de paiement :

Aucune avance de paiement ne sera payée par la commune de Woluwe-Saint-Lambert
La commune s’engage à payer les factures de manière semestrielle sur le compte de schola

ULB : BE56375101414488 avec comme communication : nom du projet + n° semestre + année

 
Article 9 : Rôles et responsabilités :
La commune de Woluwe-Saint-Lambert prendra en charge :

La direction pédagogique du projet ;
La communication avec les familles du 01/10/2022 au 30/06/2023 ;
La coordination entre les différents partenaires ;
La gestion des horaires des activités ;
L’accueil, l’encadrement et la gestion des différents intervenants ;
La gestion des entrées et sorties des participants pendant l’activité ;
L’inscription et le suivi des présences ; ( Un rapport hebdomadaire de séance reprenant les

présences des tuteurs et des participants sera rempli et transmis à « Schola ULB »)  
La communication aux familles de toute absence de tuteur ou d’annulation de session ;
Le bon déroulement des sessions en veillant à garantir une présence régulière des référents au

sein des locaux du service de Prévention.
Le remboursement des charges relatives aux prestations des tuteurs de « Schola ULB », sous

condition de remise des pièces justificatives nécessaires auprès du Département de la
prévention, de la sécurité et de la cohésion sociale.

Le défraiement de maximum 2 tuteurs de (Schola ULB) du 01/10/2022 au 30/06/2023
maximum à raison de 12€/h x 2 HEURES x 25 semaines maximum + 150€ x 2 semestres =
900€/an pour 1 groupe de tutorat.

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
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Total pour 2 groupes de tutorat pour 25 semaines maximum = 1 800 euros maximum.

La mise à disposition des locaux du département du service de Prévention.

 
Schola ULB s’engage à :

Faire tout ce qui est en sa possibilité pour faciliter l’organisation des séances de soutien
scolaire, pour autant que les conditions de participation au Programme Tutorat soient remplies.

Sélectionner, former et encadrer les étudiants tuteurs pour répondre aux besoins particuliers
du projet.

Prendre en charge le volet administratif lié à l’engagement des étudiants.
Défrayer les étudiants tuteurs qui agissent en tant que volontaires. Ce défraiement sera

effectué uniquement sur base des rapports complétés par les tuteurs après chaque séance.
Fournir les notes de crédit au service de Prévention de la commune de Woluwe-Saint-

Lambert afin d’être remboursé.
Avancer le défraiement du ou des tuteurs Schola ULB. Le montant pris en charge couvrira

les défraiements d’une période de 25 semaines maximum d’activités (comprises entre le
01/10/2022 et le 30/06/2023) à raison de 2 heures (défrayées chacune 12€) par semaine.

 
Les partenaires participeront à au moins deux réunions d’évaluation du projet durant l’année. En cas
de difficulté, les parties se rencontreront afin de définir des pistes de solution.
 
Fait à Bruxelles, le ……………………………………………………… en deux exemplaires.
 
Pour Schola ULB                                                    Pour la commune de Woluwe-Saint-
                                                                                  Lambert
 
Claire Sourdin Lainé,                                                 Patrick Lambert,
 Coordinatrice                                                             Secrétaire Communale
 
 
                                                                       Olivier Maingain,
                                                                       Bourgmestre
 
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.

Strijd tegen schoolverzuim - Samenwerking met "Schola ULB ASBL" - Overeenkomst 2022-
2023 - Goedkeuring.

CONVENTION_1200_SPCWSL_CONVENTION_SCHOLA_ULB_2022_2023.doc
 
 

CULTURE - CULTUUR

Culture - Cultuur
 

ASBL Centre Albert Marinus - Comptes, bilan et rapport d’activités 2021 - Prise de
connaissance - Subside 2022 - Dépense : 37.000 EUR - Approbation.

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
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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 total de 37.000 EUR, a été prévu au budget 2022, aux
articles 76304/332-02/12762 (11.400 EUR) et 77101/332-02/12763(25.600 EUR) et, en faveur de
l’ASBL Centre Albert Marinus ;
 
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 31/12/2021, les comptes 2021 et le rapport d'activités pour la période 2021 de
l'association précitée ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/09/2022;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE:

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2021, des comptes 2021 et du rapport
d'activités 2021 de l’ASBL Centre Albert Marinus ;

de confirmer l'octroi d’un subside  d’un montant total de 37.000 EUR, inscrit au budget 2021,
aux articles 76304/332-02/12762 (11.400 EUR) et 77101/332-02/12763 (25.600 EUR) en
faveur de l’ASBL Centre Albert Marinus.

 
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.

Vzw "Centre Albert Marinus" - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2021 - Kennisneming
- Subsidie 2022 - Uitgave: 37.000 EUR - Goedkeuring.

Marinus Activités 2021.pdf, BILAN MARINUS au 31122021.pdf
 

ASBL Laïcité Woluwe-Saint-Lambert - Comptes, bilan et rapport d’activités 2021 - Prise de
connaissance - Subside 2022 - Dépense : 7.125 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 montant de 7.125 EUR a été prévu au budget 2022 à l’article 79003/332-02/12733
en faveur de l’ASBL Laïcité Woluwe-Saint-Lambert ;
 
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 31/12/2021, le compte 2021 et le rapport d'activités pour la période 2021 de

• 

• 
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l'association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le
29/09/2022;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2021, du compte 2021 et du rapport
d'activités 2021 de l’ASBL Laïcité Woluwe-Saint-Lambert ;

de confirmer l'octroi du subside de 7.125 EUR, inscrit au budget 2022 à l’article 79003/332-
02/12733 en faveur de l’ASBL Laïcité Woluwe-Saint-Lambert.

 
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.

Vzw "Laïcité Woluwe-Saint-Lambert" - Rekeningen, balans en activiteitenverslag 2021 -
Kennisneming - Subsidie 2022 - Uitgave: 7.125 EUR - Goedkeuring.

LWSL BILAN 31-12-2021.pdf, LWSL - Rapport moral 2021.pdf
 
 

CABINET DU SECRÉTAIRE - KABINET VAN DE SECRETARIS

Expansion économique et commerce - Economische expansie en handel
 

Quartier commercial Georges Henri - Cortège d'halloween - Subside ponctuel - Dépense : 350
EUR - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant que Madame Michèle Vanderelst et Monsieur Jacques Henri organisent un cortège
d’halloween dans l’avenue Georges Henri le 29/10/2022 ;
 
Considérant qu’une partie des commerçants accueilleront les enfants et offriront des bonbons ;
 
Considérant que les organisateurs sollicitent l’octroi d’un subside pour participer au financement
d'animations lors de cet évènement ;
 
Considérant que cet évènement participe au dynamisme du quartier commercial Georges Henri ;
 
Considérant que des crédits ont été prévus à cette fin à l’article 52003/332-02 du budget de l'exercice
2022;
  
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/10/2022 ;
 
DECIDE d’approuver l’octroi d’un subside de 250 EUR à Michèle Vanderelst pour participer au

• 

• 
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financement d'animations lors du cortège d’halloween de Georges Henri.
Ce montant est inscrit à l’article 52003/332-02/13149 du budget 2022.
 
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.

Handelswijk Georges Henri - Halloween optocht - Punctuele subsidie - Uitgave: 350 EUR -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat Mevrouw Michèle Vanderelst en de heer Jacques Henri een Halloweenoptocht
organiseren in de Georges Henrilaan op 29/10/2022;
 
Overwegende dat sommige winkeliers de kinderen zullen verwelkomen met snoepgoed;
 
Overwegende dat de organisatoren een subsidie aanvragen om bij te dragen aan de financiering van
animaties tijdens dit evenement
 
Overwegende dat dit evenement bijdraagt tot de dynamiek van de handelswijk Georges Henri;
 
Overwegende dat de kredieten voor deze uitgave voorzien zijn op artikel 52003/332-02 van de
begroting van het boekjaar 2022;
                                                                                    
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/10/2022;
 
BESLIST de toekenning van een subsidie van 350 euro goed te keuren aan Michèle Vanderelst als
bijdrage voor de financiering van animaties tijdens de Halloweenoptocht van Georges Henri.
Dit bedrag wordt ingeschreven op artikel 52003/332-02/13149 van de begroting 2022.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-president
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 Gewest en van de bijhorende besluiten en omzendbrieven.

Demande subisde halloween.pdf, halloween.docx
 
 

RECETTE - GEMEENTEKAS

Tutelle sur le CPAS - Voogdij over het OCMW
 

CPAS - Budget 2022 - Modification budgétaire 2 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu l’article 88 de la loi du 08/07/1976, organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
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Vu le budget du CPAS pour l’exercice 2022 ;
 
Vu la modification budgétaire 2 du CPAS pour l’exercice 2022 arrêtée par le Conseil de l’Action
sociale le 04/10/2022 ;
 
Considérant que cette modification vise les services d’exploitation et d’investissement ;
 
Considérant que cette modification budgétaire implique une augmentation de la dotation communale 
de 443.327,54 EUR ;
 
Vu l’article 255, 16° de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/10/2022 ;
 
DECIDE d’approuver la modification 2 apportée au budget 2022 du Centre Public d’Action Sociale
de Woluwe-Saint-Lambert.
 
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.
 
 

OCMW - Begroting 2022 - Begrotingswijziging 2 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op artikel 88 van de wet van 08/07/1976, betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn;
 
Gelet op de begroting van het OCMW voor het dienstjaar 2022;
 
Gelet op de begrotingswijziging 2 van het OCMW voor het dienstjaar 2022 vastgesteld door de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn op 04/10/2022;
 
Overwegende dat deze wijziging betrekking heeft op de beheers- en investeringsdienst;
 
Overwegende dat deze begrotingswijziging een toename van de gemeentelijke dotatie tot gevolg heeft
met 443.327,54 EUR;
 
Gelet op artikel 255, 16° van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/10/2022;
 
BESLIST de wijziging 2 aangebracht aan de begroting 2022 van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe goed te keuren.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Hr 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.
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CPAS - BUD 22 MB2 - DELIBE BIL.pdf, CPAS - BUD 22 MB2.pdf, CPAS - BUD 22 MB2 -
EXPLICATIONS.pdf, CPAS - BUD 22 MB2 - TRANSMIS.pdf

 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Crèches - Kinderdagverblijven
 

Crèches communales francophones - Contrats d’accueil - Modifications - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le contrat d’accueil des crèches communales francophones approuvé par le Conseil le 20/12/2021
;
 
Vu la lettre du 14/07/2022 par laquelle l’Office de la Naissance de l’Enfance (ONE) approuve le
contrat d’accueil moyennant le respect de plusieurs remarques relatives à l’accessibilité, la gestion des
demandes d’accueil (p.4. point 3) et la participation financière des parents (p.5 point 5) ;
 
Considérant qu’il y a il y a 3 horaires d’ouvertures différents ;
 
Considérant que 3 contrats d’accueil différents sont nécessaires ;
 
Vu la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/10/2022 ;
 
DECIDE d'approuver les contrats d’accueil tels que joint 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.

Franstalige gemeentelijke kinderdagverblijven - Opvangsovereenkomsten - Wijzigingen -
Goedkeuring.

Contrat d'accueil CK.pdf, contrat d'accueil CSG.pdf, lettre ONE contrat d'accueil.pdf, contrat
d'accueil CCO CPB CTM CPP CSL CIO.pdf, Contrat d accueil 11.01.22.docx

 
 

RECETTE - GEMEENTEKAS

Recette - Gemeentekas
 

Budget 2022 - Modifications 3 et 4 - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le budget de l’exercice 2022 et ses modifications ;
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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 Echevins en séance du 06/10/2022 ;
 
DECIDE :
 
le budget de l’exercice 2022 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 136.062.208,86 124.612.579,18 11.449.629,68
Augmentation 1.032.449,99 2.389.931,07 -1.357.481,08
Diminution 172.706,00 1.618.779,04 1.446.073,04
Résultat 136.921.952,85 125.383.731,21 11.538.221,64
 
 
 
SERVICE EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION N° 4
BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES
Selon la présente délibération

 Recettes Dépenses Solde
M.B. précédente 18.605.159,25 43.020.360,55 -24.415.201,30
Augmentation 25.068.342,82 1.447.468,00 23.620.874,82
Diminution 443.995,79 1.383.410,79 939.415,00
Résultat 43.229.506,28 43.084.417,76 145.088,52
 
 
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Begroting 2022 - Wijzigingen 3 et 4 - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2022 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;
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 06/10/2022;
 
BESLIST:
 
de begroting van het dienstjaar 2022 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 136.062.208,86 124.612.579,18 11.449.629,68
Verhoging der kredieten 1.032.449,99 2.389.931,07 -1.357.481,08
Vermindering der kredieten 172.706,00 1.618.779,04 1.446.073,04
Resultaat 136.921.952,85 125.383.731,21 11.538.221,64
 
 
 
BUITENGEWONE DIENST
WIJZIGING NR 4
BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
Volgens deze beslissing

 Ontvangsten Uitgaven Saldo
Vorige begrotingswijziging 18.605.159,25 43.020.360,55 -24.415.201,30
Verhoging der kredieten 25.068.342,82 1.447.468,00 23.620.874,82
Vermindering der kredieten 443.995,79 1.383.410,79 939.415,00
Resultaat 43.229.506,28 43.084.417,76 145.088,52
 
 
Deze beslissing zal, voor goedkeuring, aan de Hr. Minister-Voorzitter van het Brussels Gewest
gezonden worden.
 

Budget 2022 MB3 details par article.pdf, Begroting 2022 BW3 detail per artikel.pdf, Budget 2022
MB4 extraordinaire.pdf, Begroting 2022 BW3 Functionele en Economische.pdf, Budget 2022 MB3
fonctionnel et economique.pdf, Begroting 2022 BW4 buitengewone dienst.pdf

 
Budget communal 2022 - Modification 53 en exécution de l'article 10 §3 de l'arrêté royal du
02/08/1990 portant le règlement général de la comptabilité générale - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le budget de l’exercice 2022, ainsi que la modification 1 qui a été apportée au service ordinaire;
 
Vu sa décision du 29/06/2022 portant modification de certains crédits budgétaires inscrits au service
ordinaire à un même groupe fonctionnel et à un même groupe économique ;
 
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
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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 10 §3 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 06/10/2022 ;
 
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° 53
BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES
Selon la présente délibération

 Recettes Dépenses Solde
Budget Initial / M.B. précédente 136.921.952,85 125.383.731,21 11.538.221,64
Augmentation 7.394,00 2.246.031,11 -2.238.637,11
Diminution 7.394,00 2.246.031,11 2.238.637,11
Résultat 136.921.952,85 125.383.731,21 11.538.221,64
 
 
 
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.
 
 
 

Gemeentebegroting 2022 - Wijziging 53 in uitvoering van artikel 10 §3 van het koninklijk
besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit -
Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2022 alsook de wijziging nr. 1 die werd aangebracht aan de
gewone dienst;
 
Gelet op de beslissingen van 29/06/2022 en heden houdende wijziging van bepaalde kredieten van de
gewone dienst, ingeschreven op een zelfde functionele groep en een zelfde economische groep;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 02/08/1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
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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 10 §3 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 06/10/2022;
 
BESLIST :
 
de gewone begroting van 2022 wordt gewijzigd overeenkomstig de toelichtingen in bijlage en het
nieuw resultaat van de begroting wordt vastgesteld zoals vermeld in de hiernavolgende tabel :
 
 
WIJZIGING NR 53
BALANS VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
Volgens deze beslissing

 Ontvangsten Uitgaven Saldo
Initiële begroting / vorige B.W. 136.921.952,85 125.383.731,21 11.538.221,64
Verhoging 7.394,00 2.246.031,11 -2.238.637,11
Vermindering 7.394,00 2.246.031,11 2.238.637,11
Resultaat 136.921.952,85 125.383.731,21 11.538.221,64
 
 
 
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.

 

Begroting 2022 BW53 Functionele en Economische.pdf, Begroting 2022 BW53 detail per artikel.pdf,
Budget 2022 MB53 details par article.pdf, Budget 2022 MB53 fonctionnel et economique.pdf

 
 

INFORMATIQUE - INFORMATICA

Informatique - Informatica
 

Services communaux - Acquisition de 2 micros, 2 pieds de micros et 2 attaches de micros -
Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : BAX MUSIC - Dépense : 764,30 EUR
TVAC - Information.

Gemeentelijke diensten - Aankoop van 2 microfoons, 2 microfoonstatieven en 2
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microfoonopzetstukken - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: BAX
MUSIC - Uitgave: 764,30 EUR incl. btw - Informatie.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Overwegende dat met het oog op de multimediale behoeften van de Raadszaal het noodzakelijk is om
twee draadloze microfoons, twee microfoonstatieven en twee microfoonopzetstukken aan te schaffen;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 29/09/2022;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Overwegende dat met het oog op de multimediale behoeften van de Raadzaal het noodzakelijk is om
twee draadloze microfoons, twee microfoonstatieven en twee microfoonopzetstukken aan te schaffen;
 
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 het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 124;

Overwegende dat drie firma's zijn geraadpleegd:

KEYMUSIC, Zuidstraat 143 te 1000 Brussel: 766,59 EUR incl. btw,
BAX MUSIC, Paleisstraat 119 te 2018 Antwerpen: 764,30 EUR incl. btw,
GEAR4MUSIC LTD, GHOLGATE PARK DRIVE 0, 00000 YO26 4GN YORK

(Engeland): 803,14 EUR incl. btw; 

Overwegende dat de firma BAX MUSIC (TVA : BE 0836.717.545), Paleisstraat 119 te 2018
Antwerpen, de economisch meest voordelige offerte ingediend heeft;
 
Overwegende dat de door de firma BAX MUSIC voorgestelde prijs 764,30 EUR incl. btw bedraagt;
 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van beperkte waarde;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt een bedrag van 764,30 EUR incl. btw vast te leggen;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 13900/742-53 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2022;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 234 § 3 en 236;
 
BESLIST:

de opdracht van beperkte waarde voor het verwerven van twee draadloze microfoons, twee
microfoonstatieven en twee microfoonopzetstukken bij de firma BAX MUSIC (TVA :
BE 0836.717.545), Paleisstraat 119 te 2018 Antwerpen, goed te keuren voor een bedrag van
764,30 EUR incl. btw, in toepassing van artikelen 92 van de wet van 17/06/2016 en 124 van het

• 
• 
• 

• 
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koninklijk besluit van 18/04/2017, van het koninklijk besluit van 14/01/2013 en van artikelen
234 § 3 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 

de totale uitgave van 764,30 EUR incl. btw goed te keuren en in te schrijven op artikel
13900/742-53/12907 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2022;

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.

Comparateur de prix.pdf, Offre - Gear4music.pdf, Offre - Keymusic.pdf, Offre - Bax Music.pdf,
delib_Conseil_BOS_46202.docx

 
Services communaux - Acquisition d'un kit de test avancé pour câbles et réseaux - Marché de
faible montant - Désignation du fournisseur : CEBEO - Dépense : 2.600 EUR TVAC -
Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition d'un kit de test avancé de câbles et de réseaux
pour le service Nouvelles technologies ;
 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/10/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,

Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition d'un kit de test avancé de câbles et de réseaux
pour le service Nouvelles technologies ; 
  
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 CEBEO, boulevard Louis Schmidt 3 bte 1 à 1040 Etterbeek, propose l'offre
économiquement la plus avantageuse ; 
  
Considérant que la dépense est prévue au budget extraordinaire de l'exercice 2022, à l'article
13900/742-53 ; 
  
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant global de 2.600 EUR TVAC ; 

• 

• 
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Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
  
DECIDE :

d'approuver l’achat d'un kit de test avancé de câbles et de réseaux, pour un montant de
2.600 EUR TVAC, auprès de la firme CEBEO, boulevard Louis Schmidt 3 bte 1 à 1040
Etterbeek ;

d'approuver la dépense de 2.600 EUR TVAC, inscrite à l'article 13900/742-53/-/120/13067
du budget extraordinaire de l'exercice 2022.

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

Gemeentediensten - Aankoop van testkit voor kabels en netwerk - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: CEBEO - Uitgave: 2.600 EUR incl. btw - Informatie.

Offre - DISTRELEC BELGIUM.pdf, Offre - CEBEO.pdf, Offre - REXEL.pdf
 

Services communaux - Acquisition d'un iMac pour du montage vidéo - Marché de faible
montant - Désignation du fournisseur : PC-MACLOG - Dépense : 2.630 EUR TVAC -
Information.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition d'un iMac pour du montage vidéo pour le service
Relations publiques ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/10/2022 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,

Considérant qu’il est nécessaire de faire l'acquisition d'un iMac pour du montage vidéo pour le service
Relations publiques ; 
  
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 ; 

• 

• 
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Considérant que la firme PC-MACLOG, 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 2022, à l'article
13900/742-53 ; 
  
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant global de 2.630 EUR ; 
  
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ; 
  
DECIDE :

d'approuver l’achat d'un iMac pour du montage vidéo, pour un montant de 2.630 EUR
TVAC, auprès de la firme PC-MACLOG, rue Léon Gramme 25 à 1350 Marilles ;

d'approuver la dépense de 2.630 EUR TVAC, inscrite à l'article 13900/742-53/-/120/13066
du budget extraordinaire de l'exercice 2022.

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

Gemeentediensten - Aankoop van een iMac voor videobewerking - Opdracht van beperkte
waarde - Aanduiding van de leverancier: PC-MACLOG - Uitgave: 2.630 EUR incl. btw -
Informatie.

Offre - Framos.pdf, Offre - PC Maclog.pdf, Offre - No & Co.pdf
 
 

ENSEIGNEMENT - ONDERWIJS

Enseignement néerlandophone - Nederlandstalig onderwijs
 

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, zoals gewijzigd, tot instelling van de arbeidsreglementen, artikelen
1, 4 en 11 tot en met 15 sexies;
 
Gelet op het decreet van 27/03/1991, zoals gewijzigd, betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding, artikel 33;

• 

• 
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Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, hoofdstuk IX, zoals gewijzigd;
 
Gelet op de wet van 19/12/1974, zoals gewijzigd, 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 18/10/2021, 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 30/08/2022;
 
Gelet op het protocol van akkoord van 30/08/2022;
 
Gelet op de artikelen 117 en 119 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/10/2022;
 
BESLIST

het hierna volgende arbeidsreglement van het gewoon en het buitengewoon onderwijs goed te
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

• 

• 
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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 ABC.
 
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.
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. ABC: 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

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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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

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.
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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.
 
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

• 
• 
• 
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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.
 
§1       Aan elk personeelslid kunnen instellingsgebonden opdrachten worden toegewezen als deze zijn
ogenomen in de lijst van instellingsgebonden opdrachten die op het niveau van de
scholengemeenschap werd vastgelegd na onderhandeling in het OCSG.
De instellingsgebonden opdrachten maken deel uit van de schoolopdracht van het personeelslid die
maximaal 26 klokuren bedraagt. De verdeling en toewijzing van de instellingsgebonden opdrachten
gebeurt volgens het afsprakenkader inzake instellingsgebonden opdrachten dat werd onderhandeld in
het OCSG en als bijlage wordt toegevoegd aan het arbeidsreglement (bijlage 10).
 
Artikel 21
De lessen kunnen drie halve dagen per schooljaar geschorst worden voor het houden van
pedagogische studiedagen. Mits voorafgaande aanvraag (met bijgaand proces-verbaal van het ABC)
bij AGODI kunnen de lessen twee bijkomende halve dagen worden geschorst per schooljaar.
 
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 ABC en aan de personeelsleden meegedeeld via dienstorder.
 
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.
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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 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
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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.
 
 
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
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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 ABC, gedurende de drie laatste werkdagen
van augustus. Zie ook Functiebeschrijvingen.

 
Deze opdrachten worden billijk verdeeld tussen de personeelsleden en dit na onderhandeling binnen
het ABC. 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
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

114/172
Conseil communal - 17.10.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 17.10.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



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

27 lestijden. (het 27ste lestijd wordt enkel gevraagd indien het organisatorisch nodig is)
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.
 
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
ABC/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 ABC, gedurende de

• 
• 

• 
• 

• 

115/172
Conseil communal - 17.10.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 17.10.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



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
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
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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.

 
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.

 
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 ABC, 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
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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.
 
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.
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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 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 (gunst) 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
 

• 
• 
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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 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.
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§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.
 
Artikel 104
In opdracht van het schoolbestuur waakt de directeur over inhoud, methoden en kwaliteit van het
onderwijs en staat hij in voor de pedagogische begeleiding en nascholing van de personeelsleden.
De directeur kan een beroep doen op de pedagogische begeleiders om hen in deze opdracht te
ondersteunen.
De personeelsleden zijn verplicht om zich binnen hun ambt en de nascholingsplanning bij te scholen.
De verplichte navorming wordt gratis aangeboden.

 
 
Hoofdstuk 6  : Leerlingentoezicht
           
Leerlingentoezicht
 
Artikel 105     
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 106     
Het personeelslid mag aan de leerlingen geen toestemming geven om de school vroegtijdig te
verlaten, ook niet tijdens lesonderbrekingen, tenzij de directeur hiermee instemt of per dienstorder
andere richtlijnen worden meegedeeld hieromtrent. In voorkomend geval maakt het personeelslid de
nodige afspraken met de ouders.
 
Artikel 107     
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 108
Het personeelslid dat zijn taak wegens dringende redenen moet onderbreken, zorgt ervoor dat de
leerlingen niet zonder toezicht blijven en verwittigt de directeur.
 
Artikel 109     
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 110     
§1        De rechten en plichten van personeelsleden in het kader van functiebeschrijvingen,
functioneringsgesprekken en evaluaties zijn beschreven in:
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 hoofdstuk Vbis en Vter van het Decreet Rechtspositie;
 en in de algemene afspraken (‘evaluatiereglement’) die het schoolbestuur na

onderhandeling in het OCSG/ABC heeft vastgelegd. Dit ‘evaluatiereglement’ is
opgenomen in bijlage en maakt integraal deel uit van het arbeidsreglement. Elk
personeelslid ontvangt er een kopie va

§2        Elk personeelslid ontvangt een functiebeschrijving voor zijn ambt en voert zijn kerntaken uit
zoals beschreven in de functiebeschrijving. Personeelsleden worden gecoacht en begeleid. Indien het
personeelslid uitgenodigd wordt op een eerste formeel functioneringsgesprek, wordt hiervan een
verslag opgemaakt met inbegrip van persoon-en ontwikkelingsgerichte doelstellingen voor het
personeelslid. Het personeelslid leeft de concrete afspraken na die gemaakt zijn naar aanleiding van
het eerste formeel functioneringsgesprek, tijdens de coaching of begeleiding 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 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 functiebeschrijving per ambt, het verslag van het eerste formeel
functioneringsgesprek, 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 110 bis
§1. Het tijdelijk personeelslid van bepaalde duur dat aan de vooravond van zijn TADD een
beoordeling met werkpunten of een negatieve beoordeling 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 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/de negatieve beoordeling 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/de negatieve
beoordeling geacht vernietigd te zijn.
 
Hoofdstuk 8: Ontslagregeling
 
8.1 Opzeggingstermijnen
 
Artikel 111
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 112     
De opzeggingstermijnen voor de tijdelijk aangestelde personeelsleden met recht op een tijdelijke

• 
• 
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aanstelling voor doorlopende duur zijn vastgelegd in de artikelen 21, 60 tot en met 62bis en 64 van het
Decreet Rechtspositie.
 
Artikel 113     
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 114
De opzeggingstermijnen voor een tijdelijk aangestelde directeur zijn vastgelegd in artikel 42 van het
Decreet Rechtspositie.
 
Artikel 115
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 116     
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,
 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 117
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

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
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onderwijs en in de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.
 
Hoofdstuk 9: Orde- en tuchtregeling
 
Artikel 118     
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 119     
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.
 
Artikel 120     
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 121
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 122     
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 123
Het schoolbestuur is houder van een bestand van persoonsgegevens. De verzamelde gegevens worden
gebruikt om een personeelsbestand aan te leggen.
 
Artikel 124
Het dossier van het personeelslid omvat een administratief dossier, het evaluatiedossier en
desgevallend een tuchtdossier.
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Artikel 125
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 126
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 127     
Het administratief dossier bestaat uit de documenten (beslissingen, brieven, stukken,...) betreffende de
loopbaan die door het ministerie van Onderwijs en Vorming of in het kader van de sociale wetgeving
kunnen worden opgevraagd aangaande de indiensttreding, de opdrachtwijziging, de vaststelling van
opdracht, de uitdiensttreding, de dienstonderbrekingen, de cumulatie en het pensioen.
 
Art.128           
Het personeelslid verschaft het schoolsecretariaat alle inlichtingen die noodzakelijk zijn voor
inschrijving in of wijziging aan het administratief dossier.
 
Artikel 129
Het schoolbestuur, de directeur en het personeelslid voegen steeds alle relevante stukken toe aan het
administratief dossier.
 
Artikel 130     
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 131     
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 132
Het tuchtdossier omvat de stukken die worden opgesteld en verzameld met het oog op de toepassing
van de tuchtregeling.
 
Artikel 133     
Zo nodig kunnen bepaalde stukken uit het administratief dossier en/of het evaluatiedossier (zie
hoofdstuk 7)overgebracht worden naar het tuchtdossier.
 
Artikel 134
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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 135
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 136
§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 137
Alle berichten die het personeelslid aanbelangen, (waaronder de vacantverklaringen) worden
hem/haar bij dienstorder medegedeeld. Deze dienstorders zijn nadien te raadplegen op het
schoolsecretariaat.
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 138
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 139
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 140     
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 141
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

126/172
Conseil communal - 17.10.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 17.10.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



huishoudelijk reglement van de gemeente, mits toestemming van het schoolbestuur.
 
Artikel 142     
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 143
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 144
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.
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 145
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 146     
De directeur moet tegenover de personeelsleden de nodige objectiviteit, respect en redelijkheid aan de
dag leggen.           
 
Artikel 147     
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 148
Het schoolbestuur en de directeur steunen het gezag van het personeel ten aanzien van de leerlingen
en hun ouders.
 
Artikel 149
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 150     
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
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en moet binnen de 7 werkdagen zijn/haar eventuele opmerkingen kenbaar maken.
 
 
11.3
Ten aanzien van ouders, leerlingen en derden
 
Artikel 151     
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 152
Het personeelslid verleent aan de leerlingen / ouders de nodige informatie, openheid en
samenwerking.
 
Art.153
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.
 
Artikel154      
Het personeelslid is mede verantwoordelijk voor de pedagogische kwaliteit van de school.
 
Artikel 155
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 156
De relaties met de ouders zijn gegrondvest op het wederzijds en gezamenlijk nastreven van het
ontwikkelings- en opvoedingswelzijn van de leerling.
 
Artikel 157
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 158     
Het personeelslid mag geen onregelmatig ingeschreven leerlingen aanvaarden, tenzij mits
uitdrukkelijke goedkeuring van de directeur.
 
Artikel 159     
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 160     
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 161
Het personeelslid zorgt voor een degelijke voorbereiding en uitvoering van oefeningen en activiteiten.
Daarbij houdt het rekening met de mogelijkheden van het individuele kind.
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Artikel 162
Het personeelslid dat zijn taak wegens dringende redenen moet onderbreken, zorgt ervoor dat de
leerlingen niet zonder toezicht blijven en verwittigt de directeur.
 
Artikel163      
Het personeelslid doet geen beroep op externen (gastsprekers, ouders...) zonder toestemming van de
directeur.
 
Artikel 164
De directeur stelt het schoolbestuur in kennis van een ongeval of ernstig feit binnen de school.
 
Artikel 165
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 166
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 167
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 168
Het personeelslid streeft ernaar om tekortkomingen, vastgesteld bij externe controles, weg te werken.
 
Artikel 169
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 170
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 171    
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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 172     
§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.
 
Artikel 173
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 174     
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 175
§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 176
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 177
Het personeelslid mag geen giften, geschenken, beloningen of andere voordelen die zijn integriteit
kunnen aantasten, vragen, eisen of aannemen.
 
Artikel 178     
Het personeelslid mag zijn gezag niet aanwenden voor politieke of commerciële doeleinden.
 
Artikel 179     
Het personeelslid geeft blijk van respect voor de religieuze, filosofische of politieke overtuiging van
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de leerlingen en hun ouders.
 
Artikel 180
De verkoop van goederen is slechts mogelijk mits schriftelijke goedkeuring door het schoolbestuur.
 
Artikel 181     
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 182
Geldinzamelingen zijn slechts toegestaan indien ze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de
bijdrageregelingen, voorzien in het schoolreglement.
 
12.3    
Initiatieven van personeelsleden
 
Artikel 183
Alle teksten die het personeelslid wil verspreiden in de school, moeten vooraf ter kennisname aan de
directeur worden voorgelegd.
 
Artikel 184
Een geldomhaling in de school door het personeelslid kan slechts gebeuren na schriftelijke
goedkeuring van de directeur.
 
Artikel 185     
§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 186
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 187
Het personeelslid laat zijn persoonlijke bezittingen niet onbeheerd achter.
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Artikel188
Het schoolbestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen.
 
12.5    
Schoolreglement
 
Artikel 189     
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 190     
Het personeelslid beoordeelt objectief de laakbare daden of houdingen van de leerlingen. Sancties
worden opgelegd conform het schoolreglement en moeten pedagogisch verantwoord zijn.
 
Artikel 191     
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
 
Art.192
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 193     
§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
 
Art.194           
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 195
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 196     
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
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nauwkeurige invorderingsstaat bij.
 
Hoofdstuk 13 
 
Auteurswet
 
Artikel 197
Het personeelslid respecteert te allen tijde de geldende auteursrechten, naburige rechten en
reprografierechten.
 
13.1
 Auteursrechten
 
Artikel 198     
§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..
 
§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 200     
§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 201     
§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,
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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 201 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.
 
Hoofdstuk 14 
Veiligheid, gezondheid en welzijn
 
14.1    
Algemeen
 
Artikel 202     
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 203     
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 204
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 205
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 206
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
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dienst voor preventie en bescherming op het werk.
 
Artikel 207
Het personeelslid neemt deel aan de vormingen die het schoolbestuur organiseert over de risico’s en
preventiemaatregelen die van toepassing zijn in de school.
 
Art.208           
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 209     
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 210     
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 211     
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 212
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 213     
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 214     
Het personeelslid volgt de richtlijnen van het schoolbestuur
 
Artikel 215
Het personeelslid deelt elk gebruik van geneesmiddelen en elke wijziging in hun lichamelijke en/of
geestelijke gezondheidstoestand onmiddellijk aan de directeur mee als die een gevaar kunnen
opleveren voor de veiligheid van de leerlingen en/of derden.
 
Art.216           
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

• 

• 
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geestelijke toestand van het personeelslid de risico’s, verbonden aan de werkpost,
onmiskenbaar verhoogt.

 
Artikel 217     
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 218     
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

 
Artikel 219     
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 220     
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
- …

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
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Artikel  221
Het rookverbod is eveneens van kracht buiten de openingsuren van de school en tijdens de
vakantieperioden.
 
Artikel 222
Het personeelslid mag zich niet aanbieden in de school indien hij onder invloed verkeert van alcohol,
drugs of roesopwekkende middelen.
 
Artikel 223
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
 
Artikel 224     
Het personeelslid neemt de nodige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de leerlingen bij
activiteiten waaraan een gevaar of een risico verbonden is.
 
Artikel 225     
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 226     
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 227
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 228
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 229
Bij een ongeval op het werk kan het personeelslid zich wenden tot de preventieadviseur-
arbeidsgeneesheer of tot een geneesheer naar keuze.
 
Artikel 230     
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
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15.1    
Algemeen
 
Artikel 231     
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 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 232
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 23
Het personeelslid onthoudt zich van elke vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag,
waarvan hij of zij weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van een persoon
en een ontoelaatbare schending inhoudt van die waardigheid. Elk personeelslid onthoudt zich
bijgevolg van elke daad van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 
Art.234           
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.
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Artikel 235     
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 236     
§1        Het schoolbestuur stelt een preventieadviseur psychosociale aspecten aan. Hij is bevoegd om
de bij wet voorziene opdrachten te vervullen met betrekking tot de preventie van geweld, pesterijen
en/of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Zo werkt hij op aanvraag mee aan het opstellen van de
algemene preventiemaatregelen en moet hij de met redenen omklede klachten die hij in ontvangst
neemt, onderzoeken.
§2        Het schoolbestuur kan ook een vertrouwenspersoon aanduiden binnen de school die binnen de
informele procedure bevoegd is voor het ontvangen en opvolgen van klachten over
grensoverschrijdend gedrag vanwege personeelsleden en/of leerlingen. De vertrouwenspersoon wordt
aangesteld om volledig onafhankelijk op te treden als vertrouwenspersoon. Hij/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 237
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 238     
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
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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 ABC.
§6        Indien het gaat om een verzoek met individueel karakter dan zal  de preventieadviseur
psychosociale aspecten een onpartijdig onderzoek instellen in volledige onafhankelijkheid en brengt
hij het schoolbestuur een advies met voorstellen betreffende de toe te passen maatregelen.Hij brengt
het personeelslid en alle rechtstreeks betrokkenen schriftelijk op de hoogte wanneer hij dit advies aan
het schoolbestuur heeft overhandigd.
§7        Het schoolbestuur is verplicht om de betrokken partijen te informeren over de gevolgen van
het verzoek.
§8        Wanneer de feiten niet ophouden, of wanneer het schoolbestuur geen passende maatregelen
treft, moet de preventieadviseur psychosociale aspecten – in overleg met de verzoeker – een beroep in
stellen bij toezicht Welzijn op het Werk.
 
Artikel 239     
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 240     
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 241
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 242     
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 243     
§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
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uitvoering van hun werk en het voorkomen van ongevallen en vergewist zich ervan dat deze nieuwe
personeelsleden deze inlichtingen goed hebben begrepen en in de praktijk brengen. De directeur of
een ervaren personeelslid dat de directeur aanduidt, begeleidt het beginnende personeelslid hierbij.
§2        De directeur 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.
§3        Het schoolbestuur voorziet in aanvangsbegeleiding (vanaf 01/09/2019). Het personeelslid gaat
hierop in.
 
Hoofdstuk 17: Bevoegde inspectiediensten
 
Artikel 244
De adressen van de volgende bevoegde inspectiediensten zijn opgenomen in bijlage 6 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.
  

• 
• 
• 
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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.

 
 
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 10.05 u. tot 10.20 u. (2KK + 3KK)
                                   van 10.20 u. tot 10.35 u. (LS)
 
Namiddag:      van 15.10 u. tot 15.25 u. (OKK + 1KK)
                                   van 14.45 u. tot 15.00 u. (2KK + 3KK)
                                   van 13.35 u tot 13.50 u (LS)
 
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 personen zijn aangesteld als preventieadviseur van de IDPB:
Mw. Adeline MAKOUTSING FEUZING, preventieadviseur (02/761.27.77) alleen op dinsdagen.
Mw. Nicoleta MANOLESCU, preventieadviseur (02/233.45.45 - GSM 0473/568.024 -
nicoleta.manolescu@emploi.belgique.be).
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Mw. Carine CALIFICE, administratief assistente (02/761.27.69) van maandag tot en met donderdag
 

De Interne Dienst voor preventie en Bescherming op het werk is gevestigd op het volgende adres
 
Roodebeeksteenweg 137
1200 Brussel
 
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
Arbeidsgeneesheer: Dr Flore VAN DEN BROECK (02/549.70.85 - 0475/78.17.83 -
flore.vandenbroeck@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:
Psychosociale preventieadviseur: Mw. Modesty CUVELIER (02 549 71 48 - 0470/200.438 -
modesty.cuvelier@mensura.be). van maandag tot vrijdag gedurende de kantooruren of buiten
kantooruren:
Permanentie psychosociaal: 02 549 71 58.
Van maandag tot vrijdag gedurende de kantooruren op 02/761.17.74 of per e-mail
psychosocial@cesi.be. 3.
 
Vertrouwenspersoon (op afspraak):
Mw. Carine BOUSSY
Roodebeeksteenweg 137
1200 Brussel
02/774 36 89
c.boussy@woluwe1200.be
 
Eerste hulp
Namen van de hulpverleners per vestigingsplaats
Prinses Paola:
 
Mw. Isabelle ANNEESENS
Mw. Chantal DEWAELSCHE
Mw. Sandra MATOSI
 
Klim op:
 
Mw. 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
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Gesubsidieerde personeelsleden
 
Dit zijn alle leerkrachten, bijzondere leermeesters; kinderverzorgers, administratief medewerkers, de
ICT-coördinatoren, zorgcoördinatoren en directeur.
Deze zijn allen verzekerd door het departement Onderwijs (het Agentschap voor Onderwijsdiensten:
AGODI) 
BIJLAGE 6: ADRESSEN VAN DE BEVOEGDE INSPECTIEDIENSTEN
 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg
 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Toezicht
op het Welzijn op het Werk Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Anderlecht Tel.: 02/233.45.46 - Fax:
02/233.45.23.
 
Externe directies Toezicht op het Welzijn op het Werk
 
Telefonisch van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u30 op het telefoonnummer:
02/233 45 46
tww.brussel@werk.belgie.be
 
Algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten
 
Telefonisch van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u30 op het telefoonnummer: 02
235 55 55
info.tsw@werk.belgie.be 
 
 
 
BIJLAGE 7: MELDINGEN INZAKE INFORMATIE VEILIGHEID EN PRIVACY
 
Functionaris gegevensbescherming schoolbestuur

dhr. Pascal CORNU
Paul Hymanslaan 2
1200 Brussel
02/761 29 92
p.cornu@woluwe1200.be
 
Aanspreekpunt informatieveiligheid school
 
Dhr. Pascal CORNU
(zie gegevens hierboven)
 
 
BIJLAGE 8: HET EVALUATIE-REGLEMENT
 
Evaluatie

 
Artikel 1         
 

§1 De directeur wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde personeelsleden in een
wervingsambt in zijn instelling.
§2 De pedagogisch inspectrice wordt aangeduid als tweede evaluator voor alle gesubsidieerde
personeelsleden in wervingsambten.
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§3 De directeur wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde personeelsleden
aangesteld in een ander bevorderingsambt of in een selectieambt.
§4 De pedagogisch inspectrice wordt aangeduid als tweede evaluator voor alle gesubsidieerde
personeelsleden in een ander bevorderingsambt of in een selectieambt.
§5 De pedagogisch inspectrice wordt aangeduid als de evaluator van de directeur(s).
 
Artikel 2

 
De tweede evaluator bewaakt het proces, bewaakt de kwaliteit en waakt over de objectiviteit en de
eenvormigheid van de evaluaties over de personeelsleden heen.
 
Artikel 3

 
Voor de evaluatoren wordt in het kader van het voeren van functionerings-en evaluatiegesprekken een
opleiding voorzien zodat de evaluator voldoende competent is om met kennis van zaken en op een
objectieve en evenwichtige manier een oordeel uit te spreken over het presteren van het personeelslid.
Daartoe wordt bij OVSG+ ingeschreven voor de opleiding van evaluatoren.

 
Artikel 4

 
§1 De (eerste) evaluator nodigt het personeelslid per e-mail uit voor een eerste formeel
functioneringsgesprek. Hij kondigt dit minimaal 10 werkdagen op voorhand aan.
§2 Het personeelslid kan per e-mail een functioneringsgesprek vragen. Het gesprek vindt plaats
binnen een redelijke termijn na de vraag. De datum van het gesprek wordt bepaald door de (eerste)
evaluator.
§3 Van het eerste formeel functioneringsgesprek wordt door de (eerste) evaluator een verslag
opgemaakt conform het model van OVSG. In dit verslag worden persoons-en ontwikkelingsgerichte
doelstellingen opgenomen. Dit verslag wordt ondertekend door de (eerste) evaluator en ter
ondertekening voor ontvangst aan het personeelslid voorgelegd.
Het verslag wordt bewaard in het evaluatiedossier dat beheerd wordt door de (eerste evaluator).
§4 De (eerste) evaluator houdt de coachingshistoriek bij conform het model van OVSG.
 
Artikel 5
 
§1 De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van volgende evaluatiecriteria die aansluiten bij de
functiebeschrijving en bij de doelstellingen van de onderwijsinstelling en het schoolbestuur van Sint-
Lambrechts-Woluwe.
§2 De (eerste) evaluator bepaalt het tijdstip van het evaluatiegesprek en deelt dit minimaal 10
werkdagen op voorhand per mail mee.
§3 De (eerste) evaluator stelt het evaluatieverslag op conform het model van OVSG. Dit verslag
wordt bewaard in het evaluatiedossier.
 
Artikel 6
De (eerste) evaluator zorgt voor de informatiestroming naar het schoolbestuur en desgevallend naar
de tweede evaluator.
 
Bijlagen van de evaluatieprocedure

Model verslag functioneringsgesprek

 

• 
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VERSLAG FUNCTIONERINGSGESPREK
 
Onderwijsinstelling                             :
Instellingsnummer                               :
Schoolbestuur                                     :
Scholengemeenschap                        : Grootbos- aan- Zee
Nummer scholengemeenschap         : 119 693
 

 
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:
 
 

Model evaluatieverslag• 
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EVALUATIEVERSLAG
Onderwijsinstelling                             :
Instellingsnummer                               :
Schoolbestuur                                     :
Scholengemeenschap                        : Grootbos aan- Zee
Nummer scholengemeenschap         : 119 693
 
 

 
IDENTIFICATIE
Naam personeelslid   
Stamboeknummer   
Geboortedatum   
Eerste evaluator   
Tweede evaluator   
Ambt   
 
Bijkomende gegevens: functie(s), volume opdracht, ATO,…
 
 
 
 
Datum evaluatiegesprek:
 
Beschrijvend verslag
 
 
 
 
 
 
Eindconclusie
 
 
 
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
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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.
 
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
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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, 1ste verdieping
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Model coachinghistoriek

 
 
HISTORIEK COACHING
 
Onderwijsinstelling                             :
Instellingsnummer                               :
Schoolbestuur                                    :
Scholengemeenschap                        : Grootbos- aan- Zee
Nummer scholengemeenschap         : 119 693
 
 
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
    
    
    

• 
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Gegevens 1ste evaluator en 2de evaluator
 
Wervingsambten
1ste evaluator
 
Lynn PESSENDORFFER, directeur (Prinses Paolaschool)
Heilige Familieplein 1 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02/774 75 30
l.pessendorffer@woluwe1200.be
 
Béatrice MISSOTTEN, directeur (Klim op school)
Heilige Familieplein 1 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02/761 29 16
b.missotten@woluwe1200.be
 
2de evaluator
 
Leila KAMOUN, pedagogisch inspectrice (gemeentebestuur Sint-Lambrechts-Woluwe)
 
02/761 28 96
l.kamoun@woluwe1200.be
 
Bevorderingsambt: de directeur
1ste evaluator
De pedagogisch inspectrice
Zie hierboven
 
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
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werknemers en 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

• 

• 

• 
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werking beïnvloedt, op het werk aan te bieden.
 
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.
 

1. 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.
 

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.

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

• 
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• 
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degelijke manier uit te voeren;
het schoolbestuur/directie op de hoogte brengen;
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.

1. 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.

1. Optreden in een chronische situatie

Een personeelslid functioneert al enige tijd minder goed tot slecht, vermoedelijk door misbruik
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van 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
betrokkene stimuleert om zich te laten opvolgen. Dit om herval te vermijden.
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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.
 

1. 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.)
 
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

• 
• 
• 
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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 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

• 

• 

• 
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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
                                                                              
 
BIJLAGE 10: INSTELLINGSGEBONDEN OPDRACHTEN
I. Afsprakenkader rond de verdeling van instellingsgebonden opdrachten in functie van de regelgeving
inzake functiebeschrijving en evaluatie, ingaand per 01/09/2021.
 
Vanaf 01/09/2021 wordt het principe van de geïndividualiseerde functiebeschrijvingen verlaten en
mogen nog enkel kerntaken vastgelegd worden in de functiebeschrijvingen die op het niveau van het
OSCG van Grootbos-aan-Zee werden vastgelegd.

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

157/172
Conseil communal - 17.10.2022 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 17.10.2022 - Aanvullende openbare toelichtingsnota



 
De instellingsgebonden opdrachten horen dus niet langer thuis in de functiebeschrijvingen, maar naast
de kerntaken kunnen nog steeds een beperkt aantal instellingsgebonden opdrachten worden gevraagd.
 
Instellingsgebonden opdrachten zijn specifieke opdrachten zoals het opnemen van
verantwoordelijkheden die het les-of het klasgebeuren overschrijden, het opnemen van een specifieke
rol of opdracht, het vervangen van afwezige collega’s.
 
Op het niveau van de scholengemeenschap wordt een lijst opgemaakt van instellingsgebonden
opdrachten. (sub II.)
 
Op school(bestuurs)niveau wordt een overzicht opgemaakt van de verdeling van instellingsgebonden
opdrachten onder de personeelsleden van elk van de 8 gemeentelijke basisscholen van de
scholengemeenschap “Grootbos-aan-Zee”. (sub III.)
 
Alle personeelsleden worden van onderhavige afspraken (sub I.), van de lijst van instellingsgebonden
opdrachten (sub II.) en van het overzicht van de verdeling van instellingsgebonden opdrachten onder
de personeelsleden van hun school (sub III.) in kennis gesteld via een school(bestuurs) specifieke
versie van dit modeldocument, zowel via beschikbare digitale communicatiekanalen en/of –
platformen als via uithanging ad valvas in de leraarskamer.
 
Het overzicht van de verdeling van de instellingsgebonden opdrachten wordt jaarlijks opgemaakt en
bevat per personeelslid de specifieke instellingsgebonden opdracht(en) en de tijdsinvestering die de
uitvoering hiervan met zich meebrengt in verhouding tot de maximumtijd vaan de opdracht.
 
Bij het verdelen van de instellingsgebonden opdrachten tussen alle personeelsleden van de school
wordt rekening gehouden met:
 

de regelgeving inzake rechtspositie van het personeel; de functiebeschrijving en evaluatie; de
prestatieregeling; de opdracht van het personeel in het basisonderwijs (de zogenaamde
“negatieve lijst”);

het arbeidsreglement (inclusief het evaluatiereglement waarin bepaald wordt dat “De
evaluatie wordt uitgevoerd op basis van evaluatiecriteria die aansluiten bij de
functiebeschrijvingen en bij de doelstellingen van de onderwijsinstelling en het
schoolbestuur”.): de uitvoering van de instellingsgebonden opdrachten maakt dus geen deel uit
van de evaluatie.

de aard van de kerntaken van de personeelsleden in functie van hun ambt(en), het voltijds of
deeltijds karakter ervan en de tijd die hieraan besteed wordt;

het principe van de billijke verdeling van de instellingsgebonden opdrachten, inzonderheid
met betrekking tot personeelsleden die nog in andere instellingen werkzaam zijn;

de competenties van de personeelsleden.

 
Bij de toewijzing van de instellingsgebonden opdrachten moet bovendien rekening worden gehouden
met de personeelsleden die zetelen in een officieel lokaal inspraakorgaan of die als
vakbondsafgevaardigde zijn aangeduid door hun vakorganisatie om te zetelen in de Vlaamse
Onderwijsraad. De tijd die deze besteden aan hun vertegenwoordiging in die inspraakorganen moet
mee in aanmerking worden genomen bij de verdeling van de instellingsgebonden opdrachten. Een
personeelslid dat zitting heeft in een inspraakorgaan heeft immers recht op dienstvrijstellingen om de
vergaderingen van dat inspraakorgaan bij te wonen.
 
II. Lijst van instellingsgebonden opdrachten

• 
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A. Opnemen van verantwoordelijkheden die het les-of klasgebeuren overschrijden

het didactisch materiaal mee beheren conform de afspraken binnen de onderwijsinstelling;
mee organiseren van klasoverschrijdende en/of extra-murosactiviteiten en er actief aan

meewerken, conform de afspraken binnen de onderwijsinstelling

 
B. Opnemen van een of andere specifieke rol of opdracht na overleg

lid van een werk-of beleidsgroep;
EHBO-hulpverlener;
vertrouwenspersoon;
aanvangsbegeleider/mentor/meter of peter van de startende leerkracht

begeleider van stagiairs/studenten (conform de afspraken met de hogeschool-
stagevademecum)

afgevaardigde in de participatieraden (schoolraad; ouderraad, pedagogische raad,
leerlingenraad)

 
C. Vervangen van afwezige collega’s

de continuïteit van de dienst garanderen bij afwezigheid van collega’s in zijn volledige
opdracht;

actief toezicht houden voor, tijdens en na de lessen en schoolactiviteiten, conform de
afspraken binnen de onderwijsinstelling – conform de regelgeving en naar rato van het aantal
lestijden in dienst;

investeert volgens de afspraken de kindvrije momenten (KPA)aan klasinterne zorg en overleg
in functie van de klas en leerlingen (zie lessenroosters en afspraken overleg).

 
III. Overzicht van de verdeling en toewijzing van instellingsgebonden opdrachten onder de
personeelsleden van de Prinses Paolaschool en de Klim op school van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe (zie lijst opgehangen in de leraarskamer).
 
Elke school maakt gebruik van de bestaande sjablonen voor de overzichten van de verdeling van
instellingsgebonden opdrachten (sub rubriek II.) die na overleg door de personeelsleden worden
opgenomen.
 
Deze school(bestuurs) specifieke overzichten worden toegevoegd als rubriek III. van het
afsprakenkader instellingsgebonden opdrachten van elke school.
 
Deze beslissing zal, ter kennisgeving, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd 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 GBAZ 2022.pdf, protocol OCSG 30.08.2022 arbeidsreglement handtekening
ACOD.pdf, protocol OCSG 30.08.2022 arbeidsreglement handtekening COV.pdf
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Gesubsidieerde gemeentescholen - Korte vervangingen - Overeenkomst scholengemeenschap
“Grootbos-aan-Zee” - Goedkeuring.

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 2022-2023 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 30/08/2022 beslist heeft om terug deel te nemen aan het project “korte vervangingen” voor het
schooljaar 2022-2023 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 30/08/2022;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 
Op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/10/2022;
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BESLIST

het convenant betreffende de korte vervangingen van korte afwezigheden in het
basisonderwijs tijdens het schooljaar 2022-2023 goed te keuren;

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

 

protocol OCSG 30.08.2022 korte vervangingen handtekening ACOD.pdf, Convenant korte
vervangingen GBAZ-2022-2023.pdf, protocol OCSG 30.08.2022 korte vervangingen handtekening
COV.pdf

 
 

PRÉVENTION - PREVENTIE

Observatoire du logement - Huisvesting
 

ASBL Agence Immobilière Sociale de Woluwe-Saint-Lambert (AIS) - Comptes, bilan et rapport
d'activités 2021 - Prise de connaissance - Subside 2022 - 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 2022 à l’article
92200/332-02 en faveur de l’ASBL Agence Immobilière Sociale (AIS) de Woluwe-Saint-Lambert ;
 
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 31/12/2021, les comptes et le rapport d’activités 2021 de l’association précitée,
approuvés par l’assemblée générale du 16/09/2022 ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins le
06/10/2022 ;
 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 
• de prendre connaissance du bilan arrêté au 31/12/2021, des comptes 2021, du rapport d’activités
2021 et de la situation financière de l’ASBL Agence Immobilière Sociale (AIS) de Woluwe-Saint-
Lambert ;
 
• de confirmer l’octroi d’un subside d’un montant de 30.000 EUR, inscrit à l’article 92200/332-02 du
budget 2022, à l’ASBL Agence Immobilière Sociale (AIS) de Woluwe-Saint-Lambert.
 
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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VZW Sociaal verhuurkantoor te Sint-Lambrechts-Woluwe (SVK) - Rekeningen, balans en
activiteitenverslag 2021 - Kennisneming - Subsidie 2022 - Uitgave: 30.000 EUR - Goedkeuring.

COMPTES 2021 VERSION 14062022.pdf, Rapport d'activités 2021.pdf
 
 

AFFAIRES JURIDIQUES - JURIDISCHE ZAKEN

Affaires juridiques - Juridische zaken
 

Règlement-redevance sur l’enlèvement et l’entreposage de véhicules et objets mobiliers
entravant la commodité du passage - Modification - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Vu le règlement-redevance sur l’enlèvement et l’entreposage de véhicules et objets mobiliers
entravant la commodité du passage, adopté en séance du 21/03/2022 ;
 
Considérant qu’il y a lieu de détailler davantage la procédure de contestation et de recouvrement de la
redevance pour une meilleure information des usagers et ce, en conformité avec l’article 137bis de la
nouvelle loi communale et la loi du 20/02/2002 relative au recouvrement amiable des dettes du
consommateur ;
 
Vu les articles 117 alinéa 1er et 119 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du *;
 
DÉCIDE d’approuver le texte définitif modifié du règlement-redevance sur l’enlèvement et
l’entreposage de véhicules et objets mobiliers entravant la commodité du passage, tel que repris ci-
après :
 

Règlement-redevance sur l’enlèvement et l’entreposage de véhicules et objets mobiliers
entravant la commodité du passage 

 
Article 1 : Objet
Il est établi, à partir du 01/04/2022, une redevance sur l’enlèvement et l’entreposage de véhicules et
objets mobiliers qui entravent la commodité du passage.
 
Article 2 : Définitions
Au sens du présent règlement, il faut entendre par véhicule : tout véhicule, cycle, ou engin de
déplacement visé par les articles 2.15.1, 2.15.2, 2.15.3, 2.17, 2.18, 2.19 et 2.20 du Code de la route, à
l’exception du véhicule automobile.
 
Article 3 : Montant de la redevance
§1. Une redevance forfaitaire de 75 EUR par véhicule ou par objet mobilier est due par le propriétaire
pour l’enlèvement dudit véhicule ou objet. 
 
§2. La redevance précitée sera majorée de 5 EUR par jour et par véhicule ou objet mobilier pour
l’entreposage dudit véhicule ou objet mobilier. Ladite majoration est due à compter du jour qui suit
celui de l’enlèvement et de l’entreposage du véhicule ou objet mobilier.
 
Article 4 : Paiement de la redevance
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§1. La commune adressera au propriétaire, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de
l’enlèvement, un courrier recommandé l’informant de l’enlèvement de son véhicule ou objet mobilier.
§2. La redevance forfaitaire et la majoration visées à l’article précédent seront réglées par Bancontact
par le propriétaire ou un préposé dument mandaté au jour de la récupération du véhicule ou de l’objet
mobilier au lieu du dépôt, dont il sera fait mention dans le courrier précité. 
§3. A défaut de reprise du véhicule ou de l’objet mobilier et de paiement de la redevance, la
commune procédera au recouvrement des montants dus conformément à l’article 6.
 
Article 5 : Contestation 
§1. Le propriétaire dispose d’un délai de 10 jours calendrier à compter de l’envoi du courrier
recommandé visé à l’article 4, §1 pour transmettre au Collège des bourgmestre et échevins toute
contestation relative à la redevance. La contestation doit être adressée par écrit, soit par courriel (pp-
or@woluwe1200.be), soit par courrier postal (avenue Paul Hymans, 2 – 1200 Woluwe-Saint-
Lambert).
§2. L’introduction d’une contestation ne dispense pas le propriétaire de venir chercher son véhicule
ou objet mobilier et de payer la redevance dans le délai imparti. Les montants perçus seront
remboursés s’il est donné une suite favorable à la contestation. 
 
Article 6 : Recouvrement
§1. A défaut de reprise du véhicule ou de l’objet mobilier et de paiement de la redevance dans un
délai de 30 jours à compter du jour de l’enlèvement, une mise en demeure sera adressée au
propriétaire par courrier recommandé lui accordant un dernier délai de 15 jours pour s’exécuter. 
Pour couvrir les frais inhérents à l’envoi de la mise en demeure et à la procédure administrative de
recouvrement amiable de la créance, des frais administratifs de 15 EUR et tous les frais d’envoi
calculés au prix coûtant sont portés à charge du débiteur et s’ajoutent au montant principal de la
redevance.
§2. A défaut d’exécution dans ce délai de 15 jours, les redevances établies en vertu du présent
règlement sont recouvrées par toutes voies de droit, et notamment par voie de contrainte
conformément à l’article 137bis de la nouvelle loi communale.
§3. La procédure de recouvrement précitée n’interrompt pas le calcul de la redevance visée à l’article
3, §2, qui demeure due pour chaque jour d’entreposage jusqu’à la récupération effective du véhicule
et au paiement des montants dus.  
 
Article 7 : Délai de conservation
§1. Les véhicules et objets mobiliers entreposés sont conservés pendant un délai de six mois à partir
du jour de leur dépôt. 
§2. À l'expiration du délai de six mois précité, les véhicules et objets mobiliers non réclamés par leurs
propriétaires ou leurs ayants droit, seront considérés comme définitivement abandonnés et la
commune pourra en disposer conformément aux articles 3.58 et 3.59 du Code civil.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Retributiereglement betreffende de verwijdering en bewaren van voertuigen en roerende
voorwerpen die de doorgang belemmeren - Wijziging - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op het retributiereglement betreffende de verwijdering en de opslag van voertuigen en roerende
voorwerpen die de doorgang belemmeren, goedgekeurd in de zitting van 21/03/2022;
 
Overwegende dat de procedure voor de betwisting en de invordering van de retributie nader moet
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worden gepreciseerd om de gebruikers beter te informeren, en dit in overeenstemming met artikel
137bis van de nieuwe gemeentewet en de wet van 20/02/2002 betreffende de minnelijke invordering
van schulden van de consument; 
 
Gelet op de artikelen 117 al.1 en 119 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van*;
 
BESLIST het retributiereglement betreffende de verwijdering en de opslag van voertuigen en
roerende voorwerpen die de doorgang belemmeren goed te keuren:
 

Retributiereglement betreffende de verwijdering en de opslag van voertuigen en roerende
voorwerpen die de doorgang belemmeren 

 
Artikel 1: Doel
Vanaf 1/04/2022 wordt een retributie vastgesteld voor de verwijdering en het bewaren van voertuigen
en roerende voorwerpen die de doorgang belemmeren.
 
Artikel 2: Definities.
In dit reglement wordt onder voertuig verstaan: elk voertuig, elke fiets of elke rijdende machine die
valt onder de artikelen 2.15.1, 2.15.2, 2.15.3, 2.17, 2.18, 2.19 en 2.20 van de wegcode, met
uitzondering van een motorvoertuig.
 
Artikel 3: Bedrag van de retributie
§ 1. De eigenaar is een vast bedrag van 75 euro per voertuig of roerend voorwerp verschuldigd voor
de verwjidering van het voertuig of het roerend voorwerp. 
 
§ 2. Bovengenoemde vergoeding wordt verhoogd met 5 EUR per dag en per voertuig of roerend
voorwerp voor het bewaren van het genoemde voertuig of het genoemde roerend voorwerp. Deze
verhoging is verschuldigd met ingang van de dag volgen op die van de verwijdering en bewaren van
het voertuig of het roerend voorwerp.
 
Artikel 4: Betaling van de retributie
§1. De gemeente stuurt de eigenaar binnen vijf werkdagen na de verwijdering een aangetekend
schrijven waarin hij in kennis wordt gesteld van de verwijdering van zijn voertuig of roerend
voorwerp.
§2. De forfaitaire retributie en de in het vorige artikel bedoelde verhoging worden met Bancontact
betaald door de eigenaar of een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger op de dag waarop het
voertuig of het roerend voorwerp wordt opgehaald op de plaats van bewaring, die in voornoemde brief
wordt vermeld. 
§ 3. Indien het voertuig of het roerend voorwerp niet wordt teruggenomen en de retributie niet wordt
betaald, gaat de gemeente over tot invordering van de verschuldigde bedragen overeenkomstig artikel
6.
 
Artikel 5: Betwisting 
§ 1. De eigenaar beschikt over een termijn van 10 kalenderdagen vanaf de verzending van de
aangetekende brief bedoeld in artikel 4, §1 om elke betwisting met betrekking tot de retributie aan het
College van burgemeester en schepenen voor te leggen. De betwisting moet schriftelijk worden
ingediend, hetzij per e-mail (pp-or@woluwe1200.be), hetzij per post (Paul Hymanslaan 2 - 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe).
§ 2. Het indienen van een betwisting ontslaat de eigenaar niet van de verplichting het voertuig of het
roerende voorwerp af te halen en de retributie binnen de gestelde termijn te betalen. De geïnde
bedragen zullen worden terugbetaald als er een positief gevolg wordt gegeven aan de betwisting.
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Artikel 6: Invordering
§ 1. Indien het voertuig of het roerend voorwerp niet wordt opgehaald en de retributie niet wordt
betaald binnen 30 dagen na de datum van verwijdering, wordt de eigenaar per aangetekend schrijven
een ingebrekestelling toegezonden met een laatste termijn van 15 dagen om hieraan te voldoen.
Ter dekking van de kosten voor het verzenden van de ingebrekestelling en de administratieve
procedure voor de minnelijke invordering van de schuld, worden aan de schuldenaar een
administratieve vergoeding van 15 euro en alle tegen kostprijs berekende verzendingskosten
aangerekend en aan het hoofdbedrag van de retributie toegevoegd.
§ 2. Bij gebreke van uitvoering binnen deze termijn van 15 dagen, worden de krachtens dit reglement
vastgestelde retributies teruggevorderd met alle rechtsmiddelen, en in het bijzonder door dwang
overeenkomstig artikel 137bis van de nieuwe gemeentewet.
§ 3. De bovenvermelde invorderingsprocedure vormt geen onderbreking van de berekening van de in
artikel 3, lid 2, bedoelde retributie, die verschuldigd blijft voor elke dag van opslag totdat het voertuig
daadwerkelijk wordt afgehaald en de verschuldigde bedragen zijn betaald. 
 
Artikel 7: Bewaringstermijn
§ 1. De bewaarde voertuigen en roerende voorwerpen moeten worden bewaard gedurende een periode
van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop zij het depot zijn binnengekomen. 
§ 2. Na afloop van de bovengenoemde periode van zes maanden worden voertuigen en roerende
goederen die niet door hun eigenaars of rechthebbenden zijn opgeëist, als definitief verlaten
beschouwd en kan de gemeente erover beschikken overeenkomstig de artikelen 3.58 en 3.59 van het
Burgerlijk Wetboek.
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan de heer Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden.

Règlement-redevance cc 17.10.22 FR modifications en évidence.docx, Règlement-redevance cc
17.10.22 NL modifications en évidence.docx

 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, PLANIFICATION ET PERSPECTIVES - DUURZAME
ONTWIKKELING, PLANNING EN VOORUITZICHTEN

Subsides - Subsidies
 

Appel à projets “Label commune amie des animaux” - Subvention de 7.000 EUR octroyée à la
commune pour 2022 - Convention - Approbation.

CECI EST UN PROJET
 
LE CONSEIL,
 
Considérant l’appel à projets régional « Label commune amie des animaux » clôturé le 15 mai 2022 ; 
 
Considérant que la commune a répondu à cet appel à projets et que Bruxelles Environnement a fait
part de sa décision d’octroyer un subside pour les projets rentrés par son email du 29 septembre 2022 
(projet de rénovation du poulailler didactique de la ferme urbaine du quartier Hof ten Berg et projet
d’organisation d’un spectacle promouvant la cause du bien-être animal) ;
 
Considérant qu’il s’indique de signer une convention avec la Région pour obtenir cette subvention ;
 
Vu le courriel du 29 septembre 2022 par lequel Bruxelles Environnement nous demande de signer
ladite convention ;
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Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins du 6/10/2022 ;
 
DECIDE de procéder à la signature de la convention entre la Commune et la Région afin de régler les
modalités de la mise à disposition de la subvention d’un montant de 7.000 EUR.
 
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.

Projectoproep “Label diervriendelijke gemeente” - Subsidie van 7.000 EUR aan de gemeente
voor 2022 - Overeenkomst - Goedkeuring.

DIT IS EEN ONTWERP
 
DE RAAD,
 
Gelet op de gewestelijke projectoproep “ Label diervriendelijke gemeente ”afgesloten op 15 mei
2022; 
 
Overwegende dat de gemeente heeft gereageerd op deze projectoproep en dat Leefmilieu Brussel in
zijn e-mail van 29 september 2022 heeft aangekondigd een subsidie toe te kennen voor het ingediende
project (project voor de renovatie van het didactische kippenhok van de stadsboerderij in Hof ten Berg
en project voor de organisatie van een show ter bevordering van het dierenwelzijn);
 
Overwegende dat het aangewezen is om een overeenkomst met het gewest te ondertekenen om deze
subsidie te verkrijgen;
 
Gelet op de e-mail van 29 september 2022 waarin Leefmilieu Brussel ons vraagt om de overeenkomst
te ondertekenen;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 06/10/2022;
 
BESLIST over te gaan tot de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente en het gewest
met het oog op de vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie van 7.000
EUR.
 
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.

CONT_2022_WSL_BEA_Label.pdf, SUB2022WSLBEALabel Demande de Subvention Convention à
signer Subsidieaanvraag Overeenkomst te ondertekenen.msg, CONT_2022_WSL_BEA_Label.docx,
Délibé Conseil Label commune du bien-être animal - Copie.doc

 
 

RELATIONS PUBLIQUES - PUBLIEKE RELATIES

Relations extérieures - Externe betrekkingen
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Solidarité internationale - Subside 2022 - Dépense : 3.555 EUR - Approbation - 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 2022 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet « Transformation céréalière pour le groupement Jàmbaar (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 06/10/2022 ;
 
DECIDE de verser une subvention ponctuelle de 3.555 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02/13097
du budget 2022, 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 « Transformation
céréalière pour le groupement Jàmbaar (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 - Subsidies 2022 - Uitgaven: 3.555 EUR - Goedkeuring - Malem-
Auder.

ANNEXE 4 - Reglement communal.pdf, ANNEXE 1A - MALEM-AUDER_DOSSIER2022.pdf,
ANNEXE 2 - Avis_Comm. SI_2022.pdf, ANNEXE 3 - Soutiens financiers depuis 2007.pdf, ANNEXE
1B - MALEM-AUDER_RAPPORT2021.pdf

 
Solidarité internationale - Subside 2022 - Dépense : 10.000 EUR - Approbation - 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
financières dans le cadre de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2022 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet « 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
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cadre du règlement précité ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 06/10/2022 ;
 
DECIDE de verser une subvention ponctuelle de 10.000 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02/13096
du budget 2022, 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 « 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 2022 - Uitgave: 10.000 EUR - Goedkeuring - Dynamo
International.

ANNEXE 4 - Reglement communal.pdf, ANNEXE 1B - DYNAMO-
INTERNATIONAL_RAPPORT2021.pdf, ANNEXE 1C - DYNAMO-
INTERNATIONAL_COMPL2022.pdf, ANNEXE 2 - Avis_Comm. SI_2022.pdf, ANNEXE 1A -
DYNAMO-INTERNATIONAL_DOSSIER2022.pdf, ANNEXE 3 - Soutiens financiers depuis 2007.pdf

 
Solidarité internationale - Subside 2022 - Dépense : 1.300 EUR - Approbation - 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 2022 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet « Good Soap (RDCongo) » 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 06/10/2022 ;
 
DECIDE de verser une subvention ponctuelle de 1.300 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02/13095
du budget 2022, 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 « Good Soap (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 2022 - Uitgaven: 1.300 EUR - Goedkeuring - Coup de
pouce.
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ANNEXE 4 - Reglement communal.pdf, ANNEXE 1A - COUP-DE-POUCE_DOSSIER2022.pdf,
ANNEXE 1B - COUP-DE-POUCE_RAPPORT2021.pdf, ANNEXE 2 - Avis_Comm. SI_2022.pdf,
ANNEXE 3 - Soutiens financiers depuis 2007.pdf

 
Solidarité internationale - Subside 2022 - Dépense : 4.621 EUR - Approbation - Convivence
Together.

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 2022 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet « Achat de matériel électronique, informatique et audiovisuel pour la
bibliothèque-médiathèque (minilearning center) Together d’Obala au Cameroun » mené par l’asbl
CONVIVENCE TOGETHER 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 06/10/2022 ;
 
DECIDE de verser une subvention ponctuelle de 4.621 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02/13094
du budget 2022, au compte n° BE33 3632 1063 6146 de l’asbl Convivence-Together (numéro
d’entreprise : 0765.152.628), avenue Georges Henri 383 en c/c, pour son projet « Achat de matériel
électronique, informatique et audiovisuel pour la bibliothèque-médiathèque (minilearning center)
Together d’Obala au Cameroun ».
 
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 2022 - Uitgave: 4.621 EUR - Goedkeuring - Convivence
Together.

ANNEXE 4 - Reglement communal.pdf, ANNEXE 1 - CONVIVENCE-
TOGETHER_DOSSIER2022.pdf, ANNEXE 2 - Avis_Comm. SI_2022.pdf, ANNEXE 3 - Soutiens
financiers depuis 2007.pdf

 
Solidarité internationale - Subside 2022 - Dépense : 6.500 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
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financières dans le cadre de la solidarité internationale ;
 
Vu les crédits prévus au budget 2022 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet « Soutien aux femmes dans le cadre de la pandémie COVID-19 (RDCongo)
» 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 06/10/2022 ;
 
DECIDE de verser une subvention ponctuelle de 6.500 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02/ 13098
du budget 2022, 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 « Soutien aux femmes dans le
cadre de la pandémie COVID-19 (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 2022 - Uitgave: 6.500 EUR - Goedkeuring - Aire de
femmes.

ANNEXE 4 - Reglement communal.pdf, ANNEXE 1B - AIRE-DE-FEMMES_RAPPORT2021.pdf,
ANNEXE 2 - Avis_Comm. SI_2022.pdf, ANNEXE 3 - Soutiens financiers depuis 2007.pdf, ANNEXE
1A - AIRE-DE-FEMMES_DOSSIER2022.pdf

 
Solidarité internationale - Subside 2022 - 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 2022 à l'article 15001/332-02 pour un montant total de 30.000 EUR ;
 
Considérant que le projet « Formation musicale et création d'un chœur à Comé (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 06/10/2022 ;
 
DECIDE de verser une subvention ponctuelle de 3.000 EUR, inscrite à l’article 15001/332-02/13093
du budget 2022, 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 « Formation
musicale et création d'un chœur à Comé (Bénin) ».
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de
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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 2022 - Uitgave: 3.000 EUR - Goedkeuring - Fonds
Huruma.

ANNEXE 4 - Reglement communal.pdf, ANNEXE 1A - FONDS-HURUMA_DOSSIER2022.pdf,
ANNEXE 2 - Avis_Comm. SI_2022.pdf, ANNEXE 3 - Soutiens financiers depuis 2007.pdf, ANNEXE
1B - FONDS-HURUMA_RAPPORT2021.pdf

 
 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Interpellations (Section 4 - art. 7 - sous-section 1) - Interpellaties (Afdeling 4 - art. 7 -
onderafdeling 1)
 

L'entretien et la sécurité des usagers de la zone forestière du parc de Roodebeek sont-ils assurés
? (M. VAN der AUWERA)

Zijn het onderhoud en de veiligheid van gebruikers in de boszone van het park Roodebeek
verzekerd? (Dhr. VAN der AUWERA)

VDA - parc roodebeek.pdf
 

Contrôle périodique des plaines de jeux en 2022. (M. VAN der AUWERA) (Complémentaire)

Periodieke controle van speelpleinen in 2022. (Dhr. VAN der AUWERA) (Aanvullend)

VDA - contrôle périodique plaines de jeux.pdf
 

Un nouveau parc dans la vallée de la Woluwe ? (M. VAN der AUWERA) (Complémentaire)

Een nieuw park in de Woluwedal? (Dhr. VAN der AUWERA) (Aanvullend)

VDA - nouveau parc vallée de la Woluwe.pdf
 

Openbare netheid en samenwerking met Net Brussel: project harde vuilnisbakken. (Dhr. DE
SMUL) (Complémentaire)

Propreté publique et collaboration avec Bruxelles-Propreté : projet poubelles rigides. (M. DE
SMUL) (Aanvullend)

DE SMUL - samenwerking met net-brussel.pdf
 

Een niet-indexering van de huurgelden voor handelszaken die zich in gemeentelijke
eigendommen bevinden. (Dhr. DESWERT) (Complémentaire)

Une non-indexation des loyers pour les commerces qui sont situés dans des propriétés
communales. (M. DESWERT) (Aanvullend)

DESWERT - niet indexering...pdf
 

Où en est la politique du logement à Woluwe-Saint-Lambert ? (Mme GOOSSENS)
(Complémentaire)
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Waar staat het huisvestingsbeleid te Sint-Lambrechts-Woluwe? (Mw. GOOSSENS)
(Aanvullend)

GOOSSENS - politique du logement.pdf
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