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Verontschuldigd:  
 

De voorzitter opent de vergadering om 20 uur en wenst de voltallige gemeenteraad de 
beste wensen voor 2018! 

OPENBAAR 

Aankoop van een tweedehandsvrachtwagen: princiepsbeslissing 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen. 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 24. 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 2. 

Overwegende dat onze vrachtwagen Mercedes 1922/AK 45 dateert van het jaar 1991. 
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Overwegende dat de dragende balken van deze vrachtwagen zodanig gecorrodeerd zijn 
dat verder gebruik niet meer verantwoord is. 

Overwegende dat de aankoop van een vrachtwagen past in het meerjarenplan 2014-
2019 onder Beleidsdoelstelling 22- Actie 152 : onderhouds- en vervangingsplan 
uitwerken voor het rollend materieel. 

Overwegende dat de milieunormen alsmaar strenger worden en dat gebruik van diesel 
als brandstof op lange termijn alsmaar meer wordt ontmoedigd; dat het daarom 
aangewezen is een tweedehandse vrachtwagen aan te kopen in plaats van een nieuw 
voertuig. 

Overwegende dat de aankoop van een vrachtwagen niet langer kan uitgesteld worden en 
dat er op de markt tweedehandse vrachtwagens worden aangeboden, die nog in zeer 
goede staat verkeren. 

Overwegende dat het initiële geraamde bedrag van de opdracht voor levering met als 
voorwerp ‘aankoop van een tweedehandse vrachtwagen’ bij benadering 200.000 euro 
(BTW incl.) bedraagt, waarbij evenwel deze eerste raming verder gespecificeerd zal 
dienen te worden in een bijzonder bestek. 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp : ‘aankoop van 
een tweedehandse vrachtwagen’. 

Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voor leveringen voorzien is in 
het budget van 2018, op budgetcode 0119-03/243000/IE-19 (ACT-152). 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Principieel akkoord te gaan met de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp: 
“Aankoop van een tweedehands vrachtwagen” voor een bedrag indicatief geraamd op 
200.000,00 euro incl. btw. 

Artikel 2. 
De raming dient beschouwd te worden als zijnde van indicatieve aard. 

Artikel 3. 
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2018, op 
budgetcode 0119-03/243000/IE-19 (ACT-152). 

Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel beheerder worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Helsen P., die het volgende verklaart: 

"We zijn akkoord met het principe om een nieuwe vrachtwagen aan te kopen. Onze 
gemeentelijke ploegen verdienen goed materiaal.Maar we praten nu al enkele jaren over 
20-20-20 en de burgemeestersconvenant om de CO2 uitstoot te beperken. Dan lijkt het 
ons ook logisch om nu te investeren in een CNG-vrachtwagen. Het CNG-verhaal staat 
ondertussen wel op punt en verschillende gemeenten zijn ons reeds voorgegaan. We 
beschikken over een tankinstallatie voor CNG in onze magazijnen, we betalen minder 
taks en de inschrijving is bijna gratis. En minder uitstoot! 
Maar bovenal geven we naar onze bevolking het voorbeeld! We verlangen van onze 
burgers ook dat ze milieubewuster zijn. We zijn er van overtuigd dat we met een budget 
van 200.000€ een degelijke wagen kunnen uitrusten." 

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad nog een tussenkomst van dhr. Van 
Laer G.. 



 

Gemeente Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 3 

Nadat schepen Willems R. geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de 
gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Buitengewone onderhoudswerken aan wegen in 2018: 
princiepsbeslissing 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 24. 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten. 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2. 

Overwegende dat jaarlijks verschillende wegen, voorzien van een grind-, zand- of 
asfaltverharding of een betonverharding, aan een grondige onderhoudsbeurt dienen 
onderworpen; -dat ongunstige weersomstandigheden of slijtage de oorzaak kunnen zijn 
van dit onderhoud. 

Overwegende dat de straten die een grondige onderhoudsbeurt moeten krijgen pas na 
een ernstig nazicht kunnen aangeduid worden. 

Overwegende dat de toplaag van verschillende definitief verharde asfaltwegen eveneens 
aan onderhoud toe is; -dat het noodzakelijk lijkt deze wegen na te zien en desgevallend 
op te nemen in het dossier der uit te voeren werken. 

Overwegende dat het de bedoeling is, thans een aanvang te nemen met de voorbereiding 
van het dossier zodat de onderhoudswerken kunnen uitgevoerd worden vóór de 
winterperiode 2018. 

Overwegende dat de werken van dergelijke omvang slechts kunnen uitgevoerd worden, 
nadat een aanbestedingsprocedure wordt gevolgd; -dat het bijgevolg noodzakelijk is de 
nodige plans en de vereiste stukken op te maken, teneinde te gelegenertijd tot een 
aanbesteding te kunnen overgaan. 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als onderwerp: 
“Buitengewoon onderhoudswerken aan wegen - dienstjaar 2018 ”. 

Overwegende dat de initiële raming van deze opdracht bij benadering 400.000,00 euro 
incl. btw bedraagt en verder gespecifieerd zal moeten worden in een bijzonder bestek. 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op 
budgetcode 0200-00/224007/IE-28 (actie OVERIG-CBS) van het investeringsbudget. 

Publieke stemming: 
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Principieel akkoord te gaan met de buitengewone onderhoudswerken aan wegen - 
dienstjaar 2018 voor een bedrag indicatief geraamd op 400.000,00 euro incl. btw. 

Artikel 2. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, op budgetcode 0200-
00/224007/IE-28 (actie OVERIG-CBS) van het investeringsbudget. 

Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met uitvoering van dit besluit 
en wordt gemachtigd over te gaan tot de aanduiding van de straten waarin 
onderhoudswerken zullen worden uitgevoerd. Het zal alle wegen, uitgerust met een 
asfaltverharding aan een grondig onderzoek onderwerpen. Dringende herstellingen aan 
wegen met een verharding verschillend van asfalt, ondermeer gescheurde betonplaten, 
voegvulling e.d., kunnen eveneens in onderhavig bundel opgenomen worden. 

Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel beheerder worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad tussenkomsten van dhrn. 
Van Nuffelen W. en Van Laer G.. 
Nadat schepen Willems R. geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de 
gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Kosteloze grondafstand Groenstraat – Kleinheide: goedkeuring 
notariële akte 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat aan mevrouw Charlotte Verhaert, beëdigd landmeter-expert, 
handelend namens studiebureau Charlotte Verhaert bvba, gevestigd te 2280 
Grobbendonk, Troon 7 een verkavelingsvergunning werd verleend in zitting van het 
college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2017, voor een perceel grond met 
als adres ontworpen weg aan Kleinheide, ten kadaster gekend sectie B nrs. 410r, 410y, 
413g, 413m en 413 n: -dat in voormelde vergunning als voorwaarde werd opgenomen 
dat het perceel grond van 2.686 m² zoals aangeduid als lot A op het voor akkoord 
getekende plan opgemaakt door landmeter-expert mevrouw Charlotte Verhaert, 
voormeld kosteloos aan de gemeente zal worden afgestaan. 

Gelet op de belofte van kosteloze grondafstand ondertekend door mevrouw Charlotte 
Verhaert op 14 december 2016 ter gelegenheid van de aflevering van voormelde 
verkavelingsvergunning. 

Gelet op het opmetingsplan, gedagtekend op 14 december 2016, opgemaakt door 
mevrouw Charlotte Verhaert, waarop voornoemde inneming in het geel staat ingekleurd 
als deel A. 

Overwegende dat aan mevrouw Charlotte Verhaert, beëdigd landmeter-expert, 
handelend namens studiebureau Charlotte Verhaert bvba, gevestigd te 2280 
Grobbendonk, Troon 7 een verkavelingsvergunning werd verleend in zitting van het 
college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2017, voor een perceel grond 
gelegen aan de Groenstraat, ten kadaster gekend sectie B, deel van nr. 413g: -dat in 
voormelde vergunning als voorwaarde werd opgenomen dat het perceel grond van 71 m² 
zoals aangeduid als lot A op het voor akkoord getekende plan opgemaakt door 
landmeter-expert mevrouw Charlotte Verhaert, voormeld kosteloos aan de gemeente zal 
worden afgestaan. 
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Gelet op de belofte van kosteloze grondafstand ondertekend door mevrouw Charlotte 
Verhaert op 16 december 2016 ter gelegenheid van de aflevering van voormelde 
verkavelingsvergunning. 

Gelet op het opmetingsplan, gedagtekend op 16 december 2016, opgemaakt door 
mevrouw Charlotte Verhaert, waarop voornoemde inneming in het geel staat ingekleurd 
als deel A. 

Overwegende dat beide kosteloze grondafstanden zullen geschieden overeenkomstig de 
gegevens van voornoemde opmetingsplannen:- dat alle gegevens van deze plannen in 
overeenstemming zijn met de werkelijkheid. 

Overwegende dat deze kosteloze grondafstanden administratief moeten geregeld worden 
en dat daarvan ook een behoorlijke akte moet worden opgesteld, waarbij de overdracht 
van het eigendomsrecht van deze grond wettelijk wordt vastgesteld. 

Gelet op het ontwerp van notariële akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door 
meester Philippe & Cathérine Goossens & An Verwerft, notaris in de notarisvennootschap 
Goossens, Verwerft & Goossens, gevestigd te 2280 Grobbendonk, Wijngaardstraat 40. 

Overwegende dat het noodzakelijk is afgevaardigden aan te duiden die gerechtigd zullen 
zijn de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen bij het verlijden van de notariële akte 
en namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 

Gelet op artikel 43 §2 12° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het opmetingsplan, opgemaakt door mevrouw Charlotte Verhaert, landmeter-expert 
handelend voor Studiebureau Verhaert bvba, gevestigd te 2280 Grobbendonk, 
Kasteelstraat 9, gedagtekend op 14 december 2016, waaruit blijkt dat in totaal 2.686 m² 
grond aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 
Het opmetingsplan, opgemaakt door mevrouw Charlotte Verhaert, landmeter-expert 
handelend voor Studiebureau Verhaert bvba, gevestigd te 2280 Grobbendonk, 
Kasteelstraat 9, gedagtekend op 14 december 2016, waaruit blijkt dat in totaal 71m² 
grond aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, wordt goedgekeurd. 

Artikel 3. 
Het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door meester Philippe & 
Cathérine Goossens & An Verwerft, notaris in de notarisvennootschap Goossens, Verwerft 
& Goossens, gevestigd te 2280 Grobbendonk, Wijngaardstraat 40 wordt eveneens 
goedgekeurd. 

Artikel 4. 
De beloften van kosteloze grondafstanden opgesteld aan de hand van het in de artikels 1 
en 2 goedgekeurde opmetingsplannen worden goedgekeurd en de gedane 
grondafstanden worden aanvaard. 

Artikel 5. 
Deze grondafstanden zullen wettelijk worden geregeld, bij akte te verlijden voor meester 
Philippe & Cathérine Goossens & An Verwerft, notaris in de notarisvennootschap 
Goossens, Verwerft & Goossens, gevestigd te 2280 Grobbendonk, Wijngaardstraat 40. 

Artikel 6. 
De onkosten verbonden aan het verlijden van de notariële akte, zullen - overeenkomstig 
de verkavelingsvoorwaarden - worden gedragen door de verkavelaar. 
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Artikel 7. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en gemeentesecretaris worden afgevaardigd om bij het verlijden van de 
akte, namens de gemeente Zandhoven, op te treden en rechtsgeldig te handelen. 

Artikel 8. 
Afschrift van deze beslissing zal aan meester Philippe & Cathérine Goossens & An 
Verwerft, notaris in de notarisvennootschap Goossens, Verwerft & Goossens te 
Grobbendonk, worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
De Vlam J., die het volgende verklaart: 

"Eventueel kon de voetweg 24 mee in de grondafstand opgenomen worden zodat ze 
onder het beheer van de gemeente valt. Dit hoeft niet per se, bewoners kunnen hiervoor 
ook verantwoordelijk gesteld worden. Het hangt ervan af hoe je dit wilt regelen en welke 
controle je wil hebben over de kwaliteit van de buurtweg. We wachten vol spanning de 
uitspraak van de provincie af voor het al dan niet schrappen van voetweg 24." 

Nadat schepen Van Staeyen S. geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de 
gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Politiereglement voor een horeca-uitbating: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op de artikelen 119, 119bis en 135, §2 van de nieuwe gemeentewet. 

Gelet op artikel 64, 186, 187, en 188 van het gemeentedecreet. 

Gelet op de samengeordende wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste 
dranken (1). 

Gelet op de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken 
van sterke dranken (2). 

Gelet op de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op 
alcohol en alcoholhoudende dranken (3). 

Gelet op de wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II 
(4). 

Gelet op de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije 
gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers 
tegen tabaksrook (5). 

Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en 
betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in 
dergelijke gevallen (6). 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie 
van de brandpreventie in de hulpverleningszones. 

Gelet op de latere wetswijzigingen van voormelde wetten en decreten. 

Gelet op de uitvoeringsbesluiten van voormelde wetten. 

Gelet op zijn beslissing van 16 maart 2006 betreffende het politiereglement op de 
drankgelegenheden, danspartijen, muziekuitvoeringen, variété- en toneelvoorstellingen. 

Gelet op zijn beslissing van 16 maart 2006 betreffende het politiereglement op de 
voorkoming en bestrijding van geluidshinder. 

Gelet op zijn beslissing van 18 februari 2010 betreffende de politieverordening 
betreffende nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie. 
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Overwegende dat de gemeente tot taak heeft te voorzien, ten behoeve van de inwoners, 
in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de 
rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. 

Overwegende dat de gemeente bevoegd is om maatregelen te nemen, inclusief 
politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast en het 
handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op 
jaarmarkten en markten, bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen 
en spelen, in drankgelegenheden, kerken en openbare plaatsen; 

Overwegende dat om openbare overlast tegen te gaan en ter bescherming van de 
algemene veiligheid, zedelijkheid en openbare orde het noodzakelijk is dat de gemeente 
een vergunningenbeleid voert, waarbij een horecazaak slechts kan worden geopend of 
heropend nadat een exploitatievergunning met eventueel bijhorende drankvergunning 
wordt verleend. 

Overwegende dat de voorafgaande vergunning, te verlenen door de burgemeester, 
gebaseerd moet zijn op basis van objectieve criteria zoals brandveiligheid, moraliteit en 
hygiëne zoals voorzien in de wetgeving en vergunningstoestand, die in een gemeentelijk 
reglement moeten worden verduidelijkt. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Met 22 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Paul 
Stulens, Jeanne-Marie Van Hecke, Geert Van Laer, Conny Van den Heuvel, Luc Verelst, 
Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver 
Vertruyen, Dirk Vercammen, Annick Van Trier, Betty Bossaerts), 1 onthouding (Jordi De 
Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1 Definities. 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

1° Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de 
rechtspersoon, ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens 
rekening en risico de horecazaak wordt uitgebaat of door wie de horecazaak wordt 
verhuurd. 

2° Drankvergunning: de vergunning die aan de exploitant het recht verleent om gegiste 
en/of sterke drank te schenken, zoals bedoeld in de samengeordende wet van 3 april 
1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken; het Koninklijk besluit van 4 april 1953 tot 
regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste 
dranken, samengeordend op 3 april 1953 (7), en de wet van 28 december 1983 
betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. 

3° Exploitatievergunning: een vergunning die aan de exploitant het recht verleent op het 
aangeduide adres een horecazaak uit te baten of te verhuren als horecazaak. 

4° Horecazaken: drankgelegenheden of restaurants in lokalen of ruimten, in privé- of 
openbare gebouwen, ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk 
dranken (8) en/of maaltijden van welke aard ook, al dan niet tegen betaling, (kunnen) 
worden verstrekt voor gebruik ter plaatse, en die al dan niet tegen betaling voor het 
publiek toegankelijk zijn, ook indien de toegang tot bepaalde categorieën van personen is 
beperkt (9). 

5° Occasionele horecazaken: de vooraf als dusdanig aangegeven activiteiten die, naar 
aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste 10 
kalenderdagen per jaar worden gehouden. Drankgelegenheden gehouden op 
tentoonstellingen en op jaarbeurzen, worden geacht occasionele horecazaken te zijn voor 
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de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de 
exploitant. Deze vallen niet onder de regeling van de maximaal exploitatieduur van 10 
kalenderdagen. 

6° Reizende horecazaken: drankgelegenheden gehouden in boten, schepen, spoorwagens 
of andere voertuigen, ook in kramen, tenten of andere inrichtingen, die van de ene naar 
de andere plaats worden overgebracht. 

7° Brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid dat door de 
brandweer gebeurt, ongeacht de oppervlakte van het gebouw. 

8° Stedenbouwkundig onderzoek: dit onderzoek omvat een screening van de 
stedenbouwkundige vergunningen, de omgevingsvergunningen en de 
stedenbouwkundige meldingen betrekking hebbend op het onroerend goed (of van de 
vergund geachte toestand van het goed, bij ontstentenis van vergunningen) waarbij de 
focus ligt op de functie van het goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft 
echter geen regulariserende waarde en kan dan ook niet aangewend worden om 
mogelijke stedenbouwkundige overtredingen te rechtvaardigen. 

9° Onderzoek naar de milieuwetgeving: dit onderzoek omvat een screening van de 
milieuvergunningen en de vergunningen voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen 
of activiteiten, of meldingen betrekking hebbend op het onroerend goed. Een positieve 
uitkomst van dit onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan dan ook 
niet aangewend worden om mogelijke milieuovertredingen te rechtvaardigen. 

10° Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit onderzoek omvat een onderzoek naar 
de vestigingsformaliteiten als ondernemer (zoals de inschrijving in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige 
beroepskennis, enz.) en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk 
voorgeschreven zijn. 

11° hygiëneonderzoek: het onderzoek naar de hygiëne van de horecazaak 
overeenkomstig de samengeordende wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van 
gegiste dranken, het Koninklijk Besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering 
van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 
april 1953, en de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van de sterke drank. 

12° Moraliteitsonderzoek: dit onderzoek zal gebeuren door de lokale politie en bestaat 
uit: 

• een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een 
drankgelegenheid zoals bepaald in de samengeordende wet van 3 april 1953 
inzake de slijterijen van gegiste dranken; het Koninklijk besluit van 4 april 1953 
tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van 
gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, en in de wet van 28 december 
1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. 

• een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten (10); Dit omvat 
ook een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er 
ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de huidige of vroegere private doch 
voor het publiek toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten 
plaatsvinden of plaatsgevonden hebben. 

Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de private doch 
voor het publiek toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of 
vertegenwoordigers, alsook op de aangestelde(n) (11) van de exploitant. 

13° Financieel onderzoek: bestaat uit: 
• een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, 

van welke aard dan ook; 
• een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er 

ernstige aanwijzingen zijn van fraude; 
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• een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen worden 
gedaan in de horecazaak, en/of waarmee de aankoop gefinancierd wordt. 

Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een 
rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de 
exploitant en/of de vertegenwoordigers. Voor het financieel onderzoek wordt het advies 
ingewonnen van de financiële dienst van de gemeente, de lokale politie, de federale 
gerechtelijke politie, het parket en FOD Financiën. (12) 

Artikel 2 Vergunningsplicht 

2.1. De exploitant van een horecazaak moet, onverminderd andere regelgeving, 
minstens in het bezit zijn van (13): 

• een drankvergunning, indien er in de horecazaak gegiste en/of sterke dranken 
worden verkocht (14); 

• een exploitatievergunning. 

2.2. Moeten, onverminderd andere regelgeving, niet in het bezit zijn van een 
exploitatievergunning (15): 

• occasionele horecazaken; 
• reizende horecazaken; 
• horecazaken die door de gemeente of het autonoom gemeentebedrijf ter 

beschikking worden gesteld aan en/of die worden uitgebaat door gemeentelijk 
erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen; 

• horecazaken die door de gemeente of het autonoom gemeentebedrijf ter 
beschikking worden gesteld aan VZW’s en feitelijke verenigingen onder welke 
juridische vorm dan ook (concessie, huur, erfpacht enz.). 

• horecazaken die de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit reglement 
reeds waren geopend en zolang er geen sprake is van de gevallen bepaald in 
artikel 7.2. 

Artikel 3 Vergunning  

3.1. Een exploitant moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een 
horecazaak in het bezit zijn van de vergunning(en) zoals bepaald in artikel 2.1, 
afgeleverd door de burgemeester. (16) 

3.2. De vergunningen zijn geldig zolang aan alle voorwaarden van onderhavig reglement 
is voldaan. 

3.3. De vergunningen worden afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde 
vestigingseenheid. De vergunningen kunnen niet worden overgedragen aan een andere 
exploitant of naar een andere vestigingseenheid. 

3.4. De vergunningen kunnen eventueel worden beperkt in tijd. 

3.5. De vergunningen moeten ter plaatse aanwezig zijn en steeds op eerste vordering 
van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd en afgegeven. 

3.6. De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de horecazaak die een verandering 
uitmaken ten opzichte van de veiligheid en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in 
de aanvraag onmiddellijk schriftelijk te melden aan de burgemeester. 

Artikel 4 Vergunningsaanvraag 

4.1 Voor het verkrijgen van de vergunningen dient de exploitant, aangetekend of tegen 
ontvangstbewijs, een schriftelijke aanvraag in bij de burgemeester. 

De vergunningsaanvraag verloopt in twee stappen. 

4.2. Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning en eventuele 
drankvergunning dient te worden gevoegd: 

• het aanvraagformulier zoals dit wordt ter beschikking gesteld op de website van 
de gemeente; 

• een kopie van de identiteitskaart van de exploitant; 
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• een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de exploitant (17); 
• het telefoonnummer en e-mailadres waarop de exploitant te bereiken is; 
• de vermelding van het soort horecazaak, waarbij het doel en de functie van de 

horecazaak wordt uiteengezet; 
• een plan van de horeca-inrichting met aanduiding van de oppervlakte; 
• het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van de horecazaak; 
• een kopie van het uittreksel inschrijving KBO met een ondernemingsnummer 

uitgereikt door een ondernemingsloket; 
• een kopie van de (ontwerp)huurovereenkomst of kopie van de aankoopakte; 
• in voorkomend geval, een kopie van de gecoördineerde statuten van de 

vennootschap; 
• een uittreksel uit het strafregister van de exploitant, van de organen en/of 

vertegenwoordigers van de exploitant, alsook van de aangestelde(n) van de 
exploitant (voor het moraliteitsonderzoek) dat niet ouder is dan 3 maanden; 

• in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de 
woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk 
vertaald door een beëdigd vertaler (voor het moraliteitsonderzoek); 

4.3. Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de politie. 

De politie adviseert aan de burgemeester om: 

– ofwel de exploitatievergunning met eventuele bijhorende drankvergunning af te 
leveren, met uitzondering van de beoordeling betreffende het 
brandveiligheidsonderzoek, het stedenbouwkundig onderzoek, het onderzoek naar 
de milieuwetgeving, het hygiëneonderzoek en het onderzoek naar de 
vestigingsmodaliteiten; 

– ofwel een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek te laten uitvoeren. 

De exploitatie- en de drankvergunning worden gelijktijdig afgeleverd of geweigerd. 

4.4. Indien in het kader van het administratief onderzoek bijkomende inlichtingen nodig 
zijn (18), dient de aanvrager op eenvoudig verzoek van de gemeente, brandweer of 
politie bijkomende bewijsstukken en attesten bij te brengen die het mogelijk moeten 
maken om in het kader van de omschreven onderzoeken een correcte beoordeling te 
doen van de aanvraag. 

4.5. Het moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek zullen worden uitgevoerd zoals 
beschreven in artikel 1, 12° en 13°. 

4.6. Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor vermelde 
documenten bij de aanvraag gevoegd zijn. Zo nodig worden ontbrekende stukken 
opgevraagd. Van zodra het dossier volledig en ontvankelijk is, beschikt de burgemeester 
over een termijn van zestig dagen om de vergunning(en) af te leveren, dan wel deze te 
weigeren. 

Artikel  5 Voorafgaand onderzoek 

5.1. De drankvergunning kan enkel worden toegekend na het voorafgaand onderzoek 
zoals bepaald in de samengeordende wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van 
gegiste dranken, het Koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering 
van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 
april 1953, en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van sterke drank. 

5.2. Onverminderd de hogere regelgeving en andere gemeentelijke politieverordeningen 
die ook hier van toepassing zijn, kan de exploitatievergunning enkel worden toegekend 
na een voorafgaand administratief onderzoek betreffende volgende onderdelen: 

• een brandveiligheidsonderzoek; 
• een hygiëneonderzoek; 
• een stedenbouwkundig onderzoek; 
• een onderzoek naar de milieuwetgeving; 
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• een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten; 
• een moraliteitsonderzoek; 
• een financieel onderzoek. 

De vereiste van de positieve beoordeling van artikel 5.2. geldt gedurende de ganse duur 
van de exploitatie. 

Artikel 6 Beslissing  

6.1. De burgemeester weigert de drankvergunning in de gevallen voorzien in  de 
samengeordende wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, het 
Koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen 
inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, en in de wet 
van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke 
drank. 

6.2. De burgemeester kan de exploitatievergunning, al dan niet onder voorwaarden, 
verlenen of weigeren. 

De vergunning kan worden geweigerd indien: 
• de openbare orde (openbare rust, veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of overlast) 

gevaar loopt; 
• minstens één van de onderzoeken die voorafgaan aan het verlenen van de 

vergunning negatief werd geadviseerd. 

In de exploitatievergunning kunnen bijzondere voorwaarden worden opgenomen 
afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van de 
horecazaak. Bijzondere voorwaarden kunnen onder meer zijn: de verplichte installatie 
van één of meerdere bewakingscamera’s, de inzet van bewakingsagenten, het instellen 
van een toegangscontrole op basis van een lidkaart, het voorafgaand melden van een 
evenement, enz. 

Artikel 7 Verval van rechtswege van de vergunningen  

7.1. De drankvergunning vervalt van rechtswege indien de exploitant of zijn 
aangestelde(n) definitief veroordeeld is tot één van de misdrijven voorzien in de 
samengeordende wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, het 
Koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen 
inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, en in de wet 
van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke 
drank. 

7.2. De exploitatievergunning vervalt van rechtswege: 
• op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer 

dan één jaar (19) feitelijk is onderbroken; 
• in geval van faillissement; 
• in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling; 
• in geval van ontbinding van de rechtspersoon; 
• in geval van wijziging van de exploitant; 
• in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon; 
• in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de 

kruispuntbank voor ondernemingen; 
• in geval van het niet naleven van de voorschriften vervat in artikel 3.1 en 3.3. 

Artikel 8 Uitbatingsregister 

Bij elke controle door een bevoegde ambtenaar dient steeds op eerste vordering het 
uitbatingsregister ter inzage te worden voorgelegd, bevattende onder meer de volgende 
documenten: 

• De exploitatievergunning; 
• Een kopie van de identiteitskaart van de zaakvoerder(s); 
• Een kopie van de identiteitskaart van de exploitant; 
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• Een uittreksel uit het strafregister van de zaakvoerder(s), de aangestelde(n) en de 
tewerkgestelde personen dat bij de indiensttreding niet ouder dan 1 maand mag 
zijn; 

• In voorkomend geval, een kopie van de gecoördineerde statuten; 
• Een kopie van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen; 
• Een kopie van de huurovereenkomst (indien van toepassing) of de aankoopakte; 

Een plan van de horeca-inrichting met aanduiding van de oppervlakte. 

Artikel 9 Administratieve maatregelen 

Conform artikel 133 tot en met 135 Nieuwe Gemeentewet, kan de burgemeester onder 
meer de horecazaak tijdelijk of definitief sluiten, de exploitatievergunning schorsen of 
intrekken. 

Artikel 10 Inwerkingtreding en bekendmaking  

10.1. Dit politiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 
Gemeentedecreet. 

Een afsluitend afschrift van dit reglement zal worden overgemaakt aan de deputatie van 
de provincie en de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de 
politierechtbank overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 

10.2. Dit politiereglement treedt in werking overeenkomstig artikel 187 
Gemeentedecreet. 

Artikel 11 Bestuurlijk Toezicht 

Dit reglement wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht 
overeenkomstig de artikelen 248 tot en met 264 van het Gemeentedecreet. 

(1) Samengeordende wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, BS 4 
april 1953. 

(2) Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van 
sterke dranken, BS 30 december 1983. 

(3) Wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en 
alcoholhoudende dranken, BS 4 februari 1998. 

(4) Wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II, BS 28 
december 2005. 

(5) Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije 
gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers 
tegen tabaksrook, BS 29 december 2009. 

(6) Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en 
betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in 
dergelijke gevallen, BS 20 september 1979. 

(7) KB van 3 april 1953, tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 4 april 1953, BS 5 april 1953 

(8) Dit zijn zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken. 

(9) Niet-limitatief wordt hieronder verstaan: danszalen, evenementenzalen, feestzalen, 
concertzalen, herbergen, hotels, privé-clubs, thee- en koffiehuizen, cafés, cafetaria’s, 
restaurants, tavernes, snackbars, frituren, discotheken, club-VZW’s en over het 
algemeen alle drankgelegenheden, met inbegrip van die welke in openlucht gelegen zijn, 
die al dan niet tegen betaling voor publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot 
bepaalde categorieën van personen beperkt. Een club-VZW is een drankgelegenheid die 
gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is, ook al wordt het publiek er slechts onder 
bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) 
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toegelaten en waarvan de exploitant een VZW is, en/of feitelijke vereniging en/of een 
natuurlijk persoon die geen handelaar is. 

(10) Bij arrest van 19 mei 2009, nr. 193.442 heeft de Raad van State geoordeeld: “Er 
bestaat geen bezwaar tegen dat het bestuur bij de beoordeling van het gevaar dat 
iemands wapenbezit voor de openbare orde en veiligheid kan opleveren, rekening houdt 
met feiten die niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. Het strafrechtelijk 
vermoeden van onschuld staat daar niet aan in de weg. Dit belet evenwel niet dat het 
bestuur zijn beslissing moet steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die 
relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld.” M.a.w. in een 
moraliteitsonderzoek is er geen bezwaar om rekening te houden met feiten waarvoor een 
proces-verbaal werd opgesteld, maar die nog niet geleid hebben tot een strafrechtelijke 
veroordeling. Dit werd nogmaals bevestigd in het arrest RvS 20 april 2010, nr. 203.093. 

(11) Zie artikel 2 van de samengestelde wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van 
gegiste dranken. 

(12) De administratie der directe belastingen kan deze inlichtingen verstrekken op grond 
van de artikelen 337 en 329 W.I.B. 

(13) In functie van de keuze van de exploitant voor bijvoorbeeld het installeren van een 
terras, het produceren van muziek op dat terras, en dergelijke, kunnen nog bijkomende 
vergunningen vereist zijn. 

(14) Zie voor o.a. het toepassingsgebied en de definities de samengeordende wet van 3 
april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 28 december 1983 
betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten. 

(15) Voor de drankvergunning gelden de bepalingen van de samengeordende wet van 3 
april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, het Koninklijk besluit van 4 april 
1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van 
gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, en de wet van 28 december 1983 
betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. 

(16) Op basis van artikel 133, lid 2 NGW en artikel 64 Gemeentedecreet kan de 
burgemeester beslissen om de horecazaak die werd in strijd met artikel 3.1 te 
verzegelen. De burgemeester is immers belast met de uitvoering van de politiewetten, de 
politiedecreten, de politieordonnanties, de politiebesluiten en de politieverordeningen. 
Artikel 283 Sw. stelt vervolgens: “Wanneer zegels, op bevel van het openbaar gezag 
gelegd, zijn verbroken, worden de bewaarders, wegens enkele nalatigheid, gestraft met 
gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden.” Artikel 284 Sw. stelt: “Hij die 
opzettelijk zegels verbreekt, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot 
twee jaar, en indien het de bewaarder zelf is, of de openbare ambtenaar die de 
verzegeling heeft gelast of verricht, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot 
drie jaar. (…)” Artikel 283 en volgende van het strafwetboek beschermen alle zegels die 
door een overheid overeenkomstig de bepalingen van een wet of een reglement werden 
gelegd (Cass. 20 oktober 1941). 

(17) Zie artikel 2 van de samengestelde wet van 3 april 1953 inzake de slijterijen van 
gegiste dranken. 

(18) Voorbeelden hiervan zijn een opgave van de geraamde investeringen in het pand, 
met bijhorend(e) plan(s); een kopie van het aanslagbiljet van de directe belastingen van 
de voorbije zeven jaren indien de investeringen worden gefinancierd met eigen middelen 
van de exploitant, evenals andere documenten waaruit blijkt dat de exploitant over 
voldoende financiële draagkracht beschikt om de investering te financieren; een kopie 
van de leningsovereenkomst indien de investeringen worden gefinancierd, enz. 

(19) Dit is naar analogie van de drankvergunning, dewelke van rechtswege vervalt 
wanneer de zaak gedurende één jaar niet meer wordt geëxploiteerd. 
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Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
De Vlam J., die het volgende verklaart: 

"1. Een bezorgdheid die ik heb is dat de mensen die in de horecazaken werken ook een 
uittreksel van het strafregister moeten voorleggen bij de vergunningsaanvraag en in het 
uitbatingsregister. Is het niet voldoende als de zaakvoerder een blanco strafblad heeft? 
Hoe worden deze uittreksels beoordeeld? Is het niet de verantwoordelijkheid van de 
zaakvoerder om te beslissen of hij mensen een tweede kans geeft of niet? Hoe zit het 
met de privacy van de werknemers? 
2. Moeten reeds bestaande horecazaken ook beschikken over dit uitbatingsregister? 
3. Mijn onthouding heeft te maken met mijn eerste opmerking over de uittreksels van 
het strafregister." 

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad nog een tussenkomst van dhr. Van 
Laer G.. 

Nadat de burgemeester geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad 
over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Informatieveiligheidsbeleid in uitvoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 behoudende de oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikels 24 en 25 die bepalen 
dat elke aangesloten instelling een informatieveiligheidsconsulent dient aan te stellen en 
welke taken deze minimaal dient uit te voeren. 

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke 
gegevensverkeer. 

Gelet op de verordering 20161679 (Algemene Verordering Gegevensbescherming ) van 
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de 
informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid, inzonderheid artikels 2, 3 
en 4; dat over de schriftelijke en gemotiveerde adviezen vanwege de 
informatieveiligheidsdienst uiterlijk binnen een termijn van 90 kalenderdagen beslist 
wordt; dat de minimale normen inzake de veiligheid op het niveau van de instellingen die 
deel uitmaken van het netwerk van de Kruispuntbank van de sociale Zekerheid vastlegt; 
dat de richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in 
steden en gemeenten, en in instellingen die deel uitmaken van het netwerk dat beheerd 
wordt door de kruispuntbank van de sociale zekerheid en bij integratie OCMW – 
Gemeente bepaald. 

Gelet op het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 
juli 2008, inzonderheid art. 9 dat bepaalt dat elk gemeentebestuur als instantie die 
elektronische persoonsgegevens ontvangt of uitwisselt, een veiligheidsconsulent dient 
aan te wijzen. De Vlaamse Regering bepaalt de opdrachten en de manier van aanwijzing 
van die veiligheidsconsulenten. Deze verplichting is voornamelijk belangrijk in het kader 
van de raadpleging door het gemeentebestuur van authentieke gegevensbronnen zoals 
Rijksregister, Kruispuntbank van de sociale zekerheid, Kruispuntbank van 
Ondernemingen. 

Gelet op de raadsbelaging RR nr 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van 
het Rijksregister; dat de gemeentelijke openbare bibliotheken toelating krijgen gegevens 
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uit het rijksregisternummer te gebruiken, op voorwaarde dat zij een veiligheidsconsulent 
aanwijzen. 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 augustus 1993 houdende het opmaken van een 
informatieveiligheidsbeleid. 

Gelet op zijn beslissing van 23 februari 2017 houdende de goedkeuring van het 
projectplan “Informatieveiligheid OCMW en/ of Gemeente”; -dat om aan de 
verplichtingen inzake informatieveiligheid te voldoen het bestuur een 
informatieveiligheidsbeleid moet uitstippelen, een informatieveiligheidsconsulent moet 
aanstellen en een informatieveiligheidscel moet oprichten. 

Overwegende dat het informatieveiligheidsbeleid een document is, waaruit het belang 
blijkt dat gemeente en OCMW hechten aan juiste, volledige en beschikbare informatie om 
zijn opdracht van maatschappelijke dienstverlening correct en ononderbroken te kunnen 
uitvoeren; het is een formeel document dat door de Informatieveiligheidsconsulent in 
nauw overleg met de informatieveiligheidscel wordt opgesteld en dat door de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.                    
Overwegende dat de informatieveiligheidscel als volgt is samengesteld: 

• informatieveiligheidsconsulent; 
• secretaris OCMW; 
• secretaris gemeente; 
• financieel beheerder; 
• diensthoofd personeel; 
• ICT coördinator; 
• communicatie ambtenaar. 

Overwegende dat de informatieveiligheidsconsulent optreedt als initiatiefnemer bij de 
opmaak en uitvoering van het veiligheidsbeleid, en de informatieveiligheidscel hierbij het 
eerste aanspreekpunt is en de nodige ondersteuning biedt. 

Gelet op het informatieveiligheidsbeleid dat wordt voorgelegd. 

Overwegende dat met de inhoud van dit ontwerp akkoord kan gegaan worden. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgend Informatieveiligheidsbeleid: 

Informatieveiligheidsbeleid Zandhoven  

1. Voorwoord 

Als bovenlokale structuur staat KINA pv. voor de grensoverschrijdende 
samenwerking van de OCMW in het arrondissement Antwerpen, evenals voor de 
ondersteuning van die OCMW werking die de lokale capaciteit te boven gaat. 
In toepassing van het Decreet van 19/12/2008 betreffende de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn werft KINA P.V. voor het uitvoeren van deze opdracht staf- 
en expertfuncties aan. 

In de zomer van 2001 startte KINA p.v. de onderhandelingen met de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid voor de erkenning als organisatie onder de vorm van 
“Publiek rechterlijke Vereniging” om een gezamenlijke Informatieveiligheidsconsulent 
te laten fungeren in de regio “arrondissement Antwerpen”. 

Op 29/01/2002 verleende de administrateur generaal van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid KINA p.v. hiervoor de machtiging. Met schrijven van 15/02/2002 
maakte KINA pv. deze beslissing over aan de leden OCMW , die daarna konden 
intekenen voor deze nieuwe dienstverlening. 
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Het OCMW Zandhoven doet al jaren beroep op de OCMW-vereniging KINA p.v. voor 
zijn informatieveiligheidsconsulent. 

Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 
2008, art. 9, bepaalt dat elk gemeentebestuur als instantie die elektronische 
persoonsgegevens ontvangt of uitwisselt, een veiligheidsconsulent dient aan te 
wijzen. De Vlaamse Regering bepaalt de opdrachten en de manier van aanwijzing 
van die veiligheidsconsulenten. 

Deze verplichting is voornamelijk belangrijk in het kader van de raadpleging door het 
gemeentebestuur van authentieke gegevensbronnen zoals Rijksregister, 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, Kruispuntbank van Ondernemingen. 

De Beraadslaging RR nr 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van het 
Rijksregister, bepaalt dat de gemeentelijke openbare bibliotheken toelating krijgen 
gegevens uit het rijksregister te gebruiken, op voorwaarde dat zij een 
veiligheidsconsulent aanwijzen. De privacy commissie heeft tijd verleend aan de 
bibliotheken om zich in regel te stellen tot 1 mei 2014. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de veiligheidsconsulenten van 15 
mei 2009, in artikel 2 bepaalt dat organisaties aan wie reeds de machtiging werd 
verleend om op te treden als veiligheidsconsulent niet opnieuw deze erkenning 
procedure moet doorlopen en automatisch voor het gemeentebestuur als 
veiligheidsconsulent kan optreden. 

Het OCMW is reeds langer aan deze verplichting onderworpen, en vanuit de steeds 
groter wordende afstemming gemeente-OCMW, wenst de gemeente en het OCMW 
een gezamenlijk informatieveiligheidsbeleid uit te bouwen. 

Opmaken van het informatieveiligheidsbeleid is verplicht krachtens het Koninklijk 
Besluit van 18/08/1993. 

Het informatieveiligheidsbeleid is een document, waarin het belang wordt 
gepreciseerd dat de gemeente hecht aan juiste, volledige en beschikbare informatie 
om zijn opdracht van maatschappelijke dienstverlening correct en ononderbroken te 
kunnen uitvoeren. Het komt tegemoet aan de eisen gesteld binnen: 

• Richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van 
persoonsgegevens in steden en gemeenten, en in instellingen die deel 
uitmaken van het netwerk dat beheerd wordt door de kruispuntbank van de 
sociale zekerheid en bij integratie OCMW – Gemeente 

• Minimale normen van de KSZ 
• Verordening (EU) 20161679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) 

Het is een formeel document dat door de Informatieveiligheidsconsulent in nauw 
overleg met het management van de gemeente en OCMW wordt opgesteld en dat 
door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd. 
Op basis van het informatieveiligheidsbeleid wordt het veiligheidsplan opgesteld met 
een overzicht van de prioriteiten en concrete maatregelen die de gemeente wil 
nemen in de eerstvolgende drie tot vier jaar. 

Het is gepast een dankwoord te richten aan management van de gemeente en 
OCMW ter plaatse en zijn gevolmachtigde medewerkers voor de goede 
samenwerking en de hulp zonder dewelke dit document nooit kon opgemaakt 
worden. 

Dit volledige document met alle bijlagen moet zorgvuldig bewaard worden en als 
vertrouwelijk behandeld worden. Het bevat vitale gegevens omtrent de veiligheid 
van informatie in de gemeente en OCMW. 
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De controle-instanties hebben uiteraard ook een volledig inzagerecht. 
Niets uit dit document mag zonder autorisatie worden verspreid. 

2. Doel 

Het informatieveiligheidsbeleid van de gemeente en OCMW Zandhoven heeft als doel 
te voldoen aan de wetgeving en richtlijnen gesteld binnen 

• Richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van 
persoonsgegevens in steden en gemeenten, en in instellingen die deel 
uitmaken van het netwerk dat beheerd wordt door de kruispuntbank van de 
sociale zekerheid en bij integratie OCMW – Gemeente (Bijlage 1) 

• Minimale normen van de KSZ (Bijlage 2) 
• Algemene Verordening Gegevensbescherming (Bijlage 3) 

3. Scope 

De scope van dit informatieveiligheidsbeleid beperkt zich niet tot de diensten binnen 
de gebouwen van gemeente Zandhoven. 

Het informatieveiligheidsbeleid wordt ook toegepast binnen het OCMW, de 
gemeentelijke scholen en de gemeentelijke Bibliotheek, waarbij er rekening 
gehouden wordt met de specifieke eisen die opgelegd worden aan deze instellingen. 
De gemeente Zandhoven heeft een AGB. 

4. Aanpak 

Om te komen tot het hier voorgestelde informatie veiligheidsbeleid werden in 2017 
reeds volgende stappen genomen 

• Aanstelling van een externe informatieveiligheidsconsulent op basis van 6u / 
week (bijlage 4) 

• Aanmelding van de informatieveiligheidsconsulent bij de Vlaamse Toezicht 
Commissie (bijlage 5) 

• Aanmelding van de informatieveiligheidsconsulent bij de KSZ via de CBPL 
(bijlage 6) 

• Oprichting van een informatieveiligheidscel 
• Algemene risico analyse 
• Maturiteitsmeting versus richtsnoeren voor steden en gemeenten 
• Opstellen van een informatieveiligheidsplan 2017-2020 
• Opvolgen van het informatieveiligheidsplan 

We kiezen binnen het informatieveiligheidsplan bewust voor een pragmatische 
gefaseerde aanpak, om binnen een redelijke, maar haalbare termijn te voldoen aan 
de gestelde eisen betreffende informatieveiligheid. 

In een eerste fase ligt de focus op het bekomen van een aanvaardbaar 
maturiteitsniveau binnen volgende domeinen : 

• Fysieke beveiliging 
• Back-up beleid 
• Beheer van continuïteit (DRP) 
• Beveilig van netwerk 
• Beveiliging tegen malware 
• Beheer van toegangsbeveiliging 
• Beheer van incidenten 

5. Informatieveiligheidscel 

De samenstelling van de informatieveiligheidscel werd vastgelegd tijdens het overleg 
van 20 februari 2017. 

Ze wordt geleid door de informatieveiligheidsconsulent en bestaat uit volgende 
leden: 

Naam Functie 

Marc Smeets Informatieveiligheidsconsulent 
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Annick Smeets Secretaris gemeente 

Sofie Pareit Secretaris OCMW 

Erik Dierickx Financieel beheerder 

Leen Boeckmans Diensthoofd personeel 

Herman De Meulder ICT Coördinator 

Els Kusters Communicatie ambtenaar 

De informatieveiligheidscel komt minstens 3 maandelijks samen voor de opvolging 
en eventuele bijsturing van het informatieveiligheidsplan. De 
informatieveiligheidsconsulent maakt hiervan een verslag. 

6. Rol van de informatieveiligheidsconsulent 

Het decreet betreffende het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer vereist de 
aanwijzing van een veiligheidsconsulent bij iedere instantie die elektronische 
persoonsgegevens ontvangt of uitwisselt. 

De taak van de veiligheidsconsulent is deskundige adviezen en aanbevelingen te 
maken over alle aspecten op vlak van informatieveiligheid. Het blijft uiteraard een 
beslissing van het bestuur om deze adviezen of aanbevelingen op te volgen. 

De rol van de veiligheidsconsulent werd vastgelegd door de overheid. 
Binnen de AVG (artikel 39) spreekt men van een functionaris voor 
gegevensbescherming (DPO – Data Protection Officer). 

De overheden herbekijken op dit ogenblik de toekomstige rol van 
veiligheidsconsulent in functie van artikel 39 binnen de AVG. 

Zie bijlagen 

7. Risico Analyse 

Er werd een eerste algemene risico analyse uitgevoerd door de 
informatieveiligheidscel. Deze werd formeel afgerond tijdens het overleg van 24 april 
2017. Tijdens de uitvoering van het informatieveiligheidsplan worden bijkomende 
detail risico analyses gepland voor de verschillende diensten binnen gemeente en 
OCMW. 

Er werd gebruik gemaakt van het V-ICT-OR tool. 
Voor iedere risico meting werden volgende criteria bepaald: kans, impact en aanpak 

Kans 
Dagelijks 

Maandelijks 

Jaarlijks 

• jaarlijks 

Impact 
Niet merkbaar 

Klein 

Gemiddeld 

groot 

desastreus 

Aanpak 
Beheersen 

Ontwijken 

Overdragen 

Accepteren 
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Rapport beschikbaar als bijlage 

8. Maturiteitsmeting 

Er werd een eerste maturiteitsmeting uitgevoerd door de informatieveiligheidscel. 
Deze werd formeel afgerond tijdens het overleg van 7 september 2017. Tijdens de 
uitvoering van het informatieveiligheidsplan zal op het einde van de kalenderjaren 
2018,2019 en 2020 een bijkomende maturiteitsmeting uitgevoerd worden. 

De maturiteit werd gemeten versus de richtsnoeren voor steden en gemeenten V3. 
Er werd gebruik gemaakt van het V-ICT-OR tool. 

Naast het bepaalde maturiteitsniveau geeft het tool een inschatting van het risico in 
een overheidscontext op basis van de risico analyse en het maturiteitsniveau. 

Betekenis van het bepaalde maturiteitsniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risico in overheidscontext 

Op vlak van risico wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten risico’s 
en voor elke soort risico onderscheid tussen drie niveaus van schade. De 
uiteindelijke appreciatie is het hoogste schadeniveau voor de geëvalueerde 
categorieën. 

Cijfer =>  (1)  (3)  (5)  

Categorie Laag  Midden  Hoog  

Schadeniveau Zonder veel gevolgen voor 

de betrokken partijen. 

Behalen van 

(belangrijke) 

doelstellingen van een 

betrokken partij  komt 

in het gedrang. 

Voortbestaan  van 

een betrokken 

partij  komt in het 

gedrang. 

Ongemakken en/of 

reputatieschade 

  

Hoogstens[1]  beperkte en 

kortdurend ongemak en/of 

reputatieschade van enige 

betrokken partij[2].  

Ernstig op korte termijn 

en/of beperkt  op 

langere termijn. 

Ernstig op lange 

termijn, negatieve 

invloed voor vele 

personen/partijen. 

Financiële verliezen , 

burgerlijke 

aansprakelijkheid 

Beperkt verlies zonder 

noemenswaardige 

gevolgen. 

Ernstig verlies of 

aansprakelijkheid. 

Catastrofaal verlies 

of 

aansprakelijkheid. 

Cijfer Maturiteitsniveau Scoring van de naleving van normen  

(0) Onbestaande 
De norm wordt totaal niet nageleefd. Er is geen enkele 

beheersmaatregel betreffende de norm. 

(1) Initieel/Ad-hoc 

De norm wordt informeel en ad-hoc nageleefd vanuit een 

zeker bewustzijn, en als reactie op incidenten.  De 

maatregelen zijn niet gedocumenteerd of 

gecommuniceerd.  

(2) Herhaalbaar maar intuïtief 

De norm wordt meer gestructureerd nageleefd. Er zijn 

geen detailanalyses die de keuze van de maatregelen 

onderbouwen. Er is geen controle op de effectiviteit van de 

maatregelen.  

(3) Gedefinieerd 

De norm wordt op een gestructureerde manier nageleefd. 

De maatregelen zijn gestandaardiseerd, gedocumenteerd, 

gecommuniceerd en worden toegepast. De naleving wordt 

gecontroleerd, maar dit gebeurt niet gestructureerd. 

(4) Beheerd en meetbaar 

De effectiviteit van de maatregelen om de norm na te 

leven wordt gemeten, en deze input wordt gebruikt om de 

maatregelen bij te sturen. 

(5) Geoptimaliseerd 
Het ISMS is geoptimaliseerd via benchmarking en 

kwaliteitscertificaten. 
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Schade aan de 

programmatorische 

doelstellingen van de 

instelling of aan het 

publieke belang. 

  

Beperkte schade. 

Kerntaken worden 

uitgevoerd maar met 

merkbaar verminderde 

effectiviteit. 

Kerntaken worden 

uitgevoerd met 

significant verminderde 

effectiviteit. 

Een of meerdere 

kerntaken kunnen 

niet meer 

uitgevoerd worden. 

“lekken” van gevoelige 

informatie. 

  

Beperkt lek van PII of 

gevoelige informatie 

zonder veel gevolgen. [3] 

Lek met gemiddelde 

gevolgen. 

Lek met zware of 

catastrofale 

gevolgen. 

Veiligheid en 

gezondheid van 

personen 

Geen medische 

behandeling nodig. 

Medische verzorging 

nodig. 

Zware gewonden of 

de dood. 

Schending van het 

burgerlijk- , bestuurs- 

of strafrecht. 

  

Zaken die normaal niet 

vervolgd worden. 

Zaken met een 

gemiddelde 

vervolgingsprioriteit. 

Zaken met een hoge 

vervolgingsprioriteit. 

[1] De kwalificatie « hoogstens » geld voor alle elementen in de impactcategorieën 
“laag” en “midden”. 
[2] En dus niet alleen de instelling die verantwoordelijk is voor de verwerking . Ook 
deze kwalificatie geldt voor alle elementen in de tabel . 
[3] FIPS PUB 199 geeft hier meer details over. 

Rapport beschikbaar als bijlage 

9. Informatieveiligheidsplan 

Op basis van de maturiteitsmeting werd door de informatieveiligheidscel een 
informatieveiligheidsplan uitgewerkt. De actiepunten binnen het 
informatieveiligheidsplan hebben als doelstelling om voor ieder item binnen de 
maturiteitsmeting een maturiteitsniveau = 3 (gedefinieerd) te bereiken. 

De acties werden gepland over een periode van 3,5 jaar (01/07/2017 – 31/12/2020) 

Rapport beschikbaar als bijlage 

10. Opvolging 

De uitvoering van het informatieveiligheidsplan zal 3 maandelijks opgevolgd en 
bijgestuurd worden door de informatieveiligheidscel. 
Er zal hierbij gebruikt gemaakt worden van de planningsversie van het 
informatieveiligheidsplan (Excel). 

Er wordt ieder kalenderjaar een jaarverslag opgemaakt voor de gemeenteraad en 
raad voor maatschappelijk welzijn. 

Planningsversie van het informatieveiligheidsplan in bijlage 

11. Bijlagen 

Richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in 
steden en gemeenten 
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/Steden
%20en%20gemeenten_v%203.0_0.pdf 

Minimale normen van de KSZ 
https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/veiligheid-en-privacy/publicaties/minimale-normen 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-
gegevensbescherming-0  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

Aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent 
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Aanmelding van de informatieveiligheidsconsulent bij de Vlaamse Toezicht 
Commissie 

Aanmelding van de informatieveiligheidsconsulent bij de KSZ 

Rol van de informatieveiligheidsconsulent 

https://overheid.vlaanderen.be/informatieveiligheidsconsulent 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/ict-e-government-en-
informatie/vtc/E_GOV_decreet_BVR_VEILIGHEID.pdf 

https://www.privacycommission.be/nl/wat-het-verschil-tussen-een-
informatieveiligheidsconsulent-en-een-functionaris-voor 

https://www.privacycommission.be/nl/welke-zijn-de-belangrijkste-taken-op-van-de-
functionaris-voor-gegevensbescherming-art-39 

https://www.privacycommission.be/nl/node/19421 

Algemene risico analyse 

Maturiteitsmeting 

Informatieveiligheidsplan 

planningsversie van het informatieveiligheidsplan 

Artikel 2. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van 
dit besluit. 

Artikel 3. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan het OCMW Zandhoven worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van 
mevr. Van Trier A., die het volgende verklaart: 

"We hebben het rapport gelezen en het wordt inderdaad hoog tijd dat er hier werk van 
gemaakt wordt. In de GR van februari 2017 hebben we dus het project plan 
goedgekeurd, ondertussen zijn er acties ondernemen, gaande van het aanstellen van een 
informatieveiligheidsconsulent, het oprichten van een informatieveiligheidscel en het 
uitstippelen van een informatieveiligheidsbeleid. 
Een heel jaar over gedaan om van een projectplan te evalueren naar een 
informatieveiligheidsplan (GR feb 2017 – GR jan 2018). Ondertussen is er wel aan het 
plan gewerkt geweest en is het ook deels in uitvoering (gefaseerd).  

- De ambitie van hun informatieveiligheidsbeleid is matig.  

- Er is veel achterstand in te halen en ze moeten klaar zijn om nieuwe richtlijnen te 
implementeren in het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving die dit jaar van 
kracht wordt. 

- De rapporten zijn schrijnend, getuige van gebrek aan visie en zwak beleid. Is dit thema 
misschien niet populistisch genoeg voor het bestuur? 
Het probleem ligt niet bij de medewerkers maar wel bij het management dat in gebreke 
gebleven is om een informatieveiligheidsbeleid uit te stippelen 

- Het OCMW scoort merkbaar beter dan de gemeente in de risicoanalyse en het 
maturiteitsrapport. Hoe valt dat te verklaren? Correct beheren van paswoorden 
bijvoorbeeld is heel basic, waarom kan dit ook niet in de gemeente worden toegepast? " 

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad nog een tussenkomst van dhr. Helsen 
P.. 

Nadat de burgemeester en schepen Soetemans H. geantwoord hebben op de gestelde 
vragen, gaat de gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de 
dagorde. 
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Samenwerkingsovereenkomst met Cultuurconnect vzw: 
goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012, inzonderheid artikel 20 en 21 
betreffende de opdracht van Bibnet vzw, projectorganisatie van de Vlaamse Overheid 
belast met de ontwikkeling, de realisatie en het beheer van inhoudelijke en technische 
toepassingen, met het oog op de uitbouw van digitale bibliotheken voor de openbare 
bibliotheken binnen de Vlaamse Gemeenschap. 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 maart 2014 houdende de aansluiting tot het 
project “Bibportalen”; -dat in voormelde beslissing de Overeenkomst voor de 
Bibliotheekportalen” werd goedgekeurd m.b.t. een gefaseerde aansluiting van de lokale 
bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem. 

Gelet op het schrijven van 11 december 2017 van Cultuurconnect vzw betreft de 
Ondertekening PBS Contract; -dat ingevolge het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 de 
provinciale persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder het streekgericht 
bibliotheekbeleid vanaf 1 januari 2018 overgeheveld worden naar het Vlaams 
Bestuursniveau; -dat Cultuurconnect VZW door de Vlaamse Overheid belast werd met 
het verder ondersteunen van de PBS omgevingen en de consolidatie van deze 
omgevingen in een Vlaams Eengemaakt Bibliotheeksysteem en Websiteplatform. 

Overwegende dat de implementaties tot een eengemaakt bibliotheeksysteem gepland 
zullen starten midden 2018 en de laatste in de loop van 2021 zullen gebeuren. 

Gelet op het feit dat Cultuurconnect vzw afspraken en overeenkomsten gesloten heeft 
met de huidige softwareleveranciers van het Provinciale BibSysteem voor de overdracht 
en de verdere ondersteuning van de systemen zodat de continuïteit geboden wordt aan 
de deelnemende bibliotheken in afwachting tot de implementatie en migratie naar de 
eengemaakte systeemomgeving; -dat indien men verder via Cultuurconnect vzw wenst 
deel te nemen aan de Provinciale BibSyteem omgeving, hiervoor een overeenkomst moet 
afgesloten worden. 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst die wordt voorgelegd. 

Overwegende dat met de inhoud van dit ontwerp akkoord kan gegaan worden. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven bij het afsluiten van de 
“samenwerkingsovereenkomst” moet vertegenwoordigd worden:- dat het derhalve 
noodzakelijk is twee personen aan te stellen die bij de ondertekening van bedoeld 
contract de gemeente Zandhoven zullen vertegenwoordigen en gerechtigd zullen zijn dit 
contract rechtsgeldig te ondertekenen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgend: 

Overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en Gemeentebestuur Zandhoven 

betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de 

omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem 

Cultuurconnect vzw, 
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met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Priemstraat 51, ingeschreven in de 
Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0629.858.909, 
vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, de heer Bart Beuten, 

hierna 'Cultuurconnect’ genoemd, 

enerzijds, 

en anderzijds 

Gemeentebestuur Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Richard Bastanie en 
mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de gemeenteraad en de 
gemeentesecretaris van de gemeente Zandhoven, hierna genoemd ‘Gemeente’, met 
adres Liersebaan 12 te 2240 Zandhoven. 

Gelet op het decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering 
van de provincies van 18 november 2016. 
Gelet op de statuten van vzw Cultuurconnect van 1 juli 2016. 

Overwegende dat de Vlaamse overheid aan Cultuurconnect de opdracht heeft 
gegeven om de uitbating van de PBS-omgevingen per 1 januari 2018 over te nemen 
van de provinciebesturen en te consolideren in een Eengemaakt Bibliotheeksysteem 
(EBS) en het platform Bibliotheekwebsites; 

wordt overeengekomen wat volgt: 

Definities 

Basispakket metacontent: Pakket verrijkende content bestaande uit een aantal 
digitale bronnen die in de Bibliotheekportalen worden geïntegreerd en vrij 
toegankelijk zijn (zonder login), zoals fragmenten of informatie over werken, auteurs 
of onderwerpen in de catalogus die gebruikers helpen bij het zoeken en oriënteren 
doorheen de collectie. 

Bibliotheekportalen: Bovenlokale oplossing die het publiek één transparante digitale 
zoekomgeving aanbiedt waarin het volledige aanbod van alle deelnemende 
bibliotheken terug te vinden is, per bibliotheek of per groep bibliotheken. 

Digitale Bibliotheeketalages: Platform voor het aanmaken van digitale etalages van 
diensten, producten en nieuwsberichten voor de eindgebruiker. 

Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS): Het eengemaakt bibliotheeksysteem voor 
openbare bibliotheken (EBS) voor Vlaanderen dat de provinciale bibliotheeksystemen 
zal vervangen, en geïmplementeerd en uitgerold zal worden door Cultuurconnect 
tussen 2018-2021. 

Mijn Bibliotheek: Webtoepassing voor de gepersonaliseerde online diensten van de 
bibliotheek (verlengen, reserveren, uitleenhistoriek raadplegen, toegang tot digitale 
bronnen, enz.). De toepassing brengt alle diensten waarvoor een gebruiker moet 
aanmelden samen achter één login en biedt zo het comfort van een online one-stop-
shop. 

Open VLACC: Open Vlaamse Centrale Catalogus. Een open en rijk catalografisch 
instrument in beheer bij het Bibliografisch Centrum van vzw Cultuurconnect. Bevat 
de beschrijvingen van de collecties van de zes grote Vlaamse openbare bibliotheken: 
Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven. 

Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS): Bovenlokale oplossing voor de automatisering 
van administratieve bibliotheekprocessen waarbij meerdere bibliotheken via een 
netwerk tegelijkertijd gebruik maken van server(s) en toepassingen die centraal 
geplaatst zijn en centraal beheerd worden. Het bibliotheeksysteem staat als dienst 
ter beschikking van alle bibliotheken van de Provincie met als doelen: de 
samenwerking tussen de bibliotheken te bevorderen, de dienstverlening aan de 
bibliotheekgebruikers te optimaliseren, de lokale administratieve werklast te 



 

Gemeente Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 24 

beperken en met vergelijkbare middelen een kwalitatief meer hoogstaande 
dienstverlening te realiseren. 

Provinciale Bibliotheeksysteem omgeving: Cluster van bovenlokale IT-toepassingen 
voor openbare bibliotheken, bestaande uit het Provinciaal Bibliotheeksysteem, de 
online catalogus Bibliotheekportalen, het e-loket Mijn Bibliotheek, de digitale 
bibliotheeketalages, en het Basispakket Metacontent. 

Hoofdstuk 1 - Voorwerp van de overeenkomst 

Artikel 1. 

Deze overeenkomst vervangt de voorgaande overeenkomst tussen de Gemeente en 
de provincie Antwerpen. 

Artikel 2. 

De PBS omgeving is een bovenlokale oplossing voor de automatisering van 
administratieve bibliotheekprocessen en gebruikersdiensten waarbij meerdere 
bibliotheken via een netwerk tegelijkertijd gebruik maken van server(s) en 
toepassingen die centraal geplaatst zijn en centraal beheerd worden. Het PBS biedt 
aan de deelnemende openbare bibliotheken een technologische en functionele 
schaalvergroting aan op het vlak van automatisering van de bibliotheekadministratie 
en de daarbij horende diverse gebruikersdiensten. 

Artikel 3. 

In opdracht van de Vlaamse overheid stelt Cultuurconnect de PBS omgeving, onder 
de in deze overeenkomst beschreven voorwaarden, als dienst ter beschikking van 
alle bibliotheken van de provincie Antwerpen, met als doel: 

• de samenwerking tussen de bibliotheken te bevorderen; 
• de dienstverlening aan de bibliotheekgebruikers te optimaliseren; 
• de lokale administratieve werklast te beperken; 
• door centralisatie met vergelijkbare middelen een kwalitatief meer 

hoogstaande dienstverlening te realiseren; 
• het toetreden tot de centrale Vlaamse Digitale 

bibliotheekinfrastructuur via o.a. de diensten Bibliotheekportalen en 
Mijn Bibliotheek. 

Artikel 4. 

Cultuurconnect en de Gemeente verbinden er zich door deze overeenkomst toe om 
dit gemeenschappelijk project, met gedeelde verantwoordelijkheden, rechten en 
verplichtingen, samen verder uit te bouwen. Hierbij staat Cultuurconnect in voor de 
centrale hardware en software, onderhoud, opleidingen, helpdesk, 
ontwikkelingskosten, personeel, uitbouw enz. en is de Gemeente verantwoordelijk 
voor de aansluiting op de PBS-server, het lokale netwerk, de lokale hardware en de 
nodige deskundigheid bij gebruik van de toepassing. 

De Gemeente engageert zich principieel voor deelname aan sectorale 
schaalvergroting en consolidatie van het PBS in een Vlaams Eengemaakt 
Bibliotheeksysteem. Bij aansluiting op het Vlaams Eengemaakt Bibliotheeksysteem 
wordt een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de gemeente en Cultuurconnect. 

Artikel 5. 

De PBS omgeving is van en voor de bibliotheken van de provincie Antwerpen. De 
aangesloten bibliotheken krijgen inspraak in de praktische organisatie en de 
dienstverlening van de PBS omgeving via project- en werkgroepen en 
overlegmomenten. 

De Gemeente engageert zich om actief mee te werken aan de uitbouw van het PBS 
door deelname en vertegenwoordiging in één van de project- en werkgroepen en 
overlegmomenten.  
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Artikel 6. 

Na aansluiting op het PBS krijgt een bibliotheek, eenmaal geconverteerd, voor de 
duur van haar aansluiting het gebruiksrecht voor: 

1)      navolgende standaard aangeboden modules: 

a)      catalogusverzorging, 

b)      besteladministratie, 

c)      tijdschriftenadministratie, 

d)     uitleenadministratie, 

e)      web-georiënteerde publiekscatalogus, inclusief digitale etalage 

f)       rapportering en statistieken. 

2)      extra functionaliteiten onder de vorm van een specifieke webinterface voor 
medewerkers en communicatieprotocollen voor zelfbediening. 

3)      nieuwe release 4.3 in de loop van 2018 

4)      prestaties die te maken hebben met (i) implementatie, parametrisering, 
configuratie van Brocade of (ii) consultancy of opleiding in Brocade 

5)      ondersteuning door de helpdesk, telefonisch en per e-mail bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 u tot 18.00 u, en voor noodmeldingen van 
maandag tot met zaterdag van 8.00 u. tot 20.00 u. en op zondag van 8.00 u tot 
14.00 u. 

6)      Elke Gemeente die aansluit op het PBS heeft een eigen publiekscatalogus. De 
publiekscatalogus van het PBS heeft twee versies: 

- Een publiekscatalogus die eigen is aan de software waarmee het PBS werkt. 
Deze publiekscatalogus wordt verder ondersteund voor een optimale werking 
van het PBS maar wordt niet meer gebruikt naar het publiek. 

- Een web-georiënteerde publiekscatalogus in het kader van het project 
Bibliotheekportalen. De Gemeente gaat akkoord met het gebruik van de web-
georiënteerde publiekscatalogus in het kader van het project bibliotheekportalen 
als publiekscatalogus binnen de Openbare Bibliotheek. 

7)      De aanmeldingspagina van de PBS-software die dient om lenersgegevens op 
te vragen en lenersactiviteiten te registreren is vervangen door de ‘Mijn Bibliotheek’ 
toepassing die in het kader van het project Bibliotheekportalen werd ontwikkeld als 
online-registratie voor digitale dienstverlening. De Gemeente gaat akkoord met het 
gebruik van de ‘Mijn Bibliotheek’-toepassing voor het registreren van acties in het 
kader van digitale dienstverlening. 

Artikel 7. 

Cultuurconnect is verantwoordelijk en draagt tevens alle kosten voor: 

1)      het ter beschikking stellen van de modules en functionaliteiten, aangeboden 
door het PBS, zoals beschreven in artikel 6. 

2)      de initiële aansluiting, tuning, conversie van de noodzakelijke 
gegevensbestanden en de consolidatie na grondig nazicht door de bibliotheek van de 
geconverteerde lokale catalogusgegevens; 

3)      de benodigde licenties voor het gebruik van het  PBS, inbegrepen het 
noodsysteem; 

4)      het bewaren en beveiligen van alle gegevensbestanden van de aangesloten 
bibliotheken op de centrale server; 

5)      de organisatie van de vereiste opleiding en bijscholing; 
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6)      de installatie, het onderhoud en de upgrades van de centrale hardware en de 
centrale netwerk- en beveiligingsinfrastructuur (d.w.z. centrale servers met de 
hierbij horende centrale firewall én de verbinding tussen de servers en de provider);  

7)      de organisatie van de helpdesk voor het melden en opvolgen van problemen 
met de software, de centrale hardware en de centrale netwerk- en 
veiligheidsvoorzieningen van het PBS (de firewall die de toegang tot de centrale 
server-uitrusting controleert is hierbij inbegrepen). 

Artikel 8. 

De Gemeente is verantwoordelijk en draagt tevens de kosten voor initiële aanschaf 
en onderhoud van: 

1)      de verbinding en de beveiliging van de communicatie tussen de lokale 
bibliotheek/bibliotheekpost en de firewall die het centrale serverpark afschermt; 

2)      het lokale interbibliothecaire netwerk, waaronder wordt verstaan: de 
verbinding tussen hoofdbibliotheek en andere vestigingspunten; 

3)      het lokale netwerk van de bibliotheek, d.i. het netwerk binnen de 
hoofdbibliotheek en/of het filiaal of de uitleenpost; 

4)      de lokale hardware (PC’s, scanners, printers, routers, …) 

5)      de internetverbinding naar de werkstations voor het publiek; 

6)      alle burotica- en andere toepassingen die geen deel uitmaken van het PBS. 

De Gemeente is verantwoordelijk voor: 

7)      het eerste contact met bibliotheekgebruikers die problemen zouden 
ondervinden met de werking van het PBS. Wanneer de bib de gebruikers niet zelf 
kan helpen, kan ze problemen doorgeven aan de PBS-helpdesk van Cultuurconnect. 
Bibliotheekgebruikers kunnen niet rechtstreeks contact opnemen met de PBS-
helpdesk of met Cultuurconnect. 

Artikel 9. 

Cultuurconnect zal verder uitvoering geven aan de engagementen die de provincie 
Antwerpen is aangegaan t.a.v. de Gemeente met betrekking tot de tijdelijke 
subsidiëring van de bewezen kosten voor de communicatie en 
communicatiebeveiliging tussen bibliotheek en centrale serverinfrastructuur met een 
maximum van 5.000 EUR per jaar per gemeente, voor een termijn van 5 jaar, te 
rekenen vanaf het eerste volledige jaar van aansluiting. 

Artikel 10. 

De Gemeente is voor de in artikels 6 en 7 opgesomde rechten en diensten aan 
Cultuurconnect een jaarlijkse bijdrage van 0,17889 EUR per inwoner verschuldigd. 

De berekening van deze bijdrage gebeurt jaarlijks op basis van het inwonersaantal 
van de gemeente van 1 januari van het betrokken kalenderjaar min twee. Voor deze 
berekening gelden de bevolkingscijfers zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
als basis. 

De bijdrage is verschuldigd vanaf 1 januari van het kalenderjaar volgend op het jaar 
waarin de aansluiting plaatsvond en wordt gefactureerd op het einde van dat jaar. 

De facturen zijn betaalbaar tot 30 dagen na factuurdatum. Na deze termijn heeft 
Cultuurconnect van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van 
de wettelijke intresten. 

Bij een Gemeente die met haar bibliotheekwerking ook een andere Gemeente 
bedient wordt de integrale factuur gestuurd naar de beherende Gemeente en zorgt 
de beherende Gemeente zelf voor de interne verrekening. 
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Bij een Gemeente die voor de openbare bibliotheekwerking beroep doet op een 
organisatie (een vzw, autonoom gemeentebedrijf of ander verzelfstandigd 
agentschap) kan de facturatie rechtstreeks via de organisatie verlopen mits er een 
overeenkomst bestaat tussen de Gemeente en de organisatie en dat deze 
overeenkomst toegevoegd is aan deze PBS-overeenkomst. 

Om ten volle gebruik te kunnen maken van een moderne publiekscatalogus, kan de 
gemeente ook het ‘Basispakket Metacontent’ afnemen bij Cultuurconnect vzw. Alle 
nuttige informatie hierover is beschikbaar op de website van Cultuurconnect. Deze 
samenaankoop wordt geregeld in een aparte overeenkomst. 

Artikel 11. 

Alle inkomsten die Cultuurconnect genereert uit het PBS worden besteed aan het 
onderhoud, de uitbouw, de vernieuwing of de inhoud van het PBS en/of het 
Eengemaakt Bibliotheeksysteem. 

Artikel 12. 

Alle vermelde bedragen zijn inclusief BTW en worden jaarlijks aangepast aan de 
gezondheidsindex volgens de formule:  

 

Waarbij:  
nP= nieuwe prijs 
gI= gezondheidsindex 

aanvangsindex= indexcijfer gezondheidsindex op 1 januari 2014 (basis 2004) 

De jaarlijkse aanpassing geschiedt telkens op 1 januari op basis van het indexcijfer 
van de maand december voorafgaand aan de indexaanpassing. De eerste 
indexaanpassing gebeurt op 1 januari 2019. 

Artikel 13. 

De Gemeente verbindt zich ertoe om: 

1)      uitsluitend de door de PBS-werkgroepen opgestelde lijsten van 
ledencategorieën, uitleensoorten en documentsoorten te gebruiken; 

2)      haar volledige ledenbestand toe te voegen aan het centrale ledenbestand van 
het PBS; 

3)      alle gegevens met betrekking tot haar bezit toe te voegen aan de catalogus 
van het PBS; 

4)      haar bezitsgegevens te onderhouden en actueel te houden; 

5)      inzake catalografie uitsluitend de door de PBS-werkgroepen opgestelde regels 
en referentiebestanden te gebruiken; 

6)      uitsluitend bijdragen te innen die betrekking hebben op het gebruik van haar 
eigen collecties en diensten. 

Artikel 14. 

De Gemeente blijft als enige bevoegd voor het bepalen van: 

1)      de tarieven, uitleentermijnen en alle andere regels voor het gebruik van haar 
bibliotheek; 

2)      de plaatskenmerken van haar collecties; 

3)      de invulling van de aangeboden publieksinterface (digitale etalage) met eigen 
informatie. 

Artikel 15. 
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Cultuurconnect is als enige bevoegd voor het bepalen van: 

1)      het niveau van de toegang van de aangesloten bibliotheken tot de beschikbare 
modules; 

2)      de opmaak en vormgeving van de centraal aangeboden publiekscatalogus van 
het PBS. 

Hoofdstuk 2 Intellectuele rechten en eigendom 

Artikel 16. 

De systeemomgeving alsmede de software gebruikt voor het PBS blijven ten alle 
tijde eigendom van Cultuurconnect. 

Artikel 17. 

De licenties die, in het kader van de instap van de bibliotheek in het PBS, door 
Cultuurconnect aan de Gemeente ter beschikking worden gesteld, blijven ten allen 
tijde eigendom van Cultuurconnect. 

Artikel 18. 

De data van de Gemeente, die tijdens de integratie van de bibliotheek in het PBS 
worden ingelezen, blijven eigendom van de Gemeente. Uitzondering hierop vormen 
de toevoegingen aan de data uit externe gegevensbronnen die door Cultuurconnect 
zijn gefinancierd in het kader van het PBS. 

Voor de verwerking van persoonsgegeven zijn de bepalingen van de Wet van 8 
december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 
persoonsgegevens van toepassing. Cultuurconnect verwerkt op basis van deze 
overeenkomst persoonsgegevens ten behoeve van de gemeente. Deze gegevens 
worden uitsluitend ten behoeve van het doel bepaald door de gemeente verwerkt. 
Vanaf 26 mei 2018 is de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing. In dit kader werkt Cultuurconnect als verwerker aan een nieuw 
Eengemaakt Bibliotheeksysteem dat volledig conform de AVG is. Daarnaast doet 
Cultuurconnect redelijke inspanningen om te bekomen dat het bestaande PBS zoveel 
mogelijk aan de heersende privacyregulering voldoet. 

Artikel 19. 

De Gemeente draagt aan Cultuurconnect het recht over om: 
• alle reeds bestaande inhoudelijke gegevens van haar lokale 

bibliotheeksysteem 

EN 
• alle tijdens de duur van deze overeenkomst nog op te stellen 

inhoudelijke gegevens 

hierna de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ genoemd, te exploiteren op de hierna 
omschreven wijzen. 

Artikel 20. 

De overdracht van rechten, vermeld in artikel 19 omvat het recht om het werk op de 
volgende wijzen te exploiteren: 

a)      De opname van het geheel van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ in het PBS of 
een ander werk zoals databank, boek, documentatiemap, multimediawerk … en de 
verspreiding van laatstgenoemde creaties. 

b)      De grafische reproductie van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ in om het even 
welke vorm en voor om het even welk doel en de verspreiding van de tot stand 
gebrachte exemplaren in functie van specifieke doelen (bijvoorbeeld 
collectiemanagement). 
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c)      De verveelvoudiging van een deel of het geheel van de ‘lokale inhoudelijke 
gegevens’ via geluids- en/of beelddragers (ondermeer via het internet) en de 
openbaarmaking en de verspreiding van de aldus tot stand gebrachte 
verveelvoudigingen. 

d)     Het bewerken van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ conform de catalografische 
regelgeving. 

e)      Het verwijderen van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ wanneer deze gegevens 
niet langer actueel of foutief zijn. 

f)       Het recht om, indien de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ geëxploiteerd worden 
overeenkomstig de hierboven genoemde exploitatiewijzen en hierdoor exemplaren 
van het werk tot stand komen, deze exemplaren te verhuren of uit te lenen aan 
derden. 

Artikel 21. 

De ingevolge de bepalingen van de artikelen 19 en 20 van deze overeenkomst 
overgedragen rechten worden overgedragen voor de volledige periode van de duur 
van deze overeenkomst. Zij worden overgedragen voor gebruik en raadpleging over 
het internet en voor de uitleenfunctionaliteit via het internet voor gebruikers die zich 
inschrijven in één van de bij het PBS aangesloten Steden/Gemeenten. 

Artikel 22. 

Voor de overdracht van de in artikel 20a), 20b), 20c), 20d), 20e) en 20f) vermelde 
rechten is Cultuurconnect aan de Gemeente geen enkele vergoeding verschuldigd. 

Artikel 23. 

De Gemeente verleent aan Cultuurconnect het recht om alle of een gedeelte van de 
rechten die Cultuurconnect bij toepassing van de bepalingen van de artikelen 19 en 
20 van deze overeenkomst verwerft, verder over te dragen aan derden en/of om in 
verband met de totaliteit of een gedeelte van deze rechten al dan niet exclusieve 
licenties te verlenen aan derden. 

Artikel 24. 

Cultuurconnect verleent aan de Gemeente een niet-exclusief licentierecht op: 
• alle reeds bestaande inhoudelijke gegevens van het PBS 

EN 
• alle tijdens de duur van deze overeenkomst nog op te stellen 

inhoudelijke gegevens van het PBS, te exploiteren op de hierna 
omschreven wijzen. 

Artikel 25. 

Op de ter beschikking gestelde Open VLACC titelbeschrijvingen van muziekdragers 
gelden intellectuele eigendomsrechten en databankrechten. De titelbeschrijvingen 
mogen enkel in functie van de opdracht van de openbare bibliotheek worden 
gebruikt. Buiten dit toegestane gebruiksdoel mogen de data niet ter beschikking 
gesteld worden aan derden, noch op actieve wijze door toegang te organiseren of 
data door te geven, noch op passieve wijze door toegang niet te beveiligen voor 
downloaden, bewaren en opslaan, hetzij op digitale wijze, hetzij op papier of op 
welke andere drager ook. Het geheel of een gedeelte van de data mogen op geen 
wijze commercieel worden gebruikt. 

Artikel 26. 

Het verlenen van het niet-exclusief licentierecht aan de Gemeente, vermeld in artikel 
24, omvat het recht om het werk op de volgende wijzen te exploiteren: 

a)      Het recht om nieuwe inhoudelijke gegevens toe te voegen aan het PBS. 
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b)      Het recht om lokale bezitskenmerken en plaatskenmerken toe te voegen, aan 
te passen en te verwijderen aan titelbeschrijvingen in het PBS. 

c)      Het recht om lenersgegevens toe te voegen en aan te passen in het PBS. 

d)     Het recht tot grafische reproductie in om het even welke vorm en voor om het 
even welk doel en de verspreiding van inhoudelijke gegevens van het PBS waaraan 
de eigen lokale bezits- en plaatskenmerken zijn gekoppeld (bijvoorbeeld in functie 
van initiatieven rond collectiemanagement en statistieken). 

e)      Het recht tot opname van (een gedeelte van) de inhoudelijke gegevens van 
het PBS waaraan de eigen lokale bezitskenmerken en plaatskenmerken gekoppeld 
zijn (ongeacht de taal van het werk) in een documentatiemap, boek, multimediawerk 
… en de verspreiding van laatstgenoemde creaties. 

Artikel 27. 

De, ingevolge van de bepalingen van de artikelen 24, 25 en 26 van deze 
overeenkomst, niet-exclusieve licentie wordt verleend voor de volledige periode van 
de duur van deze overeenkomst. Zij wordt overgedragen voor gebruik en 
raadpleging via internet via de catalogus van de bibliotheek en uitleenfunctionaliteit 
via internet. 

Artikel 28. 

Voor het verlenen van de in artikel 26a), 26b), 26c), 26d) en 26e) vermelde rechten 
is de Gemeente aan Cultuurconnect geen enkele vergoeding verschuldigd. 

Artikel 29. 

Cultuurconnect verleent de Gemeente niet het recht om alle of een gedeelte van de 
rechten die de Gemeente bij toepassing van deze overeenkomst verwerft, verder te 
verdelen aan derden. Enige uitzondering hierop is wanneer de Gemeente voor de 
openbare bibliotheekwerking beroep doet op een organisatie (een vzw, autonoom 
gemeentebedrijf of ander verzelfstandigd agentschap). In dit geval kunnen de niet-
exclusieve licentierechten verdeeld worden aan deze organisatie mits er een 
overeenkomst bestaat tussen de Gemeente en de organisatie en deze overeenkomst 
toegevoegd wordt aan deze PBS-overeenkomst. 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 

Artikel 30. 

De looptijd van de overeenkomst is 1 jaar. Gedurende deze termijn is de 
overeenkomst niet opzegbaar. De overeenkomst start vanaf 01/01/2018 en niet 
vanaf datum van ondertekening. 

Artikel 31. 

Tenzij één van de partijen uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de duurtijd 
van het contract via aangetekende brief (waarbij de datum van verzending gelijk 
staat aan de datum van opzegging) ter kennis geeft het contract niet te willen 
verlengen, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een duur van 
6 maanden. Dergelijke verlenging kan vanaf de start ervan voortijdig stopgezet 
worden door één van de partijen, via aangetekende brief (waarbij de datum van 
verzending gelijk staat aan de datum van opzegging), mits inachtname van een 
opzegtermijn van 3 maanden. Bij gebreke van een voortijdige stopzetting zoals 
hierboven bedoeld uiterlijk 3 maanden voor het einde van de verlengingsduur, zal de 
overeenkomst telkens opnieuw stilzwijgend verlengd worden voor een duur van 6 
maanden, waarbij voortijdige stopzetting mogelijk is volgens de systematiek 
hierboven bepaald.. 

Artikel 32. 
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In geval van stopzetting door de gemeente krijgt de gemeente de beschikking over 
alle gegevensbestanden, aangeleverd in een algemeen gebruikelijk formaat, die 
moeten toelaten de werking van haar bibliotheek verder te zetten. 

Alle kosten verbonden aan het stopzetten van voorliggende overeenkomst zijn voor 
de gemeente die de overeenkomst stopzet. 

Artikel 33. 

Cultuurconnect is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of 
goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van activiteiten in het 
kader van de uitvoering van deze overeenkomst. 

Artikel 34. 

Bij een Gemeente die voor de openbare bibliotheekwerking beroep doet op een 
organisatie (een vzw, autonoom gemeentebedrijf of ander verzelfstandigd 
agentschap) wordt er toch met de Gemeente een contract afgesloten. De Gemeente 
dient in dit geval via een overeenkomst aan te tonen dat deze organisatie de 
openbare bibliotheekwerking voor de Gemeente organiseert. De facturatie kan in dit 
geval en op verzoek ook rechtstreeks aan de instantie gericht worden. Zie Artikel 10. 

Artikel 35. 

Tenzij anders voorzien, kan elke kennisgeving of mededeling in het raam van deze 
overeenkomst schriftelijk gebeuren of langs elektronische weg indien de ontvangst 
van de elektronische mededeling door de bestemmeling wordt bevestigd. 

Artikel 36. 

Deze overeenkomst vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken met 
betrekking tot de exploitatie van de PBS omgeving. 

Artikel 37. 

Partijen bevestigen bij de onderhandeling en het opstellen van de onderhavige 
overeenkomst te goeder trouw te hebben gehandeld, en verbinden er zich toe bij de 
uitvoering ervan te goeder trouw te blijven handelen. 

Artikel 38. 

De nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de 
overige bepalingen niet aan. In voorkomend geval verbinden de partijen er zich toe 
om de nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk 
aansluit op de gemeenschappelijke bedoeling van partijen en op de geest van de 
onderhavige overeenkomst in het algemeen. 

Artikel 39. 

Bij eventuele geschillen zal na eenvoudige aanvraag door één van de partijen binnen 
de tien werkdagen een evaluatievergadering plaatsvinden tussen beide partijen om 
het probleem te bespreken en oplossingen te zoeken. 

Artikel 40. 

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen met 
betrekking tot deze overeenkomst die niet opgelost geraken op hogervermelde 
evaluatievergadering, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken 
van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

Artikel 2. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en gemeentesecretaris worden gemachtigd deze gebruiksovereenkomst te 
ondertekenen namens de gemeente Zandhoven. 
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Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van 
dit besluit. 

Artikel 4. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan Cultuurconnect VZW worden overgemaakt. 

Opstart van een filiaal Beeldende Kunst: princiepsbeslissing 

De gemeenteraad, 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 1967 houdende de goedkeuring van de 
overeenkomst tussen de stad Lier en de gemeente Zandhoven m.b.t. de oprichting in 
Zandhoven van een bij-afdeling van de stedelijke muziekacademie van Lier. 

Gelet op zijn beslissing van 20 januari 2005 houdende het afsluiten van een nieuw 
contract met betrekking tot het deeltijds kunstonderwijs tussen de stad Lier en de 
gemeente Zandhoven in het filiaal van Zandhoven. 

Overwegende dat er reeds afdelingen van Muziek, Woord en Dans aanwezig zijn in het 
filiaal van Zandhoven; -dat er sinds verscheidene jaren vraag is om ook een afdeling 
Beeldende Kunst in Zandhoven te organiseren. 

Overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om verdere besprekingen te voeren met 
het stadsbestuur van Lier. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Principieel akkoord te gaan met de opstart van een afdeling Beeldende Kunst in 
Zandhoven. 

Artikel 2. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met het stadsbestuur 
van Lier de onderhandelingen aan te knopen om de mogelijke opstart van een afdeling 
Beeldende Kunst te onderzoeken. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
De Vlam J.. 

Nadat de burgemeester geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad 
over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Gemeentelijke bijdrage 2018: Brandweer Zone Rand: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Gemeentedecreet. 

Gelet op de wet van 15 mei 2007, inzonderheid artikel 68 dat stelt dat de gemeentelijke 
dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting. 

Gelet op de omzendbrief BB 2014 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, ABB, 
Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel van 5 september 2014 waarbij gemeld wordt dat 
vanaf 1 januari 2015 de brandweerzones actief worden. 

Overwegende dat het jaarlijks te financieren saldo van de zone moet gefinancierd worden 
door de gemeenten van deze zone. 

Gelet op zijn beslissing van 16 oktober 2014 waarbij de overeenkomst tussen de 
hulpverleningszone Brandweer Zone Rand in oprichting en de gemeenten inzake de 
financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten werd goedgekeurd. 
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Overwegende dat het volgende goedgekeurd werd: 
• de dotatie per gemeente vast te stellen op basis van volgende criteria: 

• 75 % inwonersaantal; 
• 25 % kadastraal inkomen; 

• Deze invoering van de dotatie zal op een termijn van 3 jaar gebeuren; het verschil 
tussen de huidige uitgaven en de toekomstige uitgaven, op basis van de verdeelsleutel 
zoals weergegeven, zal in het eerste jaar 50% doorgerekend worden, in het tweede jaar 
aan 75% om dan in het derde jaar de volledige verdeelsleutel door te rekenen. 

Overwegende dat het gemeentelijk aandeel 2,99 % bedraagt van het te financieren saldo 
2018 van de zone Rand. 

Overwegende dat de zoneraad van 22 december 2017 de begroting 2018 heeft 
goedgekeurd. 

Overwegende dat het aandeel voor de gemeente Zandhoven 365.334 euro bedraagt. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Voor het dienstjaar 2018 zal een gemeentelijke bijdrage van 365.334 euro overgemaakt 
worden aan de hulpverleningszone Brandweer Zone Rand. 

Artikel 2. 
De betaling gebeurt van het krediet ingeschreven onder beleidsitem 0410-00 AR 649332 
van de exploitatiekosten van het budget 2018. 

Artikel 3. 
Afschrift van dit besluit voor verder gevolg over te maken aan de financieel beheerder en 
aan de hulpverleningszone Brandweer Zone Rand 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Van Laer G.. 
Nadat de burgemeester geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad 
over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Mevrouw Annick Smeets, secretaris, verlaat in toepassing van artikel 51 van het 
gemeentedecreet, de zitting, voor de behandeling van dit agendapunt. 

De heer Rudy Willems, schepen, vervangt haar tijdelijk als secretaris. 

Oproeping kandidaatstelling voor het ambt van algemeen 
directeur, overeenkomstig artikel 583 §1 1° lid van het decreet 
Lokaal Bestuur. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 waarin o.a. de politieke en ambtelijke 
integratie van gemeente en OCMW werden opgenomen tegen de start van de volgende 
bestuursperiode. 

Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van decreet Lokaal Bestuur op 21 december 
2017 door het Vlaams Parlement en in het bijzonder op titel 2 - Overgangsbepalingen - 
hoofdstuk 2. - Overgangsbepaling inzake de ambtelijke organisatie van de gemeente en 
van het centrum voor maatschappelijk welzijn - waar artikel 583 §1 stelt dat als de 
titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van secretaris 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient 
verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de 
gemeenteraad de titularissen of, in voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich 
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binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur. 
Na het verstrijken van de termijn stelt het college van burgemeester en schepenen vast 
wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld. 
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft 
gesteld, wordt die persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, 
met behoud van zijn dienstverband, van rechtswege aangesteld als algemeen directeur 
bij de gemeente. 
Als twee van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de 
gemeenteraad uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking 
van de titels en verdiensten een van hen met behoud van zijn dienstverband aan als 
algemeen directeur. 
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de 
gemeenteraad geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid vermeld in het eerste 
lid, vult de gemeenteraad het ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad 
stelt de voorwaarden vast voor het ambt van algemeen directeur en stelt daarvoor de 
selectieprocedure vast. De algemeen directeur wordt gekozen in functie van de 
functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de toetsing aan de 
voorwaarden. 

Overwegende dat het aangewezen lijkt om voor de invulling van het ambt van algemeen 
en financieel directeur in eerste instantie voorrang te verlenen aan de zittende 
functiehouders omwille van de ervaring en expertise in de rol als leidinggevend 
ambtenaar waardoor de continuïteit van de dienstverlening wordt gegarandeerd. 

Overwegende dat het decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om 
tijdig en uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot de invulling van het ambt van algemeen en 
financieel directeur te komen. 

Overwegende dat de overgangsbepalingen m.b.t. de invulling van de decretale graden 
pas in werking treden na tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad; -dat het 
decreet tot op heden niet werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad; -dat gelet op 
de korte tijdspanne toch geadviseerd wordt om de oproep goed te keuren onder de 
opschortende voorwaarde van publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Een interne oproep onder de huidige functiehouders van het ambt van respectievelijk 
gemeentesecretaris en OCMW secretaris om zich kandidaat te stellen voor het ambt van 
algemeen directeur zal georganiseerd worden door de personeelsdienst conform de 
bepalingen van artikel 583 van het decreet Lokaal Bestuur. 

Artikel 2. 
Voormelde beslissing gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de publicatie van 
het decreet in het Belgisch Staatsblad. 

Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de personeelsdienst worden overgemaakt. 

Na de behandeling van dit punt van de dagorde betreedt Smeets A. opnieuw de 
zittingzaal. 

VRAGENUURTJE 

1. Van Laer G. die 

a) opmerkt dat er zowel in Zoersel als in Rijkevorsel aan iedere oversteekplaats 
gemachtigde verkeersopzichters staan en vraagt waarom dit in Zandhoven niet kan? 

Hij vraagt of hiervoor geen oproep kan gebeuren in het gemeenteblad. 
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OCMW-voorzitter Maes M. antwoordt hierop dat men wel moet opletten met op alle 
gevaarlijke oversteekplaatsen gemachtigde verkeersopzichters te plaatsen. Men 
creëert daardoor een gevoel van veiligheid voor de kinderen, en het is toch belangrijk 
dat de kinderen ook opgevoed worden in het verkeer. Maar een oproep in het 
gemeenteblad kan zeker nog eens gebeuren. 

b) opmerkt dat het door de wegenwerken in de Kerkstraat super rustig is in het dorp 
van Massenhoven. Hij suggereert om ook na de werken langs de Antwerpsebaan te 
blijven rijden. 

c) meedeelt dat hij via sociale media vernomen heeft dat de voetbal in Massenhoven 
zou stoppen met herenvoetbal. Naar verluidt zouden hiervoor ook politieke acties 
ondernomen zijn en hij vraagt wat hiervan aan is. 

Burgemeester antwoordt hierop dat de betrokken partijen morgen terug samenkomen 
dus men nog even moet afwachten. 

2. De Vlam J. die vraagt 

a) of er duidelijk kan gecommuniceerd worden over wat er gebeurt met de bomen op 
het pleintje aan de Dorpsstraat in Pulle? (aan de beenhouwer). 

Schepen Willems R. antwoordt hierop dat deze bomen zullen verdwijnen maar zullen 
vervangen worden door nieuwe bomen. 

b) of er al evoluties zijn in de gesprekken met De Lijn omtrent de bussen in het centrum 
van Zandhoven? De busregeling zorgt nog steeds voor verwarring en een definitieve 
beslissing is nodig om duidelijkheid te scheppen en al dan niet de haltes aan de 
Ringlaan te accommoderen. 

Schepen Willems R. antwoordt dat het diensthoofd van de technische dienst 
donderdagnamiddag naar De Lijn geweest is voor een nieuw overleg maar er nog 
geen stand van zaken is. Het wordt van zeer dichtbij opgevolgd. 

Dhr. Helsen P. vraagt wat het knelpunt dan nog is want volgens facebook zouden de 
bussen toch door het dorp kunnen. 

Schepen Willems R. antwoordt hierop dat de voorstanders vinden dat de bus in het 
dorp moet blijven maar de tegenstanders uiteraard niet. Er werden reeds 
verschillende voorstellen gedaan aan De Lijn maar deze werden niet weerhouden obv. 
afstand, tijd,... Wij wachten op een definitieve beslissing van De Lijn. 

Dhr. Van Laer G. vraagt aan de N-VA fractie om te informeren bij minister Ben Weyts 
naar het dossier van de IJzeren Rijn want dat dossier zou blijkbaar ook terug 
aangewakkerd worden. 

3. Stulens P. die drie vragen heeft: 

a) aan de schepen van sport: "Terecht heb ik in het blad van Vlaams Belang aangestipt 
dat u tot de vaststelling waart gekomen dat aan de firma Adams nooit een 
vergunning werd verleend voor de hoge bergen zandopslag op de kanaalkaai in 
Massenhoven. Thans stond gisteren in een krant een foto van de prijs voor de 
Blacklightsportdag met als onderschrift "Schepen van Sport Joris Geens, CD&V en 
rechts". Kranten moet je niet steeds geloven, en zelf dacht ik dat CD&V-ers steeds in 
het midden van het bed lagen. Vandaar dat ik mij de vraag stel of u werkelijk rechts 
geworden bent, want dan zit u hier aan de verkeerde kant." 

b) aan de schepen van Massenhoven: "Op de infovergadering van dinsdag in de 
parochiezaal van Massenhoven omtrent de plannen voor de dorpskern waren zeer 
weinige aanwezigen. Indien men de politiekers niet meerekent waren er slechts 
twaalf of dertien aanwezigen. Vandaar mijn vraag: hoeveel mensen werden er 
uitgenodigd en wie werd er uitgenodigd?" 



 

Gemeente Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 36 

Schepen Geens J. antwoordt dat dit enkel een toelichting voor de verenigingen betrof, 
gelijkaardig aan Pulle, maar er komt, zoals de burgemeester reeds zei, nog een 
toelichting voor de burgers. 

Dhr. Helsen P. voegt hier nog aan toe dat hij dit een goede manier van werken vindt 
maar het heeft alsnog in Massenhoven voor wat wrevel gezorgd omdat de doelgroep 
niet duidelijk werd gesteld waarop burgemeester zegt dat de verenigingen de eerste 
gebruikers zijn en vandaar de reden om hun stem als eerste te horen. 

c) aan het schepencollege: "De nieuwe uitbater van een horecazaak aan de Dijkstraat in 
Viersel heeft vorig jaar een bijkomende parking en 300 m2 extra terras aangelegd, 
een schapenstal vervangen door een grote feestzaal, en een groot pretpark 
aangelegd waarvan de helft in agrarisch gebied ligt dat ook nog werd opgehoogd. En 
dit alles zonder enige vergunning. Thans stel ik vast dat het schepencollege deze 
week maandag een stedenbouwkundige vergunning heeft afgeleverd zodat 
alles wordt geregulariseerd. Weliswaar onder enkele voorwaarden: aanplanting van 
leilinden en plaatsen van een geluidswerende tuinafsluiting aan de kant van de 
gebuur, de speeltoren en de schommel zijn niet toegelaten op de huidige locatie, en 
het gedeelte van de speeltuin in agrarisch gebied mag maximaal 120 dagen per jaar 
in gebruik worden genomen. Wat zijn dit nu toch voor voorwaarden ? Hoe gaat u dit 
wel kunnen controleren ? Speeltoren en schommel zijn niet toegelaten op de huidige 
locatie. Op welke locatie dan wel ? Of helemaal niet ? Het gedeelte van de speeltuin 
in agrarisch gebied mag maximaal 120 dagen per jaar in gebruik worden genomen. 
Het Departement Landbouw & Visserij heeft dit wel geadviseerd, maar u heeft dit 
gewoon klakkeloos overgenomen. Zonder op te leggen welke 120 dagen het wel mag 
gebruikt worden en welke dagen niet. Hoe gaat u dit in godsnaam controleren?" 

Schepen Van Staeyen S. antwoordt dat het advies/vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen gebaseerd is op de adviezen van externe agentschappen 
zoals ook Land die stelde dat het stuk agrarisch gebied achterhaald is. Dhr. Stulens P. 
leest tot slot een mail voor van de buren van betrokken taverne. 

Goedkeuren verslag 

Verslag vorige zitting. 

Gezien er tijdens de raadzitting van heden geen verdere opmerkingen worden gemaakt 
over de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 19 december 2017, 
overeenkomstig art. 36 §3 2°  van het huishoudelijk reglement, zijn de notulen van 
bedoelde zitting, goedgekeurd. 


