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Burgerinterpellatie betreffende de nieuwe normen voor de uitrol van 5G.
Deze interpellatie is gemotiveerd door de noodzakelijke technologische voorzichtigheid die een van de
groot licht standpunten van onze groep « Nosvotes, collectief van ecologische actie antiproductiviteit van Bosvoorde » is. Een positie die men eveneens in het programma van de partij
Ecolo terugvindt.
Het standpunt van ons collectief berust zowel op redenen van openbare gezondheid als de noodzaak
om een maatschappij te kiezen waar technologieën ten dienste van de mens en niet het
tegenovergestelde zijn. Ze bevorderen, is bijdragen tot de ontwikkeling van een model waartegen wij
ons verzetten: dat van de concurrentie, de rentabiliteit ten allen koste, van de macht van de
onderneming op de mens.
Wij weigeren eveneens een maatschappij die aan voorschriften van snelheid, van onmiddellijkheid is
gebonden, die aan de vernieling van de sociale band deelnemen.
Meer in ruime mate, geloven wij dat de toetreding zonder onderscheid tot deze nieuwe technologieën
niet zonder een aanslag op onze individuele vrijheden gaat, een afhankelijkheid (cyberaddictie) tot
gevolg heeft en een sociale kloof graaft, al zeer reëel.
Bovendien verzoekt onze ecologische zorg ons om ons aftevragen wat het nut van elke technologische
inbreng betreft: Internet en de sociale netwerken verbruiken een energie equivalent met het
vliegverkeer! Tevens aan de gezondheidskosten van de draadloze telefonie voegt zich de gevolgen
voor de economie en het milieu door de illegale en moorddadige exploitatie van onontbeerlijke
delfstoffen (vooral coltan, in democratische Republiek Kongo) voor de vervaardiging van de
draagbare telefoons. Het ontvouwen van 5G bevorderen is zich medeplichtig maken van deze
plundering.
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De recente beslissing van de Brusselse regionale regering inzake uitzendingsnormen voor de
draadloze communicatie zet ons ertoe aan om u onze tegenstelling tegen deze technologie en onze
determinatie uit te spreken om ons recht te doen gelden op een gezond milieu.
Deze stijging van de normen verhoogt altijd op meer exponentiële wijze de elektromagnetische
milieuverontreiniging. Wij zijn van een norm van 3,5 V/m in 2014 tot 6 V/m, en vandaag tot 14,5
V/m. Een aantal wetenschappers en niet de minste, komen aan de alarmbel trekken al sinds jaren. En
hoewel er geen absoluut consensus over het onderwerp is, is er een voldoende bezorgheid in het
wetenschappelijke milieu[1] opdat men de term voorzichtigheid in zijn hoogste zin zou horen (zie
aantekening onderkant van bladzijde 1).
Wij gaan de inhoud niet vanuit deze wetenschappelijke standpunten hier ontwikkelen. U zult aan het
eind van de deze interpellatie een lijst van verschillende verzoeken alsook een aantal studies zowel
van de geneeskundige en de wetenschappelijke gemeenschap vinden uit verschillende landen.
Vandaag zijn de biologische gevolgen voor de gezondheid te wijten aan de emissie van de
elektromagnetische golven constateerbaar. De gevolgen daarvan variëren in functie van de toestand
van de personen: zij zetten in gevaar de gezondheid van de meest gevoelige (volgens de leeftijd, de
gezondheidstoestand, enz).
Wij weten dat, bij vorige legislatuur, de gemeentemacht stappen heeft ondernomen en waakzaam was
betreffende de afgifte van de antenne vergunningen. Nochtans, ten aanzien van de minachting van
onze regionale regering zowel wat de gezondheidsrisico's betreft die door zijn bevolking worden
opgelopen, als de naleving van het wetgevende kader, vragen wij méér aan onze gemeentemacht.
Wij vragen u om te handelen om uw Bosvoordse[2] bevolking te beschermen.
Onze verzoeken :

•

Dat geen enkel deel van het gebied van de gemeente kan dienen als testgebied zelfs voordat
de nieuwe wetgeving doeltreffend is.

•

Dat op grond van het voorzorg principe, onze gemeente instantie zijn administratieve politie
macht voor reglementeren gebruikt en zelfs het verbieden van het ontvouwen van 5G op zijn
gebied en dat namens de bescherming van de openbare gezondheid. Effectief, volgens dit
principe, kan de twijfel betreffende het schadelijke karakter van een technologie volstaan om te
besluiten om zijn ontwikkeling te beperken, in het belang van de bevolking. (zie adviezen
http://www.uvcw.be/articles/3,774,2,0,2728.htm)

•

Bijgevolg dat de gemeente zijn recht opneemt om een gezond milieu voor zijn bevolking te
garanderen door een gemeentenorm voor de al geplaatste en toekomstige antennes af te
kondigen en toe te passen en opdat het geheel van deze nooit 3v/m buiten en 1v/m binnen
(aanbeveling van de hogere Raad van de gezondheid) overschrijdt, zoals de regio er zich vóór
2014 toe had verplicht. Zo zal onze gemeente een model voor Europa worden zoals de Regio
van Brussel het vóór 2014 was (nota 2 onderkant van bladzijde).

• Hiertoe is het noodzakelijk een dienst te creëren binnen de gemeente die op de toepassing van

deze norm toeziet. Deze dienst zal door een bevoegde en voorzichtige persoon inzake emissie
verleend moeten worden.

• Het zou eveneens nuttig zijn om een werkgroep op te richten met personen van de gemeente
en bijzonder elektro-gevoelige personen om over de beschikkingen en hulpmiddelen na te
denken die binnen een gemeente kunnen opgesteld worden om dergelijke personen te
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beschermen.
--------------------------------------------------------------------------------De verzoeken:

• Vanaf 2002: het verzoek van Freiburg: tientallen Duitse en Oostenrijkse artsen.
• Gevolgd door een twintigtal verzoeken die in dezelfde richting gingen als

de artsen in
Frankrijk, Italië, Zwitserland, Finland, Ierland, Rusland… en België, (petitie die van Vlaamse
kinderartsen uitgaat, vertrouwd gemaakt in AZVUB)

•

Verzoek van 180 Wetenschappers, artsen en groepen burgers voor een moratorium 5G
(www.5Gappeal.eu)

• Franse Versie van het Verzoek van +180 Wetenschappers voor een moratorium 5G
De adviezen van Belgische HRG die een norm aan 3V/m en zijn handhaving aanbevelen:

• Advies van de Hoge Raad van de Gezondheid N° 8519 februari 2009
• Advies van de Hoge Raad van de Gezondheid N° 8927 oktober 2014
Compilatie van studies en verzoek tot matiging door groepen wetenschappers:

• "5G : des Risques inconsidérés pour la Santé et l’Environnement" Rapport d'Ondes.brussels
• Studie Bio Initiative (2012)
De gecompileerde wetenschappelijke Studies:

• Studie Intercom (OMS-2012)
• Op de 14 epidemiologische studies

betreffende de communicatie antennes die in de wereld
worden gepubliceerd in 2009, geven10 risico's op de gezondheid (2009) aan

•

De blootstelling van de kinderen aan de radiofrequenties: voor een gematigd en begeleid
gebruik van de technologieën zonder-draad (ANSES-2016)
Voor lijsten van studies:

•

Zie de site van Teslabel of de band „wetenschappelijke studies“ die regelmatig wordt
bijgewerkt en goed gedocumenteerd (foto's en verwijzingen van de tijdschriften die de studies
publiceren,…)

• De verwijzingen van de 600 studies die door de groep „Bio initiatief“ worden gecompileerd
• De verwijzingen blz.35 tot 41 van het verslag van Ondes.brussels „5G: onverantwoorde
risico's voor de gezondheid en het milieu“ - november 2018.
____________________________________
[1] Als voorbeeld, is het slechts vandaag dat er een consensus schijnt te zijn over de klimatologische
ontregeling (die in gevaar wordt gebracht, regelmatig), terwijl, sinds verschillende jaren al, de schade
die door het niet- rekening houden met dit verschijnsel wordt veroorzaakt, zich door menselijke,
ecologische en financiële kosten vertaald.
[2] Er bestaat op dit gebied een opmerkelijk precedent. Het gemeentebestuur van Mill Valley, een
kleine stad vlakbij Silicon Valley, enkele kilometers ten noorden van San Francisco, heeft met
unanimiteit in september 2018 een beschikking aangenomen om het ontvouwen van de 5G zenders in
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de woonzones doeltreffend te blokkeren. Dankzij deze dringende beschikking, die aan het
gemeentebestuur toelaat om een regelgeving onmiddellijk te bepalen die de gezondheid en de
veiligheid van de gemeenschap beïnvloedt, zullen de beperkingen en de verboden onmiddellijk in
werking gesteld worden.
De Raad neemt kennis.
Madame la Présidente rappelle la procédure relative à l’interpellation citoyenne et donne la parole à Mr
Penasse.
Mme Bury : « Merci de votre interpellation, la première que je reçois en tant qu’échevine de
l’Environnement. Comme vous, je m’interroge à propos de la 5G, tant sur ses impacts sur la santé que
sur la nécessité de certains des usages auxquels est destinée l’augmentation de la capacité de
transmission de données.
Watermael-Boitsfort est une des communes bruxelloises les moins impactées par les ondes. C’est le
résultat d’une politique entamée par Monsieur Fabry , échevin de 1995 à 2001, qui dès l’apparition
des réseaux mobiles a eu à cœur d’appliquer le principe de précaution et d’informer les habitants sur
les impacts des ondes déjà relevés à l’époque. Politique poursuivie par Madame Anne Dirix et
Monsieur Tristan Roberti, les précédents échevins de l’environnement, qui tous les deux ont veillé à ce
que le déploiement du réseau sur le territoire de la commune soit minimal.
En février 2001, par exemple, sous l’impulsion de Madame Dirix, le Conseil Communal de notre
commune a pris une ordonnance de police administrative réglementant l’exploitation des antennes
GSM. Celle-ci a été annulée par un arrêté du Ministre Président en avril de la même année, démontrant
la faible latitude du niveau communal sur ces matières. Il est donc depuis lors établi qu’il n’appartient
pas aux Communes de fixer des normes d’émission mais que cette compétence appartient à la Région.
Dans le cadre actuel, notre responsabilité est donc de relayer auprès de la Région les inquiétudes qui
s’expriment dans nos quartiers et de veiller au respect du cadre réglementaire bruxellois qui est, il faut
le souligner, parmi les plus stricts d’Europe en termes de norme d’émission.
Depuis, lorsqu’ un permis d’environnement est déposé au niveau régional pour l’installation d’une
antenne sur notre territoire, la Commune, seule ou en association avec les habitants, dépose un
recours au Conseil de l’environnement et de nombreuses fois, cette procédure a permis le blocage
d’une demande ou son adaptation. La Commune a aussi la possibilité de faire appel à Bruxelles
Environnement pour effectuer des mesures, ce qui permet d’avoir des éléments objectifs à présenter à
l’opérateur lorsque les antennes dépassent les normes en vigueur. Cela a été le cas en 2014, où des
mesures ont été effectuées dans certaines de nos écoles communales. Les résultats énonçaient que
l’impact était en dessous de 1 volt/mètre, soit bien en-dessous de la norme bruxelloise de l’époque.
Le placement de nouvelles antennes visibles depuis l’espace public est aussi soumis à un permis
d’urbanisme communal. La commune peut alors aussi agir par le biais de cette matière. Certains
d’entre vous se souviendront qu’une antenne a été démontée au Parc sportif en 2007 à la suite de ce
type de recours.
Nous observons cependant qu’il est de plus en plus difficile de freiner les opérateurs, nous en voulons
pour preuve le cas de l’antenne de l’avenue des Coccinelles, pour lequel un permis a finalement été
octroyé après trois recours successifs menés par la commune en association avec le comité de quartier.
Et comme vous le soulignez dans votre interpellation, apparaît aujourd’hui le spectre de la 5G.
La matière est techniquement et règlementairement complexe et je pense qu’ici et maintenant,
personne ne détient les réponses définitives, tant sur l’ampleur des effets des ondes et rayonnements
magnétiques sur la santé et l’environnement que sur la manière dont la Région va mettre en place en
termes réglementaires le passage annoncé à la 5G.
Quelle sera la méthodologie des tests et comment les communes seront-elles sollicitées ? Les permis
d’environnement seront-ils automatiquement adaptés aux nouvelles normes édictées ou de nouveaux
permis devront-ils être délivrés? Quelle sera l’information donnée aux communes et aux habitants lors
de l’adaptation des antennes ? Et donc, quels seront les possibilités de recours ?
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La matière est complexe aussi car elle divise les habitants. En effet, d’autres voix que les vôtres nous
appellent à être plus souples et à permettre l’amélioration de la réception dans leur quartier.
Je compte cependant bien poursuivre les politiques de mes prédécesseurs, tant en matière de principe
de précaution et d’information aux habitants, que de recours, y compris en association avec les
habitants et le monde associatif par les voies démocratiques qui nous sont offertes.
Dans l’immédiat, je prendrai contact avec Madame la Ministre Fremault et lui ferai part de nos
interrogations. Je lui demanderai également de nous détailler les voies de consultations qu’elle a
annoncées lorsqu’elle a affirmé sa volonté de faire de Bruxelles une ville 5G.
Pour ce qui est de l’usage des ondes, ont été privilégiées à Watermael-Boitsfort les installations filaires
dans les bâtiments communaux, en particulier les bâtiments scolaires. Seuls quelques bâtiments ont été
équipés du WiFi pour répondre à des demandes spécifiques, par exemple, pour l’ouverture aux
étudiants des bibliothèques pendant les sessions d’examens.
Dans nos écoles, un chargé de mission « école numérique » accompagne les instituteurs dans des
projets liés aux questions numériques. Projets menés pour donner les clés d’un usage raisonné et
conscient de ces médias et technologies, démarche qui par l’école devient accessible à l’ensemble de
nos élèves et non plus réservée aux seuls enfants dont les parents sont conscients des dérives
potentielles qu’ils comportent, comme tout média et comme toute technologie.
Pour ce qui est de vos interpellations plus générales sur l’impact humain, social et environnemental, ici
et dans les pays qui disposent des ressources minières nécessaires à la production de ces technologies,
la commune a organisé à la Vènerie la projection de films sur ce sujet, notamment à l’occasion d’une
action incitant au recyclage des vieux gsm. L’époque appelle à ce que nous interrogions profondément
nos modes de vie sur ces aspects. C’est bien le sens des donneries et repair café organisés depuis près
de 10 ans par la Commune. Nous allons intensifier les démarches en ce sens.
Nous avons par exemple, modestement commencé sous cette législature en demandant à JC Decaux
de ne pas installer d’écran LCD dans les dispositifs publicitaires.
Pour revenir à vos propositions, outre la transmission de nos questions à la Ministre Fremault, nous
nous engageons à ne pas répondre positivement à une demande de test sur notre territoire si elle nous
était faite, nous étudierons avec attention le cas Mosquito auquel vous faites référence dans votre
interpellation et l’usage qui pourrait être fait en Région bruxelloise et constituerons un groupe de
réflexion rassemblant des personnes électrosensibles afin de réfléchir aux mesures que nous pourrions
prendre dans notre commune pour préserver leur qualité de vie.
D’autre part, nous nous engageons à mettre en place des outils d’information et de débats autour de
l’usage et de l’impact des technologies numériques en général et de la 5 G en particulier.
Je vous remercie pour votre interpellation et ferai en sorte que les mesures prises à sa suite vous soient
communiquées. Nous sommes en début de législature et de nombreux chantiers sont ouverts en terme
d’Information et de Participation ».
Mr Penasse : « Je pense que l’époque actuelle appelle à une radicalité. Les opérateurs n’ont qu’une
idée en tête, la recherche de profits. Il faut leur désobéir et nous désobéirons. Le principe de
précaution appelle à ne rien faire du tout tant que nous ne sommes pas certains que nous ne servons
pas de cobbayes or la plupart des études scientifiques indépendantes montre que la technologie 5 G
est une catastrophe sanitaire. Le comité d’experts de Mme Frémault n’est composé que de personnes
vendues aux technologies, je viens de réaliser une étude sur le sujet. Je vous demande un peu de
courage de votre part pour désobéir, comme vous l’avez fait pour le TTIP ou pour l’accueil des
réfugiés.
Mr Wiard : Je comprends vos préoccupations et apprécie particulièrement un passage de votre
interpellation. Nous refusons également une société soumise à des impératifs de vitesse et
d’immédiateté, qui participe à la destruction du lien social. Plus largement, nous pensons que
l’adhésion sans discernement à ces nouvelles technologies ne va pas sans une atteinte à la liberté
individuelle, entraîne une dépendance et creuse un fossé social déjà bien réel. Je partage tout-à-fait ce
point de vue. En ce qui concerne les différentes demandes que vous avez formulées, la création d’un
groupe de travail permettra de discuter de l’ensemble de vos propositions, j’entends que l’Echevine y
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accède et ce sera l’occasion de débattre du fond avec des citoyens concernés, des mandataires ou toute
personne intéressée.
Mr Casier : La réponse de l’Echevine est tout-à-fait satisfaisante en ce qui nous concerne, dans la
volonté de créer le dialogue et singulièrement de créer ce groupe de travail qui permettra à la
commune de recueillir les problématiques remontées par les citoyens et de se positionner petit à petit
sur ce sujet. Nous sommes entièrement d’accord avec vos propos sur les conséquences que peuvent
avoir le changement de comportements sociaux par rapport à des enjeux environnementaux ici et làbas, mais nous estimons que la réponse de la commune de créer un groupe de travail nous paraît être
la solution la plus raisonnable pour traiter une problématique aussi complexe.
Mr Dermine : Je pense que le débat est nécessaire et le principe de précaution est de rigueur en Région
de Bruxelles-Capitale, notamment par la globalisation des normes. Je voudrai aussi ajouter que si l’on
parle souvent des méfaits de la 5 G, on parle plus rarement de certains bienfaits, notamment en matière
de sécurité (ex : le réseau Astrid).
Mr Roberti : L’inquiétude autour des ondes électromagnétiques s’exprime depuis longtemps dans notre
commune. Nous avons pris une position prudente en la matière, par le soutien à l’un ou l’autre groupe
et par des recours nombreux contre des permis d’environnement délivrés par les instances régionales à
des opérateurs de mobilophonie. Cela peut en effet sembler frustrant que la commune décline sa
compétence en la matière, mais je pense que tromper les habitants en faisant voter un texte dont on sait
qu’il n’aura aucun poids n’est pas opportun. Raison pour laquelle nous n’avons pas déposé de motion.
Mr Leisterh : nous rejoignons la réponse de l’Echevine et les remarques formulées par Défi au sujet
des avantages de la 5 G. Il n’y a pas d’urgence. Cela ne nous empêche pas de nous poser des
questions et de maintenir une approche prudente.
Mevrouw de Voorzitster wijst op de procedure betreffende de burger interpellatie en geeft het woord
aan de Heer Penasse.
Mevrouw Bury: « Bedankt voor uw interpellatie, de eerste die ik ontvang als schepen van Milieu.
Zoals u, stel ik me vragen met betrekking tot 5G, zowel over zijn effect op de gezondheid als op de
noodzaak van sommige gebruiken waarvoor de toename van de gegevensoverdracht capaciteit is
bestemd.
Watermaal-Bosvoorde is een van de minst beïnvloede Brusselse gemeenten door de golven. Het is het
resultaat van een beleid dat door Mijnheer Fabry werd ingeleid, schepen van 1995 tot 2001, die vanaf
het verschijnen van de mobiele netwerken ernaar heeft gestreefd het voorzorg principe toe te passen
en de inwoners te informeren op de al toentertijd vastgestelde weerslag van de golven. Politiek die
werd voortgezet door Mevrouw Anne Dirix en Mijnheer Tristan Roberti, de vorige schepenen van
milieu, die beide erop toe hebben gezien dat het ontvouwen van het netwerk op het grondgebied van
de gemeente minimaal was.
In februari 2001, bijvoorbeeld, onder impuls van Mevrouw Dirix, heeft de Gemeenteraad van onze
gemeente een ordonnantie van administratieve regels genomen die het gebruik van GSM antennes
reglementeert. Deze werd geannuleerd door een besluit van de Minister-president in april van hetzelfde
jaar, dat de geringe breedtegraad van het gemeenteniveau bewijst in deze materie. Het is dus sindsdien
bepaald dat het niet aan de Gemeenten is om de emissie normen te bepalen maar dat deze
bevoegdheid tot de Regio behoort. In het huidige kader, is onze verantwoordelijkheid dus bij de Regio
de bezorgheid over te brengen die zich uit in onze wijken om op het respect van het Brusselse
regelgevende kader toe te zien, men moet benadrukken, dat het een van de strengste is van Europa
met betrekking tot de emissie norm.
Sindsdien, wanneer een vergunning van milieu op regionaal niveau wordt ingediend voor installatie
van een antenne op ons grondgebied, dient de Gemeente, alleen of in associatie met de inwoners een
beroep in bij de Raad van het milieu en talrijke keren, heeft deze procedure de blokkering van een
aanvraag of haar aanpassing toegelaten. De Gemeente heeft eveneens de mogelijkheid om op Brussel
Milieu beroep te doen om maatregelen uit te voeren, wat mogelijk maakt om objectieve elementen te
hebben om aan de operator te presenteren wanneer de antennes de geldende normen overschrijden.
Dat is het geval geweest in 2014, wanneer metingen in sommige van onze gemeente scholen werden
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uitgevoerd. De resultaten gaven aan dat het effect onder 1 volt/meter was, d.w.z goed onder de
Brusselse norm van die tijd.
De plaatsing van nieuwe zichtbare antennes vanuit de openbare ruimte is eveneens gebonden aan een
vergunning van gemeente stedenbouwkunde. De gemeente kan dan eveneens via deze materie
handelen. Sommige onder u zullen zich herinneren dat een antenne aan het Sportpark in 2007 na dit
soort beroep werd gedemonteerd.
Wij merken echter op dat het steeds moeilijker wordt om de operators te remmen, wij willen voor
bewijs het geval van de antenne van de Onze-Lieveheersbeestjeslaan, waarvoor een vergunning ten
slotte na drie opeenvolgende beroepen geleidt door de gemeente in associatie met het wijk comité
werd toegestaan.
En zoals u het in uw interpellatie onderstreept, daagt vandaag het spectrum van 5G op.
De materie is technisch en reglementair complex en ik geloof dat hier en nu, niemand de definitieve
antwoorden heeft, zowel over de omvang van de effecten van de golven en magnetische straling op de
gezondheid en het milieu en over de manier waarop de Regio reglementair de overgang naar 5G zal
uitvoeren, die wordt aangekondigd.
Wat zal de testmethodologie zijn en hoe zullen de gemeenten benaderd worden? Zullen de Milieu
vergunningen automatisch worden aangepast aan de nieuwe bepaalde normen of zullen nieuwe
vergunningen moeten uitgereikt worden? Wat zal de informatie zijn die aan de gemeenten en de
inwoners wordt gegeven bij de aanpassing van de antennes? Dus wat zullen de mogelijkheden van
beroep zijn?
De materie is eveneens ingewikkeld omdat zij de inwoners verdeelt. Effectief, andere stemmen dan de
onze vragen om soepeler te zijn en om de ontvangst verbetering in hun wijk toe te laten.
Ik wil echter het beleid van mijn voorgangers voortzetten, zowel inzake voorzorg principe dan inzake
informatie aan de inwoners, en van beroep met inbegrip van in associatie met de inwoners en de
associatieve wereld langs de democratische wegen die ons worden aangeboden.
Momenteel zal ik contact met Mevrouw de Minister Frémault opnemen en zal haar in kennis stellen
van onze vragen. Ik zal haar ook vragen om ons een gedetailleerd beeld te geven van het overleg dat
zij heeft aangekondigd wanneer zij haar wil uitsprak om van Brussel een 5G stad te maken.
Wat het gebruik van de golven betreft, werden in Watermaal-Bosvoorde de gemeentegebouwen en in
het bijzonder de schoolgebouwen bevoorrecht met bekabelde installaties. Enkel enige gebouwen
werden met Wifi uitgerust om aan specifieke eisen, bijvoorbeeld, om te voldoen aan de opening van
de bibliotheken voor de studenten gedurende de examens.
In onze scholen, vergezelt een taak verantwoordelijke « numerieke school » de onderwijzers bij de
projecten betreffende numerieke materie. Projecten geleid om de sleutels te geven van een
geredeneerd en bewust gebruik van deze media en technologieën, ze toegankelijk te maken door de
school voor onze leerlingen en niet meer gereserveerd voor de kinderen waarvan de ouders zich
bewust zijn van de potentiële afgeleiden die zij, als alle media en als elke technologie bevatten.
Wat uw algemene vragen over de menselijke, sociale en milieu-impact, hier en in de landen die over
de nodige delfstoffen voor de productie van deze technologieën beschikken, heeft de gemeente in la
Vènerie de projectie van films over dit onderwerp georganiseerd, vooral ter gelegenheid van een actie
die tot recycling van oude Gsm’s aanzet. Het tijdperk roept ons op diepgaand onze levensstijlen op
deze aspecten te ondervragen. Het is wel de richting van donneries en café repair sinds bijna 10 jaar
georganiseerd door de Gemeente. Wij zullen het proces in deze richting intensiveren.
Wij zijn bijvoorbeeld, bescheiden begonnen onder deze legislatuur door aan JC Decaux te vragen om
geen LCD scherm in de publicitaire faciliteiten te plaatsen.
Om terug te komen op uw voorstellen, behalve het overmaken van onze vragen aan Minister Fremault,
verbinden wij ons ertoe om niet positief te antwoorden op een test eis op ons grondgebied als dit ons
zou werden gedaan, wij zullen met aandacht het geval Mosquito bestuderen waarnaar u verwijst in uw
interpellatie en het gebruik dat er zou kunnen van worden gemaakt in de Brusselse Regio, wij zullen
een groep electrogevoelige personen samenstellen, teneinde na te denken over de maatregelen die wij
in de gemeente zouden kunnen treffen om hun levenskwaliteit te behouden.
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Anderzijds verbinden wij ons ertoe om werktuigen van informatie en debatten op te stellen rond het
gebruik en het effect van de numerieke technologieën in het algemeen en 5 G in het bijzonder.
Ik bedank u voor uw interpellatie en zal ervoor zorgen dat de maatregelen die getroffen worden als
gevolg, u worden meegedeeld. Wij zijn in het begin van de legislatuur en talrijke werven worden
geopend in termen van Informatie en Deelname ».
De Heer Penasse: « Ik geloof dat het huidige tijdperk tot radicaliteit vraagt. De operatoren hebben
slechts een doel, het winstbejag. Men moet hun niet gehoorzamen en wij zullen niet gehoorzamen.
Het voorzorg principe roept op om niets te doen zolang wij er niet zeker van zijn dat wij niet als
proefkonijn dienen doch het merendeel van de onafhankelijke wetenschappelijke studies toont aan dat
de 5G technologie een gezondheidsramp is. Minister Frémault haar experten comité is slechts
samengesteld uit personen verkocht aan de technologieën, ik heb zojuist een studie gemaakt over het
onderwerp. Ik vraag u een beetje moed van uw kant om niet te gehoorzamen, zoals u het deed voor
TTIP of voor de ontvangst van de vluchtelingen hebt gedaan.
De Heer Wiard: Ik begrijp uw bezorgdheid en waardeer in het bijzonder een deel van uw interpellatie.
Wij weigeren eveneens een maatschappij onderworpen aan eisen van snelheid en urgentie, die aan de
vernieling van de sociale band deelneemt. Meer in ruime mate, geloven wij dat de toetreding zonder
onderscheiding tot deze nieuwe technologieën niet zonder een aanslag op de individuele vrijheid gaat,
een afhankelijkheid tot gevolg heeft en al een zeer reële sociale kloof graaft. Ik deel helemaal dit
standpunt. Wat betreft de verschillende verzoeken die u hebt geuit, zal de oprichting van een
werkgroep het mogelijk maken om over het geheel van uw voorstellen te discussiëren, ik hoor dat de
schepen daartoe bereid is en dat het de gelegenheid zal zijn om de grond van de zaak met betrokken
burgers, gevolmachtigden of iedere geïnteresseerde persoon te bespreken.
De Heer Casier: Het antwoord van de schepen is volledig bevredigend wat ons betreft, in de wil om de
dialoog te creëren en om deze werkgroep op te richten die het de gemeente mogelijk zal maken om de
problematiek te verzamelen die door burgers wordt opgehaald om zich beetje bij beetje te positioneren
over dit onderwerp. Wij zijn het volledig eens met uw opmerkingen over de gevolgen van de
verandering van sociaal gedrag in verband met milieukwesties hier en daar kunnen hebben, maar wij
zijn van mening dat het antwoord van de gemeente om een werkgroep op te richten ons de redelijkste
oplossing schijnt te zijn om een zo ingewikkelde problematiek te behandelen.
De Heer Dermine: Ik geloof dat het debat noodzakelijk is en het voorzorg principe nodig is in de
Regio Brussel-Hoofdstad, vooral door de globalisering van de normen. Ik zou eveneens eraan toe
willen voegen dat als men vaak over de kwalijke gevolgen van 5 G spreekt, men zelden over bepaalde
weldaden, vooral betreffende veiligheid spreekt (bv: het Astrid netwerk).
De Heer Roberti: De bezorgheid rond de elektromagnetische golven spreekt zich al lang uit in onze
gemeente. Wij hebben een voorzichtig standpunt op dit gebied ingenomen, door de steun aan een of
de andere groep en door de talrijke beroepen tegen milieu vergunningen verstrekt door de Regio aan
operatoren van mobilofonie. Dat kan immers frustrerend lijken dat de gemeente haar bevoegdheid op
dit gebied verzwakt, maar ik denk dat de inwoners te bedriegen door hen een tekst te laten stemmen
waarvan men weet dat hij geen enkel gewicht zal hebben niet opportuun is. Reden voor welke wij
geen motie hebben neergelegd.
De Heer Leisterh: wij komen overeen met het antwoord van de schepen en de opmerkingen die door
Défi over de voordelen van 5 G werden gemaakt. Het is niet dringend. Dat verhindert ons niet om ons
vragen te stellen en om een voorzichtige benadering te handhaven.

2

Registers van de gemeenteraadszittingen van 04 en 17/12/2018 - Goedkeuring
De Raad keurt de minuten van de gemeenteraadszittingen van 04 en 17/12/2018 goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.
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Approbation des registres.
Goedkeuring van de registers.
Laurent Van Steensel verlaat de zitting.
3

Aanvraag om de eretitel van Burgemeester te dragen - Mevrouw Martine Payfa.
De Gemeenteraad,
Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2007 wijzigend de wet van 10 maart 1980 met betrekking tot het
verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters
van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Koninklijk besluit van 30 september 1981 tot regeling van de modaliteiten voor het
verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters
van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de aanvraag van 12 december 2018 van Mevrouw Martine Payfa, woonachtig in de François
Ruytinxstraat 3 te Watermaal-Bosvoorde;
Gelet op de Koninklijke besluiten van 27 december 1994 en 8 januari 2001en het Ministerieel besluit
van 21 november 2006 voor de benoeming van Mevrouw Martine Payfa als Burgemeester van de
gemeente Watermaal-Bosvoorde;
Aangezien dat Mevrouw Martine Payfa ononderbroken van 18 januari 1995 tot en met 4 december
2018 op de Gemeenteraad zetelde en dat ze de functie van Burgemeester van 18 januari 1995 tot 4
decembre 2012 uitoefende;
Aangezien dat Mevrouw Martine Payfa gedurende de periode waarin zij haar functie uitoefende van
onberispelijk gedrag was;
Aangezien artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
De aanvraag tot het verlenen van de eretitel van haar ambt als Burgemeester van Mevrouw Martine
Payfa, geboren op 19 januari 1952 te Etterbeek, gedomicilieerd François Ruytinxstraat 3 te WatermaalBosvoorde, bij de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in te dienen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.
Mr Van Steensel sort de séance. Adopté à l’unanimité.
Mr Van Steensel rentre.
De Heer Van Steensel verlaat de zitting. Met algemene stemmen aanvaard.
De Heer Van Steensel komt terug binnen.
Laurent Van Steensel treedt in zitting.

4

Overheidsopdrachten (van 03/12/2018 tot en met 21/12/2018 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad
van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3, 234bis en 236 van de
Nieuwe Gemeentewet.
De Gemeenteraad,
Gelet op de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten ;
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in
de klassieke sektoren 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 het Koninklijk Besluit van 22 juni
2017 ;
Gelet op artikelen 234l §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd
bij de ordonnanties van 17 juli 2003, 9 maart 2006, 11 juli 2013 en 27 juli 2017 ;
Op voorstel van het Schepencollege ;
BESLIST
De volgende beraadslagingen van het College, betreffende overheidsopdrachten, genomen bij
toepassing van artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet voor kennisneming aan te
nemen, zoals hieronder opgesteld :
College van 03/12/2018

Dienst

Onderwerp

Aankoop van schildersezels voor Academie voor schone kunsten – Overheidsopdracht
van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7342/744-51 – Geraamd
Onderwijs
bedrag : 1.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 836,17 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 840,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting :
2018.
Aankoop van een baby-foot voor extra schooltijd van de school Les Cèdres –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en
gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW –
Onderwijs
Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 1.000,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 797,75 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 800,00
euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
Kinderverzorgingsartikelen voor onthaalourders – Overheidsopdracht van beperkte
waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing
Vroege
van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 8443/744-98 – Geraamd bedrag:
kinderjaren
1.700,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag: 1.657,15 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen: 1.700,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget: 2018.
Kinderverzorgingsartikelen voor onthaalourders – Overheidsopdracht van beperkte
waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing
Vroege
van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 8443/744-98 – Geraamd bedrag:
kinderjaren
800,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag: 781,27 euros B.T.W. inbegrepen –
Bedrag vast te leggen: 800,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget: 2018.
Aankoop van een glijbaan voor Co-accueil – Overheidsopdracht van beperkte waarde –
Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel
Vroege
234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 8443/744-98 – Geraamd bedrag: 150,00 euros
kinderjaren
B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag: 136,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast
te leggen: 150,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget: 2018.
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Aankoop van 3 communicatie-borden (stop-trottoirs) voor klandestin storten –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en
Openbare gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW –
Werken
Artikel : 875/744-98 – Geraamd bedrag : 950,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 567,19 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 580,00
euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.
Bibliotheek 32 Drie Linden - Vervanging van inbraakalarm en plaatsing van een
bewakingscamera – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
Openbare plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en
Werken
236 van de NGW – Artikel : 76711/724-60 – Geraamd bedrag : 5.000,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 3.857,48 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te
leggen : 4.243,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018
Stadium der Drie Linden en kinderkribbe "Les Roitelets" - Plaatsing/Vervanging van
brandkranen – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en
Openbare 236 van de NGW – Artikels : 764/724-60 : 5.000,00 euros met BTW en 84402/724-60 :
Werken
7.400,00 euros met BTW – Totale geraamd bedrag : 12.400,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Totale gunningsbedrag : 11.986,01 euros met B.T.W. – Bedragen vast te
leggen : 764/724-60 : 5.000,00 euros en 84402/724-60 : 7.400,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Budget : 2018.
Aankoop van draadloos Bluetooth-toetsenbord voor de franstalige onderwijs in
Watermaal-Bosvoorde - Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en
Informatica
236 van de NGW – Artikel : 7221/742-53 – Geraamd bedrag : 650 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 429 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen :
460 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

College van 10/12/2018

Dienst

Onderwerp

Aankoop van 4 gasbox voor Academie voor schone kunsten – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7342/744-51 – Geraamd
Onderwijs
bedrag : 2.400,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 1.931,01 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1.932,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting :
2018.
Aankoop van bijverwarmingen voor Academie voor schone kunsten –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning
van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
Onderwijs
7342/744-51 – Geraamd bedrag : 1.200,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag :
1.120,13 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1.125,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Begroting : 2018.
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Aankoop van draisienne en een lamineermachine voor extraschooltijd van de school Les
Aigrettes – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW –
Onderwijs
Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 600,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 433,68 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 440,00
euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
Aankoop van draisienne voor extraschooltijd van de school Les Coccinelles –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning
van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
Onderwijs
72211/744-98 – Geraamd bedrag : 1.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag
: 879,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 900,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Begroting : 2018.
Aankoop van kapstokken voor Academie voor schone kunsten – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7342/744-51 – Geraamd
Onderwijs
bedrag : 600,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 536,77 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 540,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting :
2018.
Aankoop van picknicktafels van de school La Sapinière – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7221/744-51 – Geraamd
Onderwijs
bedrag : 800,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 769,80 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 780,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting :
2018.
Aankoop van picknicktafels van de school Le Karrenberg – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7221/744-51 – Geraamd
Onderwijs
bedrag : 600,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 514,85 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 550,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting :
2018.
Aankoop van scooters voor extraschooltijd van de school La Roseraie –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning
van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
Onderwijs
72211/744-98 – Geraamd bedrag : 1.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag
: 800,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 820,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Begroting : 2018.
6, Gilson - Vernieuwing van het dak – Overheidsopdracht van beperkte waarde –
Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel
Openbare
234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 137/724-60 – Geraamd bedrag : 25.000,00 euros
Werken
B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 23.716,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 25.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.
Aankoop van gereedschap en materieel pour de dienst Openbare Werken –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning
Openbare van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
Werken 138/744-51 – Geraamd bedrag : 8.750,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag :
8.661,10 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 8.661,10 euros B.T.W.
inbegrepen – Budget : 2018.
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Aankoop van twee sectionele poorten voor het gemeentelijk technisch centrum - sectie
garage – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en
Openbare gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel
Werken : 137/724-60 – Geraamd bedrag : 10.200,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag
: 10.103,50 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 10.200,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Budget : 2018.
Aankoop rioleringen-Stock opdracht – Overheidsopdracht van beperkte waarde –
Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel
Openbare
234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 421/741-52 – Geraamd bedrag : 6.350,00 euros
Werken
B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 6.292,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 6.350,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.
Aankoop van onderhoud materiaal (stofzuiger, karretje ...) – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Openbare Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 137/744-51 – Geraamd
Werken bedrag : 1.850,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 1.789,86 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1.850,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget :
2018.
Gemeentehuis - Gelijksvloer - Plaatsing van een deur – Overheidsopdracht van beperkte
waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing
Openbare van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 137/724-60 – Geraamd bedrag :
Werken 2.500,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 2.145,33 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 2.359,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget :
2018.
Payfa-Fosseprez plein 12 - Levering en plaatsing van een akoestiche deur –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning
Openbare van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
Werken 137/724-60 – Geraamd bedrag : 3.300,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag :
1.743,61 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1.917,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Budget : 2018.
College van 17/12/2018

Dienst

Onderwijs

Onderwerp
Aankoop van banken met moeszitting voor extraschooltijd van de school La
Futaie – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 600,00
euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 571,70 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 575,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Begroting : 2018.
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Onderwijs

Aankoop van opbergkoffers voor extraschooltijd van de scholen La Sapinière
en la Roseraie – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 800,00
euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 698,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 700,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van tekentablets voor Academie voor schone kunsten –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 7342/742-53 – Geraamd bedrag : 500,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 468,88 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 470,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van een kar met kussens voor extraschooltijd van de school Les
Coccinelles – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 250,00
euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 225,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 230,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van een kamishibaï (houten theater voor verhalenboard) voor
extraschooltijd van de school Le Karrenberg – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
72211/744-98 – Geraamd bedrag : 200,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 62,50 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen :
65,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van een handmixer en een keukenweegschaal voor extraschooltijd
van de school Le Colibri – Overheidsopdracht van beperkte waarde –
Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing
van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd
bedrag : 90,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 73,95 euros
B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 80,00 euros B.T.W. inbegrepen
– Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van gigantisch schaakbord voor extraschooltijd van de school Le
Karrenberg – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 200,00
euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 191,40 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 195,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Begroting : 2018.
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Onderwijs

Aankoop van een zachte verlichting voor Academie voor schone kunsten –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 7342/744-98 – Geraamd bedrag : 400,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 287,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 290,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van sapcentrifuge voor extraschooltijd van de school La Roseraie –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 72211/744-98 – Geraamd bedrag : 100,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 98,99 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast
te leggen : 100,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van een tablet voor Academie voor schone kunsten –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 7342/742-53 – Geraamd bedrag : 500,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 454,13 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 460,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Installatie van een multifunctioneel speeltuig in de school ‘Coccinelles’ –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel: 7210/725.60 – Geraamd bedrag: 11.500,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag: 9.334,47 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen: 9400,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget: 2018.

Onderwijs

Installatie van een glijbaan voor peuters in de school Aigrettes –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel: 72211/744-98 – Geraamd bedrag: 4.000,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag: 3.180,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen: 3.200,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget: 2018.

Aankoop van twee maxi albumbakken met vierkant kussens –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
Overheidsopdrachten
NGW – Artikel : 7672/744-98 – Geraamd bedrag : 1.100,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 622,56 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 625,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
Aankoop van meubilair voor diverse diensten van het Gemeentebestuur –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
Overheidsopdrachten
NGW – Artikels : FFF/741-51 – Geraamd bedrag : 6.155,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 4.512,47€ B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast
te leggen : 4.530,00€ euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
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Openbare Werken

School "Le Colibri" - Brandwerende deur en noodverlichting –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 7210/724-60 – Geraamd bedrag : 11.800,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 10.642,40 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 11.706,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

"Espace Paul Delvaux" - Branddeur en schrijnwerken – Overheidsopdracht
van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
762/724-60 – Geraamd bedrag : 5.000,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 3.944,60 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen
: 4.339,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

"Espace Paul Delvaux" - Vervanging vloerbekleding - Lodge (1ste en 2de
verdiepingen) en Achterkantoren (2de verdieping) – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
762/724-60 – Geraamd bedrag : 12.000,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 6.695,39 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen
: 7.364,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

Levering van slimme vuilnisbakken – Goedkeuring van de gunning - Artikel :
875/744-98 - Gunningsbedrag: 89.237,50 euros B.T.W. inbegrepen
(42.337,90 euros B.T.W. inbegrepen op artikel 875/744-98 van de begroting
2018 en 46.899,60 euros BTW inbegrepen op 5 jaar op artikel 875/124-06, of
jaarlijk bedrag van 9.379,92 euros BTW inbegrepen) - Bedrag vast te leggen
op buitengewone begroting: 42.337,90 euros van 2018 - Bedrag vast te
leggen op gewone begroting: 9.379,92 euros per jaar - Budget: 2019 à 2023.

Openbare Werken

Stadium der Drie Linden - Verlichting van vaste tennis structuur –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 764/725-60 – Geraamd bedrag : 25.000,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 18.443,70 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 20.288,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

College van 21/12/2018

Dienst

Onderwijs

Onderwerp
Aankoop van open kasten met deur voor extraschooltijd van de school le
Colibri - Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/741-51 – Geraamd bedrag : 130,00
€ euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 100 euros B.T.W. inbegrepen
– Bedrag vast te leggen : 100,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Gemeenteraad - 22.01.2019 - Openbaar register

16/85

Onderwijs

Aankoop van picknicktafels van de school La Futaie – Overheidsopdracht
van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
72211/744-98 – Geraamd bedrag : 1.000,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 924,65 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen :
930,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van picknicktafels van de school Le Colibri – Overheidsopdracht
van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
72211/744-98 – Geraamd bedrag : 350,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 304,85 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen :
310,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van picknicktafels van de school Les Naïades – Overheidsopdracht
van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
72211/744-98 – Geraamd bedrag : 350,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 304,85 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen :
310,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van kasten voor extraschooltijd van de school le Karrenberg en de
school les Cèdres - Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/741-51 – Geraamd bedrag :
2.000,00 € euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 1.793,22 euros
B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1.795,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Budget: 2018.

Onderwijs

Aankoop van een speel (trein) voor de speeltuin van de school Les Naïades –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 7210/744-98 – Geraamd bedrag : 1.500,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 1.435,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 1.450,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van een opzetkookplaat en een wafelijzer voor de school les
Aigrettes, en een opzetkookplaat voor de school la Roseraie –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 7210/744-98 – Geraamd bedrag : 250,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 235,95 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 250,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.

Onderwijs

Aankoop van een bureaustoel voor extraschooltijd van de school Le
Karrenberg – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 72211/741-51 – Geraamd bedrag : 150,00
euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 102,85 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 105,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Begroting : 2018.
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Vroege kinderjaren

Huisvesting /
Grondbedrijf

Mixer voor de “Gilson” kinderkribbe – Overheidsopdracht van beperkte
waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 84401/744-51
– Geraamd bedrag : 700,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag :
520,30 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 600,00 euros
B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.
Major Brück 2 - 1ste verdieping - Aankoop van platen en van een oven –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 243-01 – Geraamd bedrag : 750,00 euros euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 605,80 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 605,80 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

Akademie voor schone kunsten - Gebouw 2 - Toegang tot de kelder creëren –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 7342/724-60 – Geraamd bedrag : 17.000,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 15.125,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 16.637,50 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

Aankoop van gereedschap en materieel voor het Kerkhof –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 878/744-51 – Geraamd bedrag : 2.500,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 2.499,68 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 2.500,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

Administratieve kantoren - conform maken – Overheidsopdracht van beperkte
waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 137/724-60 –
Geraamd bedrag : 20.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag :
19.782,29 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen :20.000,00 euros
B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

Kerkhof - Vervanging van het asbeste-ciment dak – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
878/724-60 – Geraamd bedrag : 18.706,60 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 15.361,55 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te
leggen : 16.897,70 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

Kinderkribbe Gilson - Verwijdering en evacuatie van een asbestpijp –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 84401/724-60 – Geraamd bedrag : 1.500,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 968,00 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 1.064,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.
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Openbare Werken

Kinderkribbe Gilson - plaatsing van een bescherming op de buiten trapneuzen
– Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 84401/724-60 – Geraamd bedrag :
1.500,00 euros euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 1.105,94 euros
euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 1200,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

School Colibri - plaatsing van rolgordijnen – Overheidsopdracht van beperkte
waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht –
Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7210/724-60 –
Gunningsbedrag : 2.698,14 euros euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te
leggen : 2.698,14 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Openbare Werken

Levering en plaatsing van jaloezieën in Maison Haute en 6, Gilson Goedkeuring 1 en bijkomende aanwending - 542,35 euro inclusief btw Artikel: 137/724-60 - Budget: 2018

Openbare Werken

Gemeentehuis - vervanging van de brandalarm (niet meer conform) –
Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure
en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de
NGW – Artikel : 137/724-60 – Geraamd bedrag : 11.750,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Gunningsbedrag : 10.570,56 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag
vast te leggen : 11.627,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2018.

Aankoop van een directiebureau school Les Cèdres – Overheidsopdracht van
beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
Overheidsopdrachten
7221/741-51 – Geraamd bedrag : 710,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 686,07 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen :
690,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
Aankoop van binnensignalisatie voor POB Rozenberg – Overheidsopdracht
van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de
opdracht – Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel :
Overheidsopdrachten
7672/744-51 – Geraamd bedrag : 2.000,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Gunningsbedrag : 1.082,95 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen
: 1.100,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
Aankoop van koelkasten en/of diepvriezers voor diverse diensten van het
Gemeentebestuur – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
Overheidsopdrachten §3 en 236 van de NGW – Artikels : FFF/744-98 – Geraamd bedrag :
3.956,00€ B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 2.866,15€ B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 3.000,00€ euros B.T.W. inbegrepen –
Begroting : 2018.

Openbare Werken

Aankoop rioleringen-Stock opdracht – Overheidsopdracht van beperkte
waarde – Annulatie van de beraadslaging van 10.12.2018 -Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 421/741-52 – Geraamd bedrag : 6.350,00
euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 6.207,30 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 6.350,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Budget : 2018.
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Openbare Werken

Veiligheidscoördinator werven – Overheidsopdracht van beperkte waarde –
Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing
van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 137/724-60 – Geraamd
bedrag : 10.000,00 euros euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag :
9.018,13 euros euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 10.000,00
euros– Budget : 2018.

Bibliotheek

Aankoop van 18 klapstoelen voor de bibliotheek en spelotheken van de
Espace Delvaux - – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Goedkeuring
plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing van artikel 234
§3 en 236 van de NGW – Artikel : 76711/744-98 – Geraamd bedrag : 500,00
euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 500,00 euros B.T.W.
inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 500,00 euros B.T.W. inbegrepen –
Budget : 2018.

Openbare Werken

Akademie voor schone kunsten - Gebouw 1 - Conform maken van het
elektrische bord "verwarming" – Overheidsopdracht van beperkte waarde –
Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht – Toepassing
van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Artikel : 7342/724-60 – Geraamd
bedrag : 800,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 575,36 euros
B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 632,00 euros B.T.W. inbegrepen
– Budget : 2018.

De Raad neemt kennis.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.
CE 10/12/2018
Mr Bertrand s’interroge sur l’achat de trottinettes et se demande s’il y a une politique qui sous-tend ces
achats.
Mme Nguyen lui répond qu’il ne s’agit pas du lancement d’une nouvelle activité mais d’un
renouvellement du matériel existant.
CE 17/12/2018
Mr Bertrand aimerait avoir un mot d’explication sur les poubelles intelligentes.
Mme Clerbaux lui répond qu’il y a actuellement 268 poubelles « tulipes » dans la commune qui sont
vieilles et rouillées. Elles présentent l’inconvénient de permettre le dépôt d’ordures ménagères et
d’être accessibles aux corneilles. La commune a profité d’un subside exceptionnel régional de
200.000 euros sur projet. Le projet consistait à l’engagement d’une personne pour améliorer la
prévention et à la définition d’un projet innovant telle que celui des poubelles intelligentes.
Actuellement, 38 poubelles avec capteur ont été commandées. On verra ce que cela donnera et si le
test est positif, on étendra le projet. A terme, tout le parc des poubelles sera remplacé par ce modèlelà, qui peut être fourni avec ou sans capteur (ces poubelles sont dites intelligentes car les capteurs
signalent quand elles sont pleines).
Mme Squartini a entendu dire que ces poubelles étaient plus lourdes et se demande si cela nécessitait
un matériel particulier ou du personnel particulier pour les vider.
Mme Clerbaux indique que ces poubelles s’ouvrent différemment et qu’au final, c’est plus pratique.
Mme Squartini a ouï dire qu’il y avait un débat sur l’horaire de l’éclairage du stade. Existe-t-il un
horaire particulier ?
Mr de Le Hoye répond que Mme Squartini fait sans doute référence à l’incident qui s’est passé pendant
les vacances où un entraînement de football a été annulé et où le concierge n’a pas éteint la lumière
tout de suite.
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CE 21/12/2018
Mme Ferretti demande des renseignements sur les dépenses afférentes au coordinateur de chantier.
Mr Thielemans indique que pour les chantiers de bâtiment supérieurs à 500 m2 pour lesquels il y a un
sous-traitant et qui présentent un risque particulier, il y a une obligation légale de confier une mission à
un coordinateur de chantier.
Het SC 10/12/2018
De Heer Bertrand stelt zich vragen over de aankoop van autopeds en vraagt zich af of er een beleid is
dat deze aankopen ondersteunt.
Mevrouw Nguyen antwoordt hem dat het niet gaat over de lancering van een nieuwe activiteit maar
van een vernieuwing van bestaand materiaal.
Het SC 17/12/2018
De Heer Bertrand zou graag een woordje verklaring willen over de slimme vuilnisbakken. Mevrouw
Clerbaux antwoordt hem dat er momenteel 268 « tulp » vuilnisbakken in de gemeente zijn die oud en
roestig zijn. Zij hebben het nadeel om het deponeren van huisvuil toe te laten en om toegankelijk voor
de kraaien te zijn. De gemeente maakt gebruik van een regionale uitzonderlijke subsidie van 200.000
euro per project. Het project bestond uit de aanwerving van een persoon om de preventie te verbeteren
en de definitie van een innoverend project zoals dat van de slimme vuilnisbakken. Momenteel werden
38 vuilnisbakken met receptor besteld. Men zal zien wat dat zal geven en indien de test positief is, men
het project zal uitbreiden. Na een tijd zal het heel vuilnisbakken park door dit model vervangen
worden, dat met of zonder receptor (deze vuilnisbakken worden slim gezegd want de receptoren
duiden aan wanneer zij vol zijn) geleverd kan worden.
Mevrouw Squartini heeft horen zeggen dat deze vuilnisbakken zwaarder waren en vraagt zich af, of
dat een bijzonder materiaal of bijzonder personeel noodzakelijk maakt om ze te legen.
Mevrouw Clerbaux deelt mede dat deze vuilnisbakken zich verschillend openen en dat het finaal, meer
praktisch is.
Mevrouw Squartini heeft horen zeggen dat er een debat over de dienstregeling van de verlichting van
het stadium was. Bestaat er een bijzondere dienstregeling?
De Heer de Le Hoye antwoordt dat Mevrouw Squartini waarschijnlijk naar het incident verwijst dat
tijdens de vakantie is gebeurd wanneer een voetbal training werd geannuleerd en de concierge de
lichten niet meteen heeft uitgedaan.
Het SC 21/12/2018
Mevrouw Ferretti vraagt inlichtingen over de uitgaven betreffende de bouwwerven coördinator.
De Heer Thielemans deelt mede dat voor de werven van gebouwen van meer dan 500 m2 waarvoor er
een onderaannemer is en die bijzonder gevaar opleveren, er een wettelijke verplichting is om een taak
toe te vertrouwen aan een werven coördinator.

5

Aanduiding van de 12 aangesloten leden van het "Plaatselijke Werkaangelegenheidsagentschap".
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de betrokken vereniging;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
Gezien de uitslag van de geheime stemming;
Om die redenen;
DUIDT
de volgende personen aan in hoedanigheid van aangesloten leden :
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ECOLO
1. MOLINGHEN Sophie,
2. LALOUX Claire,
3. HENKENS Viviane,
4. DERBAIX Albert,
5. ZICO Nelson.
DéFI
1. FONSNY Inès,
2.GODART Eric,
3. MATHISEN Marc,
MR-GM
1.PERSOONS Gabriel,
2. HENNIQUIAU Laurence.
PS-SP.A
1. BOUBKER Sami
GH
1.DE COCK Raphaël.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

6

Aanduiding van de 14 aangesloten leden van de vzw "Vivre chez Soi".
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de betrokken vereniging;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
Gezien de uitslag van de geheime stemming;
Om die redenen;
DUIDT
de volgende personen aan in hoedanigheid van aangesloten leden :
ECOLO
1. MOUKHLISSE Rachida,
2. COUTURIER Sandrine,
3. MOLINGHEN Sophie,
4. DERBAIX Babeth,
5. DEJAER Michel,
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6. DE MOT Bénédicte.
DéFI
1. CAMUT Stéphane,
2. BONNY Nadège,
3. SPAAK-JEANMART Anne.
MR-GM
1. NGUYEN Hang,
2. LEISTERH David,
3. BLOYAERT Michel.
PS-SP.A
1. JACOBS Danielle
GH
1.DE PAEPE-SCOTT Liliane.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

7

Aanduiding van de aangesloten leden van de vzw "Sportwarande der drie Linden" - Toepassing
van de wet van 16 juli 1973 (gezegd Cultuurpact).
De gemeenteraad,
Gezien de statuten van betrokken vereniging;
Gelet op de wet van 16 juli 1973;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
Om die redenen;
DUIDT
de volgende personen aan in hoedanigheid van leden van rechtswege :
ECOLO
1. DELEUZE Olivier,
2. BERTRAND Yves,
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3. CLERBAUX Cathy,
4. DE PIERPONT Blanche,
5. HENKENS Jean-Louis,
6. DERBAIX Babeth,
7. MOLINGHEN Sophie
DéFI
1. FERRETTI Sandra,
2. GOMES Manu,
3. HOUBION Yves,
4. VAN STEENSEL Laurent.
MR-GM
1. LAENEN Laurence,
2. DE LE HOYE Jean-François,
3. VERULPEN Serge.
PS-SP.A
1. GILLAIN Chloé
GH
1.RENARD Mireille.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

8

Aanduiding van de leden van rechtswege van de vzw "La Vénerie, Centre Culturel francophone de
Watermael-Boitsfort" - Toepassing van de wet van 16 juli 1973 (gezegd Cultuurpact).
De gemeenteraad,
Gezien de statuten van betrokken vereniging;
Gelet op de wet van 16 juli 1973;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
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Om die redenen;
DUIDT
de volgende personen aan in hoedanigheid van leden van rechtswege :
ECOLO
1. DELCHAMBRE Philippe,
2. CLERBAUX Cathy,
3. MOUSSET Suzanne,
4. VAN DEN BERG Joëlle,
5. DEHAUT Laurence,
6. SOUMILLION Daniel,
7. SAPA FURAHA Aurélie
DéFI
1. DERMINE Alexandre,
2. HUBERT Yvan,
3. MBEKA Joëlle,
4. PAYFA Martine.
MR-GM
1. VAN DER MEEREN Robert,
2. DENUIT Thierry,
3. VAN HECKE Cécile.
PS-SP.A
1. CASIER Martin
GH
1.MAEKELBERGH Estelle.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

9

Aanduiding van de leden van rechtswege bij de vzw "Maison des jeunes de Watermael-Boitsfort" Toepassing van de wet van 16 juli 1973 (gezegd Cultuurpact).
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De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de betrokken vereniging;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
Gezien de uitslag van de geheime stemming;
Om die redenen;
DUIDT
de volgende personen aan in hoedanigheid van aangesloten leden :
ECOLO
1. DELEUZE Olivier,
2. DEHAUT Laurence,
3. SCHELCK Miguel,
4. SAPA FURAHA Aurélie.
DéFI
1. HUBERT Yvan,
2. BONNY Nadège.
MR-GM
1. GRISARD Anne,
2. DE MOT Bénédicte.
PS-SP.A
1. GILLAIN Chloé
GH
1.WUESTENBERGHS Louis
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

10

Aanduiding van de leden van rechtswege bij de "Vereniging voor Handelsbevordering van
Watermaal-Bosvoorde".
De gemeenteraad,
Gezien de statuten van betrokken vereniging;
Gelet op de wet van 16 juli 1973;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
Om die redenen;
DUIDT
de volgende personen aan in hoedanigheid van leden van rechtswege :
ECOLO
1. BURY Odile,
2. HARQUEL Julien,
3. DE BOE Alex,
4. LIERNEUX Maryse,
5. DENYS Lieven,
6. BOUDRU Félix,
7. VAN DEN BERG, Joëlle.
DéFI
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1. BUYENS Dominique,
2. DERMINE Alexandre,
3. SQUARTINI Laura,
4. DESPREZ Philippe.
MR-GM
1. NGUYEN Hang,
2. LAENEN Laurence,
3.LOITS Kévin.
PS-SP.A
1. VANDERKELEN Henri
GH
1.DECAT Benoît.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

11

Aanduiding van de leden van rechtswege van de vzw "Watermaal-Bosvoorde in Open Lucht".
De gemeenteraad,
Gezien de statuten van betrokken vereniging;
Gelet op de wet van 16 juli 1973;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de voorgestelde kandidaturen;
Om die redenen;
DUIDT
de volgende personene aan in hoedanigheid van leden van rechtswege :
ECOLO
1. DELEUZE Olivier,
2. CLERBAUX Cathy,
3. STASSART Marie-Noëlle,
4. LATOUCHE Michaël,
5. DENYS Lieven,
6. LALOUX Claire,
7. VAN DEN BERG Joëlle.
DéFI
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1. CAMUT Stéphane,
2. FONSNY Inès,
3. JHEK Michaël,
4. ROISIN Christine.
MR-GM
1. WAUTIER David,
2. NGUYEN Hang,
3. DE LE HOYE Jean-François.
PS-SP.A
1. JACOB Stéphane
GH
1.DIERICKX Myriam.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.
Mr Wiard s’étonne que l’on ne se prononce pas sur le Comité de Jumelages, Mr Dermine également et
s’interroge aussi sur le Comité de Solidarité internationale. Le Secrétariat communal va vérifier s’il
s’agit d’une compétence du conseil communal et le cas échéant ces dossiers seront présentés lors
d’une prochaine séance. Monsieur Bertrand rappelle que pour le CCCA, le Conseil communal s’est
prononcé et s’étonne que le CCCA ne soit pas inscrit à l’OJ. Mr Deleuze le confirme mais indique que
les membres du CCCA ne sont pas encore au terme de leur mandat.
De Heer Wiard is verbaasd dat men zich niet over het Verbroedering Comité uitspreekt, de Heer
Dermine stelt zich eveneens vragen over het Comité van internationale Solidariteit. Het
Gemeentesecretariaat zal controleren of het om een bevoegdheid van de gemeenteraad gaat en
eventueel zullen deze dossiers bij een volgende zitting gepresenteerd worden. Mijnheer Bertrand
herinnert eraan dat voor GAVS, de Gemeenteraad zich heeft uitgesproken en is verbaasd dat GAVS
niet op de dagorde is ingeschreven. De Heer Deleuze bevestigt het maar deelt mede dat de leden van
GAVS nog eind mandaat zijn.

12

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - "En Bord de Soignes" Afvaardiging van de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
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Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de kandidaturen van Mw Sandra FERRETTI en van de heer Benoît THIELEMANS als
titularis;
Gelet op de kandidatuur van Mw Cécile DE GRAND RY als vervangster;
BESLIST
met 18 voor-stemmen, 7 tegen-stemmen en 4 onthoudingen de heer Benoît THIELEMANS, als
aangesteld en met 18 voor-stemmen en 11 onthoudingen Mw. Cécile DE GRAND RY, als vervangster
aan te duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te vertegenwoordigen op de gewone en
buitengewone algemene vergaderingen die voormelde maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en
met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht om over de voorwerpen van de agenda's te
beslissen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
Mr Dermine demande si l’on peut traiter le point 013 après l’interpellation de Mme Moukhlisse. Le
Conseil ne marque pas son accord. Mr Dermine annonce le dépôt de la candidature de Mme Sandra
FERRETTI aux points 12 et 13.
Vote sur le délégué principal : Thielemans (18) – Ferretti (7) – Abstentions (4)
Vote sur le suppléant : De Grand Ry – 18 voix pour et 11 abstentions.
De Heer Dermine vraagt of men punt 013 kan behandelen na de interpellatie van Mevrouw
Moukhlisse. De Raad gaat niet akkoord. De Heer Dermine kondigt het neerleggen van de
kandidatuur van Mevrouw Sandra FERRETTI voor de punten 12 en 13 aan.
Stemming over de hoofdvertegenwoordiger: Thielemans (18) - Ferretti (7) - Onthoudingen (4)
Stemming over de plaatsvervanger: De Grand Ry - 18 stemmen vóór en 11 onthoudingen.

13

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Voordracht van drie
kandidaten voor het mandaat van beheerders in de maatschapij "En Bord de Soignes scrl".
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de onder opschrift vermelde maatschappij;
Gezien artikel 56 van de Brusselse Huisvestingscode;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de kandidaturen van Mw Cécile DE GRAND RY, van Mw Marie-Noëlle STASSART, van Mw
Sandra FERRETTI en van de heer Benoît THIELEMANS;
Gelet op de uitslag van de stemming (17 voor-stemmen voor Mw Cécile DE GRAND RY, 18 voorstemmen voor de heer Benoît THIELEMANS, 18 voor-stemmen voor Mw Marie-Noëlle STASSART
en 9 voor-stemmen voor Mw Sandra FERRETTI);
DUIDT AAN
als vertegenwoordigers van de gemeente Watermaal-Bosvoorde om met stemrecht in de Raad van
beheer van de maatschappij "En Bord de Soignes scrl" te zetelen
1. Mw Marie-Noëlle STASSART
2. de heer Benoît THIELEMANS
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3.Mw. Cécile DE GRAND RY.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
Stassart (18), Thielemans (18), De grand Ry (17), Ferretti (9).
Stassart (18), Thielemans (18), De Grand Ry (17), Ferretti (9).

14

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - "Le Petit Propriétaire" Afvaardiging van de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
De Heer Benoît THIELEMANS aan te duiden om de gemeente Watermaal-Bosvoorde te
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde
maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht
om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.

15

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Voordracht van een
kandidaat voor het mandaat van beheerder voor de maatschappij "Le Petit Propriétaire".
De Gemeenteraad,
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Gezien de statuten van de onder opschrift vermelde maatschappij;
Gezien de wet betreffende de intercommunales;
Gezien het nodig is de kandidaat voor het mandaat van beheerder van "Le Petit Propriétaire" voor het
dienstjaar 2019 tot en met 2024 voor te dragen;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
STELT VOOR
de heer Benoît THIELEMANS als kandidaat voor te dragen tot het mandaat van beheerder van
voornoemde maatschappij.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.
Mr Casier voudrait éviter les malentendus qu’on a parfois connus dans les conseils précédents. Etant
donné la non représentation de certains groupes politiques auprès de ces associations, Mr Casier
voulait réitérer sa demande de pouvoir poser des questions en séance publique du conseil communal et
s’entendre avec les représentants de la commune dans ces associations (asbl et intercommunales) pour
répondre à des questions de fond sur celles-ci.
Mr Deleuze : « Le Règlement intérieur de notre Conseil prévoit en effet qu’une fois par an en séance
publique du Conseil, chacun des représentants de la commune dans ces différentes asbl et
intercommunales vient faire rapport sur les activités de l’année échue. A cette occasion-là, il est
possible pour tous les conseillers de poser des questions sur leur activités au sein de ces associations.
Mr Casier : Mais s’il y a un sujet brûlant à un moment autre que le moment du rapport, les conseillers
communaux pourront-ils poser des questions au Conseil communal et le le collège échevinal y
répondra-t-il ? ».
Mr Deleuze : « Si c’est un sujet qui concerne directement une actualité communale en cours et que
cela se rattache à une compétence du conseil communal, c’est possible. Si cela se rattache à une
compétence exclusive de l’association en question, ce n’est pas possible ».
Mr Bertrand évoque l’historique de la création d’En Bord de Soignes. Au cours de la dernière
législature, au moment de la fusion, les conseillers communaux ont eu un débat en commission du
conseil communal sur la représentation des groupes politiques au sein de cette institution. Auparavant,
tous les groupes politiques étaient représentés au sein de Ville & Forêt, maintenant ils ne le sont plus
au sein d’En Bord de Soignes. Etant donné cette non-représentation, Mr Bertrand se rappelle qu’il avait
été convenu que les conseillers communaux seraient toujours autorisés à interpeller le conseil
concernant En Bord de Soignes.
Mr Deleuze indique que du temps de l’ancienne Bourgmestre, chaque fois qu’une question relative à
Ville & Forêt était abordée au conseil communal, de manière systématique et explicite, l’ancienne
Bourgmestre intervenait en disant que ce n’était pas de la compétence du conseil communal et que ces
questions devaient être abordées à Ville & Forêt. Les compétences de ces associations sont abordées
lors des réunions de ces associations. Ensuite est parue une ordonnance régionale sur la fusion des
SISP qui prévoit les modalités de représentation et de proportionnalité des différents groupes dans les
organes de gestion de ces différentes SISP.
Mme Ferretti : « La nouvelle loi communale prévoit que les conseillers communaux peuvent interpeller
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le collège et l’Echevin compétent quand ils le désirent. Qu’il y ait certaines matières comme les
logements sociaux qui dépendent d’En Bord de Soignes, cela se comprend mais cela ne peut empêcher
les conseillers communaux de poser leurs questions sur un sujet d’intérêt communal comme le
logement à Watermael-Boitsfort. Je n’y vois aucune incompatibilité.
Mr Wiard : « Je pense que lorsque le conseil communal désigne un délégué dans une association, il est
normal qu’il s’explique en séance du conseil communal sur un dossier qui relèverait de cette
association. Je suggère de demander un avis juridique à Brulocalis.
Mr Casier soutient cette proposition et demande que si l’avis de Brulocalis est favorable, le ROI du
Conseil communal soit modifié en conséquence.
Mr Roberti rappelle que Mr Thielemans a donné une réponse très complète à l’interpellation
concernant en Bord de Soignes, preuve de l’ouverture demandée par l’opposition. Il est favorable à
cette demande d’avis juridique pour clarifier les choses. Dans l’état actuel du ROI du Conseil
communal, c’est le collège échevinal qui est interpellé. Peut-être faudra-t-il adapter ce ROI ? Le
conseil communal délègue des membres à l’AG et parfois certains membres siègent au conseil
d’administration. Il sera très difficile pour les administrateurs de s’exprimer au nom du conseil
d’administration car ils ne disposent pas de la totalité des informations et qu’ils n’exercent pas toutes
les responsabilités. Il ne faut pas donner le sentiment ici que chacun des délégués est le porte-parole et
le responsable de l’association en question. Il ne faut pas exagérer le rôle du délégué dans
l’institution.
De Heer Casier zou misverstanden willen vermijden die men soms in de vorige raden heeft gekend.
Gezien de niet- vertegenwoordiging van bepaalde politieke groepen bij deze verenigingen, wilde de
Heer Casier zijn vraag herhalen om de gemeenteraad in openbare zitting vragen te kunnen stellen en
zich met de vertegenwoordigers van de gemeente in deze verenigingen (VZW’s en intercommunales)
te onderhouden om op fundamentele vraagstukken te antwoorden over deze.
De Heer Deleuze: « Het Huishoudelijk Reglement van onze Raad bepaalt effectief dat eens per jaar in
openbare zitting van de Raad, elke vertegenwoordiger van de gemeente in deze verschillende VZW’s
en Intercommunalen verslag komt geven over de activiteiten van het ten deel gevallen jaar. Bij deze
gelegenheid, is het voor alle raadsleden mogelijk om vragen te stellen over hun activiteiten binnen
deze verenigingen.
De Heer Casier: Maar als er een brandend onderwerp is op een ander moment dan het moment van het
verslag, zullen de gemeenteraadsleden vragen kunnen stellen aan de Gemeenteraad en zal het schepen
college erop antwoorden? ».
De Heer Deleuze: « Als het een onderwerp is dat direct een lopende gemeenteactualiteit betreft en dat
het aan een bevoegdheid verbonden is van de gemeenteraad, is het mogelijk. Als dat zich aan een
exclusieve bevoegdheid van de vereniging in kwestie verbindt, is het niet mogelijk ».
De Heer Bertrand vermeldt het historisch overzicht van de oprichting van En Bord de Soignes. Tijdens
de laatste legislatuur, op het moment van de fusie, hebben de gemeenteraadsleden een debat in
commissie van de gemeenteraad over de vertegenwoordiging van de politieke groepen binnen deze
instelling gehouden. Eerst waren alle politieke groepen vertegenwoordigd binnen Ville & Forêt nu zijn
zij het niet meer binnen En Bord de Soignes. Gezien deze niet-vertegenwoordiging, herinnert de
Heer Bertrand eraan dat men was overeengekomen dat de gemeenteraadsleden altijd zouden
gemachtigd worden om de Raad te interpelleren betreffende En Bord de Soignes.
De Heer Deleuze deelt mede dat ten tijde van de vroegere Burgemeester, telkens als een kwestie
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betreffende Ville & Forêt in de gemeenteraad voorkwam, die op systematische en uitdrukkelijke wijze
werd behandeld, de vroegere Burgemeester greep in door te zeggen dat het niet onder de bevoegdheid
van de gemeenteraad viel en dat deze kwesties door Ville & Forêt behandeld moesten worden. De
bevoegdheden van deze verenigingen worden op de vergaderingen van deze verenigingen behandeld.
Vervolgens is een regionale beschikking verschenen over de fusie van OVM’s die in de modaliteiten
van vertegenwoordiging en evenredigheid van de verschillende groepen in de beheersorganen van de
verschillende OVM’s voorziet.
Mevrouw Ferretti: « De nieuwe gemeentewet voorziet dat de gemeenteraadsleden het college en de
bevoegde schepen kunnen interpelleren wanneer zij dat wensen. Dat er bepaalde materie is zoals de
sociale huisvestingen die van En Bord de Soignes afhangen, dat begrijpt men maar dat kan de
gemeenteraadsleden niet verhinderen om hun vragen te stellen over een onderwerp van gemeente
belang zoals de huisvesting in Watermaal-Bosvoorde. Ik zie daar geen enkele onverenigbaarheid.
De Heer Wiard: « Ik geloof dat wanneer de gemeenteraad een vertegenwoordiger aanstelt in een
vereniging, het normaal is dat hij tijdens de zitting van de gemeenteraad over een dossier verklaring
geeft dat onder deze vereniging zou vallen. Ik stel voor om juridisch advies aan Brulocalis te vragen.
De Heer Casier steunt dit voorstel en vraagt dat indien het advies van Brulocalis gunstig is, het
Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad dienovereenkomstig wordt gewijzigd.
De Heer Roberti herinnert eraan dat de Heer Thielemans een zeer volledig antwoord op de interpellatie
heeft gegeven betreffende En Bord de Soignes, bewijs van de opening die door de oppositie was
gevraagd. Hij ondersteunt dit juridische verzoek om advies, om de zaak op te helderen. In de huidige
stand van het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad, wordt het schepen college
geïnterpelleerd. Misschien zal men dit Huishoudelijk Reglement moeten aanpassen? De gemeenteraad
vaardigt leden af naar BR en soms zetelen bepaalde leden in de raad van beheer. Het zal zeer moeilijk
zijn voor de beheerders om zich namens de raad van beheer uit te spreken want zij beschikken niet
over het geheel van de informatie en zij oefenen niet alle verantwoordelijkheden uit. Men mag hier
niet het gevoel geven dat elke mandataris de woordvoerder en de verantwoordelijke voor de
vereniging in kwestie is. Men mag de rol van de mandataris in de instelling niet overdrijven.

16

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - "Le Logis - Floréal scrl" Afvaardiging van de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
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Dhr David LEISTERH als aangesteld en Dhr Jean-François DE LE HOYE als vervanger aan te duiden
om de gemeente Watermaal-Bosvoorde te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone
algemene vergaderingen die voormelde maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal
houden en geeft hem de nodige volmacht om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.

17

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Lokale werkwinkel van
Etterbeek. Aanduiding van een afgevaardigde en een beheerder.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de beheerder en de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te
duiden op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde
maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
de heer Gabriel PERSOONS aan te duiden als beheerder en om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde
maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht
om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.
Mme Lepoivre demande la raison de ces désignations en tant que délégué et administrateur alors qu’il
s’agit d’une institution d’Etterbeek.
Mr Leisterh répond qu’historiquement, il y a eu un lien fort dans le quartier du Dries entre le CPAS de
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Watermael-Boitsfort et la Mission locale d’Etterbeek et depuis lors, il reste un représentant de WB dans
cette association.
Mevrouw Lepoivre vraagt de reden van deze aanduidingen als vertegenwoordiger en beheerder terwijl
het om een instelling van Etterbeek gaat.
De Heer Leisterh antwoordt dat historisch, er een zeer sterke band in de Dries wijk was, tussen het
OCMW van Watermaal-Bosvoorde en de plaatselijke Missie van Etterbeek en sindsdien, er een
vertegenwoordiger van WB in deze vereniging blijft.

18

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Interfin en Sibelga Afvaardiging van de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappijen;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappijen;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
Mw Cathy CLERBAUX aan te duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te vertegenwoordigen
op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde maatschappijen tijdens de
dienstjaren 2019 tot en met 2024 zouden houden en geeft hem de nodige volmacht om over de
voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.

19

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Voordracht van een
kandidaat voor het mandaat van beheerder bij Sibelga en Interfin.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de onder opschrift vermelde maatschappij;
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Gezien de wet betreffende de intercommunales;
Gezien het nodig is de kandidaat voor het mandaat van beheerder van Sibelga en Interfin voor het
dienstjaar 2019 tot en met 2024 voor te dragen;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
STELT VOOR
Mw. Cathy CLERBAUX als kandidaat voor te dragen tot het mandaat van beheerder van voornoemde
maatschappij.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.

20

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Vivaqua- Afvaardiging van
de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de twee afgevaardigden van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op
de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
1. De Heer Gabriel PERSOONS
2. Mevrouw Cécile VAN HECKE
aan te duiden om de gemeente Watermaal-Bosvoorde te vertegenwoordigen op de gewone en
buitengewone algemene vergaderingen die voormelde maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en
met 2024 zal houden en geeft hun de nodige volmacht om over de voorwerpen van de agenda's te
beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.
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21

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Voordracht van een
kandidaat voor het mandaat van beheerder bij Vivaqua.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de onder opschrift vermelde maatschappij;
Gezien de wet betreffende de intercommunales;
Gezien het nodig is de kandidaat voor het mandaat van beheerder van Vivaqua voor het dienstjaar
2019 tot en met 2024 voor te dragen;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
STELT VOOR
de heer Gabriel PERSOONS als kandidaat voor te dragen tot het mandaat van beheerder van
voornoemde maatschappij.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.

22

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Afvaardiging van de
gemeente bij Brulocalis
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
Mw Marie-Noëlle STASSART aan te duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde
maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht
om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.
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De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.

23

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Voordracht van een
kandidaat voor het mandaat van beheerder bij Brulocalis.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van de onder opschrift vermelde maatschappij;
Gezien de wet betreffende de intercommunales;
Gezien het nodig is de kandidaat voor het mandaat van beheerder van Brulocalis (Vereniging van de
Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) voor het dienstjaar 2019 tot en met 2024
voor te dragen;
Gelet op art. 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
STELT VOOR
Mw Marie-Noëlle STASSART als kandidaat voor te dragen tot het mandaat van beheerder van
voornoemde maatschappij.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.

24

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Ethias - Afvaardiging van
de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
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Mw Marie-Noëlle STASSART aan te duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde
maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht
om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.

25

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - GIP - Afvaardiging van de
gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
Mijnheer Olivier Deleuze gedomicilieerd Gemeentelijke Godshuisstraat 181 te 1170 Brussel aan te
duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone
algemene vergaderingen die voormelde maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal
houden en geeft hem de nodige volmacht om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.

Gemeenteraad - 22.01.2019 - Openbaar register

39/85

26

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - N.V. "Krediet voor Sociale
Woningen" te Watermaal-Bosvoorde - Afvaardiging van de gemeente.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
de heer Benoît THIELEMANS aan te duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde
maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht
om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.

27

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Afvaardiging van de
gemeente bij de Gemeentelijke Holding NV in vereffening.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
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Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
de heer Daniel SOUMILLION aan te duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde
maatschappij tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht
om over de voorwerpen van de agenda's te beslissen.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.

28

Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2019 tot en met 2024 - Brulabo - Afvaardiging van
de gemeente en voordracht van een kandidaat voor het mandaat van beheerder.
De Gemeenteraad,
Gezien de statuten van hogervermelde maatschappij;
Gezien het nodig is de afgevaardigde van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aan te duiden op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de onder rubriek vermelde maatschappij;
Overwegende dat ten einde de jaarlijkse herhaling van dergelijke aanduidingen te voorkomen, het
Schepencollege aan de Raad voorstelt dat zij geldig zouden zijn voor de dienstjaren 2019 tot en met
2024;
Overwegende dat het evenwel van zelf spreekt dat de Raad gedurende deze periode het gebeurlijk
nodig kan achten hieraan wijzigingen te brengen;
Overwegende anderzijds en teneinde te voorkomen dat de gemeente door de verhindering van zijn
afgevaardigden niet behoorlijk vertegenwoordigd zou zijn, het Schepensollege aan de Raad voorstelt
dat de verhinderde afgevaardige het Schepencollege te verwittigen, zodat deze assemblee onder haar
leden een plaatsvervanger zou kunnen aanduiden;
Gelet op het artikel 120§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
Mw Odile BURY aan te duiden om de gemeente, Watermaal-Bosvoorde te vertegenwoordigen op de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen die voormelde maatschappij tijdens de dienstjaren
2019 tot en met 2024 zal houden en geeft hem de nodige volmacht om over de voorwerpen van de
agenda's te beslissen.
De voorstellen van het Schepencollege aangaande de gebeurlijke wijzigingen aan onderhavige
beslissing en de plaatsvervanging van de gemeentelijke afgevaardigden zijn aangenomen.
STELT VOOR
Mw Odile BURY als kandidaat voor te dragen tot het mandaat van beheerder van voornoemde
maatschappij.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 18 positieve stemmen, 11 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van
Steensel.
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Onderwijs
29

Overeenkomst voor de begelijding van de scholen in het kader van het schoolbesturingssysteem
voor de scholen in de eerste fase van de loodsplannen - Basisschool LA FUTAIE.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.
Point 29 à 32:
Mme Nguyen informe les Conseillers communaux que le conseil communal a déjà voté en septembre
des conventions provisoires et que les nouvelles versions présentées au conseil communal de ce soir
n’apportent que des modifications de pure forme.
Punt 29 tot 32:
Mevrouw Nguyen deelt de Gemeenteraadsleden mede dat de gemeenteraad al in september voorlopige
overeenkomsten heeft aangenomen en dat de nieuwe versies die aan de gemeenteraad van deze avond
worden voorgelegd, slechts zuivere vorm wijzigingen aanbrengen.

30

Overeenkomst voor de begelijding van de scholen in het kader van het schoolbesturingssysteem
voor de scholen in de eerste fase van de loodsplannen - Basisschool La SAPINIERE.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

31

Overeenkomst voor de begelijding van de scholen in het kader van het schoolbesturingssysteem
voor de scholen in de eerste fase van de loodsplannen - Basisschool LE KARRENBERG.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

32

Overeenkomst voor de begelijding van de scholen in het kader van het schoolbesturingssysteem
voor de scholen in de eerste fase van de loodsplannen - Kleuterschool COLIBRI - NAIADES AIGRETTES.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
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29 stemmers : 29 positieve stemmen.

Alain Wiard verlaat de zitting.

Huisvesting / Grondbedrijf
33

Tijdelijke wijziging van het statuut van de woning gelegen 493/2 Terhulpensesteenweg, van
marktprijs naar onzekere bezetting voor mensen in nood en daklozen, voor de periode van
februari 2019 tot mei 2019
De Gemeenteraad,
Aangezien de winterperiode begint en dat in dergelijk seizoen de Gemeente regelmatig wordt verzocht
om behoeftige en zonder woning personen te beschermen, stelt zich de vraag van beschikbaarheid van
onbezette openbare huisvestingen;
Aangezien een woning van de Grondregie tijdelijk beschikbaar is. Het gaat over een woning van 4
kamers gelegen 493/2 Terhulpensesteenweg, aan de marktprijs, waarvoor een bouwvergunning werd
toegekend tot verdeling van de woning in twee sociale appartementen 1 kamer. Rekening houdend met
de vereiste tijd om het inschrijvingsdossier in te dienen en gezien de goedkeuringstermijn van de
begroting uitesteld werd tot maart 2019, zal de investering niet voor het moment kunnen beginnen en
za l deze woning onbezet blijven voor een periode die minimum wordt geëvalueerd op 4 maanden
(februari 2019 tot mei 2019). Daarom zou deze woning het voorwerp kunnen uitmaken van een
onzekere bezetting ten gunste van behoeftige personen zonder woning, op exclusieve voorwaarde dat
deze bezetting wel door een erkende organisatie wordt begeleid en voor een beperkte duur.
In deze veronderstelling is een beslissing van voorlopige verandering van het statuut van deze woning
noodzakelijk en een overeenkomst van onzekere bezetting voor onderdak van personen in nood en
zonder woning moet met een betrouwbare instantie vastgelegd worden, die al eerder deugdelijk in
onderdak is gebleken.
Deze overeenkomst zou dan voorzien in de kosteloosheid van het onderdak en de betaling door de
bewoner of de instantie van de werkelijke lasten van bezetting (water, gas, elektriciteit).
Deze beslissing is genomen zonder dat een instantie waarvan sprake hierboven is aangewezen.
Aangezien het College zich de middelen wil verschaffen om in functie van de verzoeken van onderdak
te handelen die hen zouden kunnen gericht worden;

•

Besluit om het statuut van de huisvesting gelegen 493/2 Terhulpensesteenweg van marktprijs
naar onzekere bezetting voor behoeftige en zonder woning personen voorlopig te wijzigen, voor
een periode van 4 maanden van februari 2019 tot mei 2019

• Keurt de overeenkomst van onzekere bezetting goed die in bijlage is samengevoegd
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
28 stemmers : 28 positieve stemmen.
Monsieur Dermine attire l’attention sur les difficultés à gérer la sortie des logements occupés à titre
précaire, évoquant un précédent pour lequel il a fallu obtenir un jugement et en demander l’exécution
forcée. Il demande quels seront les garde-fous mis en place par la majorité pour gérer la situation à
terme.
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Mr Thielemans rappelle que la commune avait conclu une convention tripartite avec la Febul, qui était
chargée de l’encadrement des occupants. La Febul a perdu prise et n’a plus pu assurer l’encadrement
de ces personnes, raison pour laquelle la commune s’est trouvée dans une situation difficile et a dû
demander un jgement. Ici, la commune va confier le logement au CPAS qui aura en charge de choisir
le locataire et de l’encadrer. Il ajoute que le service de la Régie Foncière ne dispose pas de service
social.
Mr Casier félicite les membres du collège pour cette proposition pertinente mais se demande comment
va se passer le suivi avec les riverains/voisins. Le CPAS prévoit-il une information pour s’assurer que
l’arrivée de ces personnes se fasse dans les meilleures conditions ? Ce serait une manière aussi pour les
riverains de démontrer leur bienveillance et de créer du lien avec ces nouveaux locataires.
Mr Leisterh répond que le CPAS avait fait une information lors de l’ouverture de la nouvelle ILA pour
les MENA et que cette action était positive. On pourrait le refaire dans le cas présent.
Mijnheer Dermine vestigt de aandacht op de moeilijkheden bij het beheer van het verlaten van de
huisvestingen bezet ten onzekere titel, vermeldt een precedent, waarvoor men een vonnis heeft moeten
verkrijgen om gedwongen uitvoering ervan te vragen. Hij vraagt welke toekomstige
voorzorgsmaatregelen door de meerderheid zijn opgesteld, om de situatie in de tijd te beheren.
De Heer Thielemans herinnert eraan dat de gemeente een tripartiete overeenkomst met Febul had
afgesloten, die met de omkadering van de bewoners belast was. Febul heeft de greep verloren en heeft
de omkadering van deze personen niet meer kunnen verzekeren, reden waarvoor de gemeente zich in
een moeilijke situatie bevond en een vonnis heeft moeten aanvragen. Hier zal de gemeente de
huisvesting toevertrouwen aan het OCMW die belast zal worden om de huurder te kiezen en hem te
begeleiden. Hij voegt eraan toe dat de dienst Grondregie niet over sociale dienst beschikt.
De Heer Casier feliciteert de leden van het college voor dit relevante voorstel maar vraagt zich af hoe
de opvolging met de buurtbewoners/buren zal gebeuren. Voorziet het OCMW een informatie om zich
te verzekeren dat de komst van deze personen onder de beste voorwaarden gebeurd ? Het zou ook een
manier zijn voor de buurtbewoners om hun welwillendheid te bewijzen en om een band met deze
nieuwe huurders te creëren.
De Heer Leisterh antwoordt dat het OCMW een informatie had gehouden bij de opening van de
nieuwe NBMV voor de LOI en dat deze actie positief was. Men zou het opnieuw doen in dit geval.
Alain Wiard treedt in zitting.

Belastingen
34

Plaatsrecht op de markten - Reglement - Wijziging.
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 18/11/2014 met betrekking tot het innen van een vergoeding voor
plaatsrecht op de markten, uitvoerbaar verklaard op 17/12/2014 voor een termijn die verstrijkt op
31/12/2019;
Gelet op de wet van 25/06/1993 met betrekking tot rondtrekkende aktiviteiten en organisatie van
openbare markten, alsook zijn uitvoeringsbesluit van 03/04/1995, gewijzigd door het K.B. van
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29/04/1996 en 10/01/1999, moet het recht geïnd door de gemeente voor de bezetting van een plaats
op een openbare markt als een retributie beschouwd worden;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST:
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
ARTIKEL 1
Er wordt ten gunste van de gemeente een plaatsrecht op de markten gevorderd.
ARTIKEL 2
De vaste handelaars hebben de mogelijkheid om voorafgaandelijk een week voor het begin van elk
trimester, het recht voor een periode van drie maanden te betalen. Dit recht is vastgesteld per dag en
per strekkende meter grondinneming , met een minimum per dag en per marktkraam.
Per dag en per strekkende meter grondinneming :
Minimum per dag en per marktkraam :
. 2019 : 3,20€
. 2019 : 4,30€
In overeenstemming met het artikel 37 van het reglement over markten, zal een terugbetaling worden
gegeven aan vaste handelaars wiens contract wordt opgeschort.
ARTIKEL 3
De seizoensgebonden handelaars hebben eveneens de mogelijkheid het recht de dag van de bezetting
te betalen.
In dit geval wordt het recht gebracht op :
Per strekkende meter grondinneming:
Minimum per standplaats:
. 2019 : 3,70€
. 2019 : 4,30€

ARTIKEL 4
Indien de afmetingen van een standplaats groter is dan die waarvoor het recht vooraf of de dag van de
bezetting was betaald, zal de vaste of seizoensgebonden handelaar onmiddellijk een boete van 50€
moeten betalen en dit voor elke extra meter. Daarnaast kan het College van Schepenen de
seizoensgebonden handelaar tijdelijk uitsluiten van de markt.
ARTIKEL 5
In geval van elektriciteitsverbruik wordt het recht verhoogd met :
- Per dag en per aansluiting voor de kleine verbruikers (verlichtingsapparaat, snelweger, enz…) :
. 2019 : 3,70€
- Per dag en per aansluiting voor de grote vebruikers (koeltoonbank, koelkast, elektrische grill,
enz…) :
. 2019 : 7,75€
ARTIKEL 6
Worden vrijgesteld van de betaling, de inrichters van filantropische, culturele, godsdienstige,
vaderlandslievende, sociale, folkloristische of sportieve manifestaties zonder winstoogmerk.
ARTIKEL 7
Het recht dient betaald te worden in handen van de Gemeenteontvanger of zijn afgevaardigde.
ARTIKEL 8
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het
reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder
voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing
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werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van
de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het
College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de
uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de
belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk
en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 9
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de
vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 10
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 11
Het huidig reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 22 positieve stemmen, 7 onthoudingen.
Onthoudingen : Philippe Desprez, Sandra Ferretti, Eric Godart, Alexandre Dermine, Laura Squartini,
Christine Roisin, Laurent Van Steensel.
Point 34 à 40:
Mr de le Hoye indique qu’il s’agit de modifications purement techniques et d’une indexation. Le but
est de permettre au receveur de recouvrer les redevances de la même manière que les taxes, par voie
de contrainte.
Madame Lepoivre veut attirer l’attention du collège sur les montants à son sens trop élevés des droits
de concessions au cimetière communal pour des personnes qui vivent déjà des circonstances
difficiles. Elle demande d’y réfléchir au moment de l’établissement du prochain budget communal.
Mr Desprez a fait une étude comparative en matière de redevance pour les mariages et les
cohabitations légales avec les communes d’Auderghem et d’Uccle et constate que Watermael-Boitsfort
est la commune la plus chère en moyenne et qu’elle se rapproche de la Ville de Bruxelles. Mr Desprez
voudrait aller plus loin dans la gratuité et dépose pour ce faire l’amendement suivant :
1° Les mariages sont célébrés gratuitement :
1. Tous les samedis matins.
2. Les premiers vendredis du mois (matin et après-midi)
3. Les premiers samedis du mois (matin et après-midi).
4. Les 3 ème vendredis du mois (matin).
2° Les mariages sont célébrés moyennant une redevance unique : de 200 euros en semaine, de 300 €
le samedi matin et de 400 € le samedi après-midi.
3° Indiquer explicitement le jour où la cérémonie est gratuite dans le règlement (art. 1).
Amendement rejeté par 18 voix contre, 7 voix pour et 4 abstentions (PS et GH).
Mr Casier justifie son abstention par le fait que le PS préfère attendre les discussions sur les budgets et
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une étude comparative de Brulocalis.
Monsieur Wiard est du même avis.
Mr Godart fait remarquer que ces règlements font référence à "l’état des finances communales". Il se
demande si cette phrase ne peut pas être supprimée étant donné que les finances communales se
portent bien.
Mr de Le Hoye entend bien les réflexions des conseillers communaux mais répond que celles-ci
n’entrent pas dans le cadre de cet ajustement technique. Quant à l’état des finances communales, il
réserve sa réponse.
Punt 34 tot 40.
De Heer de le Hoye deelt mede dat het om zuiver technische wijzigingen en een indexering gaat. Het
doel is de ontvanger toe te laten om de retributies terug te krijgen op dezelfde wijze als de taksen, via
bevelschrift.
Mevrouw Lepoivre wil de aandacht van het college vestigen op de te hoge bedragen volgens haar van
de rechten van concessies op de gemeentebegraafplaats voor personen die al in moeilijke situaties
leven. Zij vraagt om erover na te denken bij het opstellen van de volgende gemeente begroting.
De Heer Desprez heeft een vergelijkende studie gemaakt betreffende retributie voor de huwelijken en
het wettelijk samenleven met de gemeenten van Oudergem en Ukkel en vastgesteld dat WatermaalBosvoorde gemiddeld de duurste gemeente is en dat zij bij de Stad Brussel aansluit. De Heer Desprez
zou verder in de kosteloosheid willen gaan en dient hiertoe het volgende amendement in:
1° De huwelijken worden gratis voltrokken:
1.
2.
3.
4.

Allé zaterdagen ochtenden.
De eerste vrijdagen van de maand (ochtend en middag)
De eerste zaterdagen van de maand (ochtend en middag).
De derde vrijdagen van de maand (ochtend).

2° De huwelijken worden voltrokken mits een enige retributie: van 200 euro in week, 300 € de
zaterdag ochtend en 400 € de zaterdag middag.
3° Expliciet de dag aangeven waarop de plechtigheid gratis in de regelgeving (art. 1).
Amendement verworpen door 18 stemmen tegen, 7 stemmen vóór, en 4 onthoudingen (PS en GH).
De Heer Casier rechtvaardigt zijn onthouding door het feit dat PS verkiest op de debatten te wachten
over de begrotingen en een vergelijkende studie van Brulocalis.
Mijnheer Wiard is dezelfde mening toegedaan.
De heer Godart wijst erop dat deze verordeningen verwijzen naar « de toestand van de gemeente
financiën». Hij vraagt zich af of deze zin niet kan worden geschrapt omdat de gemeente financiën het
goed doen.
De Heer de Le Hoye hoort wel de opmerkingen van de gemeenteraadsleden maar antwoordt dat deze
niet in het kader met deze technische aanpassing komen. Wat de gemeentefinanciën stand betreft,
reserveert hij zijn antwoord.
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35

Vergoedingen voor grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats - Reglement - Wijziging.
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 19/12/2017met betrekking tot het innen van vergoedingen voor
grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats, uitvoerbaar verklaard op 01/01/2018 voor een
termijn die verstrijkt op 31/12/2019;
Gelet op de wet van 20/07/1971 met betrekking tot de begrafenissen, gewijzigd door de wet van
20/09/1998;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST:
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
ARTIKEL 1
De concessierechten van graven in de gemeentelijke begraafplaats worden vastgesteld als volgt :
A. CONCESSIES VAN 15 JAAR IN VOLLE GROND EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

Volwassenen (1 lichaam)

. 2019 : 1.002,50€

Volwassenen (2 lichamen)
Kinderen van minder dan 7 jaar
Begrafenis van een bijkomend lichaam in een
individuele of gezamenlijke concessie
Bijkomende urne

. 2019 : 1.485,00€
. 2019 : 557,50€
. 2019 : 482,00€
. 2019 : 371,00€

B. CONCESSIES VAN 50 JAAR IN VOLLE GROND EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

Individuele concessie

. 2019 : 2.904,00€

Gezamenlijke concessie 2 lichamen
Gezamenlijke concessie 3 lichamen
Begrafenis van een bijkomend lichaam in een
individuele of gezamenlijke concessie
Bijkomende urne

. 2019 : 3.907,00€
. 2019 : 4.836,00€
. 2019 : 1.002,50€
. 2019 : 740,00€

C. FAMIELEGRAFKELDERS (duur 50 jaar) EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

2 opeenliggende vakken
3 opeenliggende vakken
4 opeenliggende vakken
Bijkomende urne

. 2019 : 5.200,50€
. 2019 : 6.503,00€
. 2019 : 7.803,00€
. 2019 : 741,50€

De vastgestelde prijzen omvatten de kosten voor het bouwen van de kelders.
D. KRYPTEN (duur 50 jaar) EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

1 cel
3 cellen
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Bijkomende urne

. 2019 : 741,50€

CONCESSIES VAN GRAVEN IN HET COLUMBARIUM EN URNE KELDERS
A. CONCESSIES VAN 5 JAAR - gratis
B. CONCESSIES VAN 15 JAAR EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

Concessie 1 urne
Concessie 2 urnen
Kinderen van minder dan 7 jaar
Bijkomende urne

. 2019 : 874,00€
. 2019 : 1.300,00€
. 2019 : 446,00€
. 2019 : 372,00€

C. CONCESSIES VAN 50 JAAR EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

Individuele concessie
Concessies 2 urnen
Concessies 3 urnen

. 2019 : 2.565,00€
. 2019 : 3.438,00€
. 2019 : 4.274,00€

Bijkomende urne

. 2019 : 874,00€

BEHOUD VAN DE NAAMPLAAT OP DE HERINNERINGSMUURT VAN DE STROOIWEIDE EN
OP DE VOORMALIGE STROOIWEIDE.

Voor een duur van 15 jaar
Voor een duur van 50 jaar

. 2019 : 132,50€
. . 2019 : 397,50€

ARTIKEL 2
De concessierechten van graven zijn verhoogd met :
a) 200 % indien de concessiehouder minder dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats in WatermaalBosvoorde heeft.
Mogelijkheid om een concessie van 15 jaar of 50 jaar te kopen;
b) 100 % indien de concessiehouder voor meer dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats heeft in
Watermaal-Bosvoorde en dat de eerste persoon die begraven wordt geen hoofdverblijfplaats heeft in
Watermaal-Bosvoorde.
Verplichting om een concessie voor 50 jaar te kopen. De concessiehouder is aangewezen als
begunstigde van de concessie en kan zijn plaats niet opgeven.
c) 50 % als de overledene minder dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats in Watermaal-Bosvoorde heeft
maar dat hij meer dan 25 jaar in Watermaal-Bosvoorde heeft gewoond.
Mogelijkheid om een concessie van 15 jaar of 50 jaar te kopen;
het bewijs van de hoofdvestiging in de gemeente kan alleen maar voortkomen uit een inschrijving of
een vermelding in het bevolking- of vreemdelingenregister.
ARTIKEL 3
De prijs van de concessie moet vooraf en in één enkele betaling aan de Gemeenteontvanger worden
betaald.
ARTIKEL 4
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het
reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
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In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder
voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing
werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van
de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het
College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de
uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de
belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk
en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 5
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de
vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 6
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 7
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 19 positieve stemmen, 10 onthoudingen.
Onthoudingen : Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin Casier,
Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van Steensel.
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Retributie voor huwelijk-en voor wettelijke samenwoningsplechtigheden op bepaalde dagen van de
week - Reglement - Wijziging
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 18/11/2014 met betrekking tot het innen van een retributie voor
huwelijks- en voor wettelijke samenwoningsplechtigheden op bepaalde dagen van de week,
uitvoerbaar verklaard op 01/01/2015 voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST:
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
ARTIKEL 1
Er wordt een retributie gevorderd voor het houden van huwelijks- en wettelijke samenwoningsplechtigheden, behalve voor deze die plaatshebben op vrijdagmorgend tussen 8U00 en 12U00.
ARTIKEL 2
Volgens de dag van de week waarop de huwelijks- of wettelijke samenwoningsplechtigheid wordt
gevierd, wordt de retributie vastgesteld als volgt :
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. op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag :
. 2019 : 186,50€
. op vrijdag tussen 14 uur en 17 uur en op zaterdag tussen 8 uur en 13 uur :
. 2019 : 298,00€
. op zaterdag tussen 14 uur en 17 uur :
. 2019 : 613,00€
Op zon- en feestdagen hebben geen huwelijks- en wettelijke samenwoningsplechtigheden plaats.
ARTIKEL 3
De retributie wordt voorafgaandelijk betaald in handen van de Gemeenteontvanger samen met de
belasting op het afleveren van het huwelijksboekje, als het geval zich voordoet. De retributie kan niet
worden terugbetaald, behalve in geval van overmacht. In dit geval moet een schriftelijke aanvraag
ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen die de gegrondheid ervan
beoordeelt.
Het kwijtschrift van betaling moet getoond worden aan de dienst Burgerlijke Stand voor de huwelijksof wettelijke samenwoningsplechtigheid.
ARTIKEL 4
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het
reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder
voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing
werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van
de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het
College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de
uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de
belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk
en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 5
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de
vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 6
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 7
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 19 positieve stemmen, 10 onthoudingen.
Onthoudingen : Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin Casier,
Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van Steensel.

37

Retributie voor de bezetting van het openbaar domein ter gelegenheid van plaatselijke kermissen Reglement - Wijziging.
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De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 18/11/2014 betreffende de retributie voor de bezetting van het
openbaar domein ter gelegenheid van plaatselijke kermissen, uitvoerbaar verklaard op 01/01/2015
voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019;
Overwegende dat de aansluitingen op de elektriciteitskasten voor de gemeente lasten veroorloven is
het gerechtvaardigd deze door de ervan begunstigde foorreizigers te laten dragen;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST:
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
Artikel 1
Ter gelegenheid van kermissen wordt er, ten laste van de foorreizigers, een retributie gevorderd voor
de bezetting van het openbaar domein.
Artikel 2
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld per strekkende meter grondinneming, voor de hele duur
van de manifestatie, met een minimum per standplaats :
Per strekkende meter grondinneming :
. 2019 : 39,35€
Retributie voor een standplaats van minimum 2 meters en maximum 20 meters.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen de retributie, voor uitzonderlijke
omstandigheiden, te annuleren of verminderen.
Artikel 3
In geval van aansluiting op de elektriciteitskasten wordt het bedrag van de retributie verhoogd per dag
en per aansluiting :
- voor de kleine kermistenten en voor de reiswagens (tijdens het zomer seizoen)
. 2019 : 5,90€
- voor de reiswagens (tijdens het winter seizoen)
. 2019 : 7,65€
Artikel 4
De retributie dient voorafgaandelijk betaald te worden in handen van de Gemeenteontvanger.
Artikel 5
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het
reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder
voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing
werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van
de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het
College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de
uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de
belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk
en Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 6
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de
vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
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opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
Artikel 7
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
Artikel 8
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 22 positieve stemmen, 7 onthoudingen.
Onthoudingen : Philippe Desprez, Sandra Ferretti, Eric Godart, Alexandre Dermine, Laura Squartini,
Christine Roisin, Laurent Van Steensel.

38

Retributies voor administratieve diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging.
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 18/09/2018 met betrekking tot de retributies voor administratieve
diensten verleend aan derden, uitvoerbaar verklaard op 24/09/2018 voor een termijn die verstrijkt op
31/12/2019;
Overwegende dat de administratieve diensten verleend aan derden voor de gemeente lasten
veroorloven is het gerechtvaardigd deze lasten bevatten door de diensten door de begunstigden te
laten dragen;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gezien de Ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van
Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en
tot wijziging van aanverwante wetgevingen;
Gezien de Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen
met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing tot wijziging van de
wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen ;
Gezien de omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse
bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve
vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt
overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure ervan
worden geregeld ;
Gezien de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding
van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de
gevolgen hiervan betreft ;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST:
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
ARTIKEL 1
De retributie heeft als basis de administratieve diensten verleend aan derden beschreven zoals volgt :
A. BURGERLIJKE STAND – BEVOLKING :
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- Aanvragen van het overschrijven
van akten van burgerlijke stand
opgesteld door vreemde
overheden :
- Wijziging van voornaam:
Verzoek om een voornaam te wijzigen of
te verwijderen:
- Wijziging van voornaam:
Verzoek om een voornaam te wijzigen of
te verwijderen op zichzelf genomen of
samengenomen met de naam, belachelijk
of hatelijk is, of dit is omdat hij manifest
ouderwets is;

per akten :
. 2019 : 54,00€
Als er meer dan één voornaam wordt vervangen,
is er slechts één vergoeding
. 2019 : 500,00€

Verzoek om een voornaam te wijzigen of
te verwijderen die een buitenlandse klank
heeft en welke de integratie van de
persoon die recentelijk de belgische
nationaliteit verkregen heeft hindert ;
Verzoek om een voornaam te wijzigen of
te verwijderen welke tot verwarring kan
leiden, waaronder met betrekking tot de
genre van de persoon;
Verzoek om een voornaam te wijzigen of
te verwijderen welke enkel verandert door
de toevoeging of weglating van een
leesteken of van een teken waardoor de Als er meer dan één voornaam wordt vervangen,
is er slechts één vergoeding
uitspraak
grwijzigd wordt (accent, koppelteken,
. 2019 : 50,00€
umlaut …);
Verzoek om een voornaam te wijzigen of
te verwijderen die afgekort is/wordt;
Verzoek tot omkering van de in de
geboorteakte vermelde voornamen;
Verzoek tot wijziging of verwijdering van
een voornaam, in geval van verklaring
van een verandering van
geslachtregistratie;
Vrijstelling van de vergoeding voor vreemdelingen
- Wijziging van voornaam:

of die geen voornaam hebben en die bez ig z ijn met
het verwerven van nationaliteit.

- Opzoekingen betreffende
stamboom :
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- Opzoekingen van adressen :

per eenheid wanneer de geboortedatum bekend is :
. 2019 : 9,75€

- Opzoekingen van adressen :

per eenheid wanneer de geboortedatum niet bekend is :
. 2019 : 12,00€

- Herinschrijving van van ambtswege
door-geschrapten voor zoveel de
herinschrijving niet door een
beslissing van het Schepencollege
ontstaat :
- Foto’s thuis geleverd bij de
uitreiking of hernieuwing van
identiteitstukken aan ouderlingen
of gehandicapten die
zich niet kunnen verplaatsen :
- Documenten ontleend aan het
Nationaal Register :
*Forfaitaire vergoeding verhoogd met :
*Proportionele vergoeding per 100
namen:
a) Eenvoudige listing
(30 namen per pagina)
b) Volledige listing
(12 namen per pagina)
c) Etiketten

. 2019 : 39,00€

. 2019 : 14,50€
Derden gedomicilieerd of met zetel
Andere derden
in de gemeente
. 2019 : 15,85€
. 2019 : 19,15€

. 2019 : 3,80€

. 2019 : 6,00€

. 2019 : 7,75€

. 2019 : 11,75€

. 2019 : 7,75€

. 2019 : 11,75€

Welke ook de hoeveelheid afgeleverde documenten weze, zal de proportionele retributie van
toepassing zijn voor een minimum van 100 namen en elk deel van honderd zal als honderd
beschouwd worden.
B. STEDEBOUW – MILIEU :
1.Administratieve kosten voor onderzoek van dossier :

a) Nieuw bouwen - Afbraak en/of heroprichting Verbouwing van volume met of zonder
verhooging

. 2019 : 173,50€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de
beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50%
verhoogd worden.
De in punt a) vermelde bedragen worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen
voorafgaande aanvraag is.

b) Wijziging (zonder verandering van volume) :
- van de gevel of van het dak
- van het dak door plaatsen van dakvenster
- van ramen (vorm, materiaal, kleur)

. 2019 : 87,75€
Nihil
Nihil

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de
beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50%
verhoogd worden.
Voor de in punt b) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande
aanvraag is, worden vastgesteld :
. 2019 : 873,00€
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c) Plaatsen van :
- uithangbord :
- nieuw uithangbord
- vernieuwing zonder wijziging
- publiciteit verbonden met het uithangbord:
- nieuwe publiciteit
- hernieuwing zonder wijziging
- zonnetent – afdak
- gevelverlichting
- allerlei automaten
- antennes, masten, pylonen en
andere gelijkwaardige structuren
- windmolens en zonne panelen
- allerlei tuinhuisjes
- afsluitingen
- vastgoed paneel :
- nieuw paneel
- hernieuwing zonder wijziging
- werfpaneel

. 2019 : 87,75€
Nihil
. 2019 : 87,75€
Nihil

. 2019 : 87,75€

Nihil
Nihil
. 2019 : 87,75€
Nihil
. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de
beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50%
verhoogd worden.
Voor de in punt c) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande
aanvraag is, worden vastgesteld :
. 2019 : 873,00€

d) Bestemmings- en/of gebruikswijziging :
- wijziging in woning
- wijziging van een woning in een ander
bestemming/gebruik
- wijziging van bestemming/gebruik buiten woning
- richten van terugzones of zijzones in parkeer-,
stationeerzones of inritten

Nihil

. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de
beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50%
verhoogd worden.
Voor de in punt d) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande
aanvraag is, worden vastgesteld :
. 2019 : 873,00€

e) Wijziging :

Gemeenteraad - 22.01.2019 - Openbaar register

56/85

- van de tuinreliëf en/of terugzones en/of zijzones
- van de permeabiliteitspercentage van niet
gebouwde zones

. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen
van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd
worden.
De in punt e) vermelde bedragen worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen
voorafgaande aanvraag is.

f) Ontbossing

. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen
van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd
worden.
Het in punt f) vermeld bedrag wordt vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen voorafgaande
aanvraag is.

g) Vellen van alleenstaande bomen (per boom)

Nihil

Voor elk vellen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande aanvraag is, worden
vastgesteld op :
. 2019 : 174,50€

h) Ontginnen van te beschermen gebieden

. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen
van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd
worden.

i) Gebruik van een terrein volgens artikel 98,10° van het
Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening
(B.W.R.O.)

. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen
van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd
worden.
De bedragen vermeld in punten h) en i) worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen
voorafgaande aanvraag is.

1) Stedebouwkundige inlichtingen

2) Stedebouwkundige inlichtingen en aanvragen tot
dringende verstrekking:
3) Diverse inlichtingen :
4) Verkavelingsvergunning :
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5) Stedebouwkundige attestatie :
6) Openbaar onderzoek :
7) Overlegcommissie :
8) Instantiecommissie :
9) Verslagen, effektenstudies :
10) Verlenging van vergunning :
11) Normen rustoorden :
12) Andere door de hogere overheid opgelegde
prestaties :
13) Milieuklasse 1 :
14) Milieuklasse 2 :
15) Milieuklasse 3 :
16) Wijziging van de exploitatie voorwaarden en/of
Verandering van uitbaater :
17) Onderzoek van stedebouwarchieven en andere dossiers
Kosten (zonder kopie, CD-Rom of andere
communicatiemiddel)

. 2019 : 347,00€

. 2019 : 71,00€

. 2019 : 173,50€
. 2019 : 259,00€
. 2019: 70,50€ + 18,50 € /rubriek
. 2019: 92,00€ + 18,50 € /rubriek
. 2019 : 35,20€

. 2019 : 52,50€

C. ALLERLEI :

- Kopieën van plannen (met een minimun
van 1 vierkante meter) :
- Kopieën van documenten A4 :
- Kopieën van documenten A3 :
- Levering op CD-Rom :
- Dossiers van candidaturen voor
examens :

. 2019 : 7,00€ per vierkante meter
. 2019 : 0,17€ per kopie
. 2019 : 0,30€ per kopie
. 2019 : 3,20€ per CD-Rom
. 2019 : 6,80€

ARTIKEL 2
Zijn vrijgesteld van de retributie :
- documenten afgeleverd aan behoeftige personen. De behoeftigheid wordt gestaaft met afdoende
bewijsstukken;
- toelatingen voor filantropische, sportieve, filosofische, godsdienstige of politieke manifestaties;
- toelatingen betreffende aktiviteiten die als zodanig aan een belasting of retributie ten gunste van de
gemeente onderworpen zijn;
- documenten gevraagd door de rechterlijke overheden, de openbare besturen en de daarmee
gelijkgestelde instellingen evenals de instellingen van
openbaar nut;
- toelatingen die uitzonderlijk afgeleverd worden gedurende manifestaties die door of met behulp van
de gemeente georganiseerd worden.
ARTIKEL 3
De belasting is verschuldigd door de begunstigde van de verleende dienst.
ARTIKEL 4
Behalve inzake stedebouw moet het bewijs van de betaling, voorafgaand het onderzoek van de
aanvraag door het Bestuur, getoond worden.
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ARTIKEL 5
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het
reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder
voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing
werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van
de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het
College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de
uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de
belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk
en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 6
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de
vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 7
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 8
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 19 positieve stemmen, 10 onthoudingen.
Onthoudingen : Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin Casier,
Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van Steensel.

39

Retributies voor technische diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging.
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 18/11/2014 met betrekking tot het innen van een retributie voor
technische diensten verleend aan derden, uitvoerbaar verklaard op 01/01/2015 voor een termijn die
verstrijkt op 31/12/2019;
Overwegende dat de technische diensten verleend aan derden voor de gemeente lasten veroorloven is
het gerechtvaardigd deze lasten bevatten door de diensten door de begunstigden te laten dragen;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST :
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
ARTIKEL 1
Er wordt en retributie geheven voor prestaties verricht door het gemeentepersoneel en voor de
uitvoering van technische diensten verleend door de gemeentediensten ter gelegenheid van
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feestelijkheden, sportevenementen, huwelijken, openbare verkopen door deurwaarders, het
voorbehouden van parkeerruimte, de organisatie van allerlei manifestaties, enz...
ARTIKEL 2
De bedragen van de retributie worden vastgesteld als volgt :
1. Voorbehouden van parkeerruimte en andere op de openbare weg :
- voor het laden, het vervoeren, het plaatsen en het wegnemen na gebruik van
verkeerssignalisatiematerieel :
. 2019 : 95,00€
- per opgestelde verkeersplaat en per ondeelbare periode van 24 uur :
. 2019 : 7,10€
- voor een Nadar afsluiting of kopafsluiting en per ondeelbare periode van 24 uur :
. 2019 : 2,95€
De retributies met betrekking tot het voorbehouden van parkeerruimte ter gelegenheid van het
verhuizen van partikulieren die hun verblijf komen vestigen of veranderen op het grondgebied van
Watermaal-Bosvoorde worden verminderd met 50%.
2 . Tussenkomst van gemeentepersoneel ter gelegenheid van manifestaties zoals feestelijkheden,
sportevenementen, huwelijken, openbare verkopen door deurwaarders en andere :
- per uur en per persoon :
. 2019 : 23,50€
- per uur per voertuig met bestuurder :
. 2019 : 32,70€
3. Voorziening van straat vuilnisbakken : 11,00 EUR
De bedragen van de retributies met betrekking tot de tussenkomst van gemeentepersoneel worden
verdubbeld op zon- en feestdagen.
Ieder begonnen uur wordt als volledig uur aangerekend.
ARTIKEL 3
Worden vrijgesteld van de betaling van de retributie, de inrichters van filantropische, culturele,
godsdienstige, vaderlandslievende, sociale, folkloristische of sportieve manifestaties zonder
winstoogmerk.
ARTIKEL 4
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon, de privé- of openbare instelling, die
om de prestaties en/of diensten verzoekt. Ze dient betaald te worden in handen van de
Gemeenteontvanger, voorafgaandelijk aan het presteren van de gevraagde diensten.
ARTIKEL 5
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het
reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder
voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing
werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van
de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het
College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de
uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de
belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk
en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 6
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de
vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
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ARTIKEL 7
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 8
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 19 positieve stemmen, 10 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin
Casier, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin.

40

Retributies op de begrafenisdiensten - Reglement - Wijziging.
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 18/09/2018 met betrekking tot het innen van retributies op de
begrafenisdiensten, uitvoerbaar verklaard op 24/09/2018, voor een termijn die verstrijkt op
31/12/2019;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST ;
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
ARTIKEL 1
Een retributie wordt gevorderd voor de hiernavolgende begrafenisdiensten :
a) de terbeschikkingsstelling van een wachtkelder;
b) het openen van grafkelders, vergunningen en crypten;
c) de terbeschikkingsstelling van de rouwkamer.
ARTIKEL 2
De driemaandelijkse retributie voor het gebruik van de wachtkelder wordt vastgesteld op :
. 2019 : 186,00€
Elk begonnen trimester moet volledig betaald worden.
ARTIKEL 3
De retributie voor het openen van grafkelders, vergunningen (voor 50 jaar of voor 15 jaar) en crypten
wordt vastgesteld op :
. 2019 : 247,50€
De retributie voor het openen van vakken in het columbarium of in urne kelders is vastgesteld op :
. 2019 : 79,00€
ARTIKEL 4
Het gebruik van de rouwkamer leidt tot de inning van een retributie van: (per 24 uur)
. 2019 : 51,00€
Het verblijf van een lichaam in de rouwkamer mag 72 uur niet overschrijden.
Vrijstelling van de retributie die wordt verleend in geval van schenking van het lichaam aan de
wetenschap
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ARTIKEL 5
De retributies worden vooraf betaald aan de Gemeenteontvanger.
ARTIKEL 6
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het
reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder
voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing
werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van
de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het
College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de
uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de
belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk
en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 7
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de
vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder
opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 8
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 9
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 19 positieve stemmen, 10 onthoudingen.
Onthoudingen : Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric Godart, Martin Casier,
Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Laurent Van Steensel.
Mme Lepoivre aimerait des précisions sur les caveaux d’attente et la mise à disposition du dépôt
mortuaire. Elle rétirère sa remarque sur le montant élevé de la redevance comme pour les droits de
concessions. Elle demande qu’on envisage une réflexion dans le cadre du budget 2019 pour voir si la
commune ne peut envisager d’autres recettes que celles-ci.
Mr Deleuze s’engage à répondre par écrit aux questions de Mme Lepoivre.
Mme Squartini évoque l’ordonnance du 29/11/2018 sur les funérailles et les sépultures qui permet aux
communes de mettre à disposition sur leur territoire une ou plusieurs salles adaptées à la tenue de
cérémonies funéraires neutres.

Mevrouw Lepoivre zou graag bijzonderheden krijgen over de wachkelders en het beschikbaar stellen
van het dodenhuisje. Zij herhaalt haar opmerking op te hoge bedrag van de retributie zoals voor de
concessies rechten. Zij vraagt dat men een discussie overweegt in verband met de begroting 2019 om
te zien of de gemeente andere inkomsten kan overwegen dan deze.
Mijnheer Deleuze verbindt zich ertoe schriftelijk op de vragen van Mevrouw Lepoivre te antwoorden.
Mevrouw Squartini vermeldt de beschikking van 29/11/2018 op de begrafenissen en de graven die het
de gemeenten mogelijk maakt om op hun grondgebied één of meer neutrale begrafenisruimtes ter
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beschikking te stellen, aangepast aan de formele bekleding voor neutrale begrafenissen.

Stedenbouw
41

Toelating om in rechte op te treden. Watermaal-Bosvoorde / Gemachtigde ambtenaar van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Stedenbouwkundigevergunning 16/PFU/584128 afgeleverd door
de gemachtigde ambtenaar op 06/12/18 aan DROH!ME EXPLOITATION NV Terhulpsesteenweg
51 tot 53 en 61 te 1180 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Michel CULOT, om een park
voor actieve ontspanning in de renbaan van Bosvoorde in te richten. Verdediging van de belangen
van de Gemeente. Indiening van een beroep tot nietigverklaring en van een aanvraag voor
schorsing bij de Raad van State.
De Gemeenteraad,
Gelet op de stedenbouwkundigevergunning 16/PFU/584128 afgeleverd door de Gemachtigde
ambtenaar op 06/12/18 aan DROH!ME EXPLOITATION NV Terhulpsesteenweg 51 tot 53 en 61 te
1180 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Michel CULOT, om een park voor actieve ontspanning
in de renbaan van Bosvoorde in te richten;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 16/10/18 om een beroep
bij de Raad van State tegen de milieuvergunning van 27/10/17 afgeleverd door Leefmilieu Brussel aan
DROH!ME N.V., Terhulpsesteenweg 53A te 1180 Brussel voor het uitbaten van de geklasseerde
inrichtingen van een recreatiecomplex gelegen Terhulpsesteenweg, 53 te 1180 Brussel;
Gelet op het advies van de gemeente uitgebracht in het kader van de overlegcommissie in zitting van
13/10/17;
Gelet op het advies van het College van Burgemeester en Schepenen uitgebracht op 26/10/17;
Overwegende dat het project aan de opmerkingen uitgebracht door de gemeente niet beantwoordt;
Overwegende bijgevolg, dat er reden is om een beroep tot nietigverklaring en een aanvraag voor
schorsing bij de Raad van State in te dienen teneinde de belangen van de Gemeente te verdedigen;
Overwegende dat de Gemeenteraad hiervoor de toelating aan het College voor Burgemeester en
Schepenen moet geven om in rechte te kunnen optreden;
Gelet op de wet van 17/06/17 betreffende openbare aanbestedingen, meer bepaald artikel 28-§1-4°
(uitsluiting van sommige aanbestedingen van juridische diensten over de toepassing van de betrokken
wet);
Gelet op het artikel 270 van de nieuwe Gemeentewet
BESLUIT
Enig artikel
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om in rechte op te treden bij de Raad
van State, teneinde een beroep tot nietigverklaring en een aanvraag ter schorsing aan te tekenen tegen
de beslissing van de Gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 06/12/18
om een stedenbouwkundigevergunning aan DROH!ME EXPLOITATION NV Terhulpsesteenweg 51
tot 53 en 61 te 1180 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Michel CULOT, af te leveren om een
park voor actieve ontspanning in de renbaan van Bosvoorde in te richten.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
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29 stemmers : 29 positieve stemmen.
Mme Stassart donne des explications sur ce point.
Mevrouw Stassart geeft verklaringen over dit punt.

Secretariaat
42

Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende de renovatie van de Sint Hubertuskerk en de
contacten met de actoren
Ik hou deze interpellatie naar aanleiding van het antwoord dat ik eind december gekregen heb op mijn
schriftelijke vraag (in bijlage) naar informatie over de opvolging van het dossier.
Uit het antwoord moet blijken dat er ook sinds september 2018, geen contacten geweest zijn tussen het
gewest en de gemeente, dat de koper zelf met het gewest onderhandelt. Ik krijg ook geen antwoord op
mijn vraag ivm de contacten met de buurtbewoners, die nochtans heel wat bezwaren en opmerkingen
op het voorgestelde project geuit hebben en zich terecht de vraag stellen waar zij aan toe zijn. In uw
antwoord geeft u aan dat het indienen van de aanvraag voor de stedenbouwkundige en
milieuvergunning de volgende stap in de procedure is en dat u zich op geen enkele datum kunt
uitspreken.
Ik maak mij zeer ongerust over het uitblijven van een initiatief van de gemeente om dit dossier tot een
goed einde te brengen. Ik vrees dat we dezelfde weg opgaan als met het Keymplein, met dit verschil
dat we hier te maken hebben met een gebouw dat leeg staat en verder dreigt af te takelen. Laat ons
duidelijk zijn: het gebouw staat al jaren leeg en het verder laten aftakelen is geen optie. We zitten nu in
een situatie dat het Gewest de vergunning moet afleveren en dat er een verdeeld advies is met veel
voorwaarden, o.a. i.v.m. de parking, de lifttoren, ... Er is ook de problematiek van het gebruik van de
“gemeenschapsruimten” waar ook niet duidelijk is wat hun bestemming nu zal zijn en we met een
suggestie zitten om hier ook maar woonruimte van te maken. Ik geef alvast mee dat m.i. deze ruimten
een publieke functie moeten hebben en dat het m.i. niet kan dat zij door de kerkfabriek verder zullen
uitgebaat worden… zoals ik uit een eerder antwoord van de schepen meen begrepen te hebben. Mag
ik teruggaan naar een eerdere suggestie te overwegen om deze ruimte die gedesacraliseerd is, om te
vormen tot een vrijzinnige ontmoetingsruimte. Daar is in heel Brussel behoefte aan en er is onlangs
een ordonnantie goedgekeurd i.v.m. neutrale afscheidsruimten.
Zou de gemeenteraad wat meer informatie kunnen krijgen over de stand van zaken in het dossier, dan
de vage antwoorden die ik op mijn schriftelijke vragen van eind vorig jaar, gekregen heb? Ik overloop
ze even:
Er is geen contact tussen de gemeente en het gewest. Waarom zijn er geen contacten? Waar liggen de
problemen?
Er zijn verschillende ontmoetingen geweest tussen de koper en de schepenen met betrekking tot de
voortgang van het project. Wat was de aard van deze gesprekken? Zijn daar verslagen van en wat zijn
de conclusies.
Als antwoord op mijn expliciete vraag naar communicatie of contacten met de buurtbewoners, die
mijns inziens de dichtst betrokkenen zijn en dus in eerste instantie goed moeten geïnformeerd blijven,
krijg ik als antwoord dat dit nu niet nodig geacht wordt omdat we in een technische fase zitten.
Voorziet het college dan geen debriefing? Heel wat opmerkingen van de buurtbewoners zijn in het
verslag en standpunt van de adviescommissie in acht genomen en het lijkt me dan ook – in het kader
van een echte participatie – aangewezen om de bewoners juist dan ook te betrekken in het zoeken naar
een vergelijk.
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Mag ik aandringen op echte participatie van alle betrokkenen in dit dossier. Niets doen is voor mij
geen optie en om tot oplossingen te komen zal men met alle betrokkenen samen moeten
communiceren en samenzitten en het lokale niveau is voor mij het meest aangewezen om dit in goede
banen te leiden. Participatie betekent mee overleggen, samen zitten, betrokkenheid en niet alleen
vrijblijvende hoorzittingen of creatieve ateliers.
Mijnheer Bertrand vraagt dat het antwoord op zijn schriftelijke vraag in de bijlagen van BOS wordt
opgenomen.
Het antwoord van de Heer Thielemans:
« Als u het toelaat, alvorens op uw vragen te antwoorden, rekening houdend met het feit dat de
Gemeenteraad zich sterk heeft vernieuwd, ga ik kort enkele elementen van conceptualisatie geven:
•
De Gemeente heeft zich verbonden in een verkoop proces van de Sint-Hubertuskerk aan een
particuliere koper.
•
Een verkoop compromis werd op 21 december 2016 ondertekend.
•
De koper heeft een verzoek tot vergunning van Stedenbouwkunde ingediend in augustus
2017 om de kerk te veranderen en er huisvestingen te integreren op de verdieping en activiteiten
van collectief belang op de benedenverdieping, dat alles met handhaving van een vereringsplaats.
Deze vraag is het onderwerp van een speciale Commissie van Overleg op 29 juni 2018 geweest.
•
Een groot aantal personen was aanwezig en hebben voor het merendeel constructieve
opmerkingen gemaakt, waar de Commissie rekening mee gehouden heeft.
•
Na afloop van deze zitting, hebben de leden van de Commissie een gedeeltelijk gunstig
advies overhandigd, met een geheel van voorbehouden waarvan het voornaamste betrekking had
op:

• De instelling van het ondergrondse parking achterzijde kerk onder de square.
• De nieuwe verkeerstoren aangrenzend aan de bestaande kerktoren.
• De hoogte onder plafond van de verering plaats die in een deel van het

gebouw wordt

gehandhaafd.

•

De opheldering van de functies van collectief belang die op benedenverdieping zullen
geintegreerd worden.
•
Bij kennisname van dit advies, heeft de koper van de Sint-Hubertuskerk besloten om het
project voort te zetten en een procedure gestart van deponeren van wijzigingsplannen.
•
Sindsdien is een lang en geduldig werk van wijziging en verdieping in het project aan de
gang teneinde aan het voorbehouden te antwoorden die door de Commissie van overleg worden
geuit. Gezien het volkomen nieuwe karakter en de complexiteit van het project, vraagt dit werk
tijd. Veelvoudige schetsen werden door de architect verwezenlijkt, besproken en herhaaldelijk
gewijzigd. Dit werk zal de komende weken slagen.
Ik kom nu tot uw vragen:
•
Er is geen contact tussen de Regio en de Gemeente geweest want in verband met dit
particuliere project heeft de koper, die de aanvrager van de vergunning van Stedenbouwkunde is,
zelf de contacten opgenomen. Tevens heeft de Regio zich duidelijk uitgesproken door middel van
het Commissie advies die de werk basis vormt om het project te verbeteren.
• De koper en de schepenen hebben zich dikwijls ontmoet, ondersteund wanneer nuttig door de
gemeentedienst van Stedenbouwkunde, om uitwisselingen over de verschillende aspecten van de
ontwikkeling van het project te doen.
• Wanneer de gewijzigde plannen zullen ingediend zijn zal het aan het College toekomen om het
moment en de manier te besluiten om over het project in te lichten.
•
Wanneer het dossier volledig zal verklaard worden en door de Regio onderlegd, zullen
publiciteit acties worden uitgevoerd te weten een openbaar onderzoek gevolgd door een nieuwe
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Commissie van Overleg. Het zal de gelegenheid zijn voor de personen die het dossier hebben
gevolgd om te controleren hoe hun adviezen in aanmerking werden genomen.
Tot besluit, ik ben blij dat weldra een nieuwe stap zal worden gezet in deze zeer positieve
onderneming voor onze gemeente.
De Heer Bertrand: « Hebt u een idee van wanneer dit werk zal plaats vinden? Ik wil vooral dat de
bewoners vanaf het begin in het project zijn betrokken, om te vermijden zoals aan het Keym plein, in
een blokkade situatie te verzeilen ».
De Heer Thielemans: « Ik beheers de termijnen niet maar dit werk komt ten einde. In juni 2018, heeft
iedereen op zeer rustige wijze zich ter gelegenheid van de commissie van overleg kunnen uitspreken.
Bijna al deze adviezen werden overgenomen uit de gedeelde adviezen van de commissie van overleg,
dat wil zeggen in die waarin de gemeente een beetje een ander advies gaf dan de Regio. Het openbare
onderzoek zal het publiek toelaten om te zien in welke mate men met hun adviezen heeft rekening
gehouden ».
De Heer Bertrand: « Er was eveneens een heel debat over deze openbare ruimtes en men gaf de indruk
dat er druk was om deze ruimtes niet te maken maar om huisvesting te maken. U hebt een moment de
indruk gegeven dat als er openbare ruimtes waren, zij door de Kerkfabriek zouden beheerd worden. Ik
vind dat geen goed idee want dat zou de mogelijkheid niet meer laten om neutrale ruimtes te creëren
(beschikking) ».
De Heer Thielemans: « Alle ruimtes op de benedenverdieping zijn ruimtes van collectief belang. In
deze ruimtes, zal een deel door de Kerkfabriek (voor de verering dichtbij de dwarsbeuk + kleine
lokalen) beheerd worden, zowel voor de verering als de jeugdbewegingen, maar alles wat in het hoofd
gangpad (circulatie voor de huisvestingen) en aan de zijkanten (lokalen) is, zullen plaatsen van
collectief belang zijn en wat in het project werd verweten, is het dat de koper nog niet duidelijk had
bepaald wie de gebruikers konden zijn. De gemeente stelde voor dat deze lokalen konden bezet
worden door aangrenzende scholen, maar men moet zich herinneren dat het een particulier project is
en dat het dus de particuliere eigenaar is die deze ruimtes van collectief belang zal ter beschikking
stellen. Men mag geen ruimten van collectief belang met openbare ruimten verwarren ».
De Heer Casier: « Heeft de gemeente geprobeerd belangstelling te wekken voor dit volkomen nieuw
project door wedstrijden? Heeft men overwogen om de vereringsruimten met andere cultussen te
delen? ».
De Heer Thielemans: « Er is voorafgaand een wedstrijd van studenten in architectuur geweest maar het
is gebleken dat een sleutelelement van het project de ontheiliging was. Het is een openbaar gebouw
van de gemeente, maar het moest nog ontheiligd worden. Men heeft met de religieuze autoriteiten
moeten spreken en de gemeente heeft zich rekenschap gegeven dat het zeer complex ging zijn voor de
Kerkfabriek om dat op nauwkeurige wijze te bepalen, om door verschillende auteurs van projecten
begrepen te worden die in concurrentie zouden kunnen zijn om tot een plaats te komen die met hun
behoeften zou overeenstemmen. De gemeente heeft voor de verkoop geopteerd eerder dan een
promotie markt of een architectuur wedstrijd want dit zou te zwaar geweest zijn om door de
gemeentediensten te beheren. Het is een project dat voorafgaand goed is aangepakt en de gemeente
zorgt er goed voor om in het verband van de verkoop te blijven.
Wat een neutrale afscheid ruimte betreft, antwoordt de Heer Thielemans dat deze plaats niet neutraal is
omdat het gebouw volledig als katholieke religieuze ruimte is aangeduid. Ik kan suggesties aan de
koper doen maar wij hebben daar geen vat op ».
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Interpellatie van Mw Rachida MOUKHLISSE betreffende de opvolging van het incident tijdens de
openbare vergadering van de cemeenteraad van 17 december jl.
Ik zou als introductie van deze interpellatie mijn verontwaardiging en die van de verkozenen van de
meerderheid willen uiten tegenover de actie gevoerd door Mevrouw Ferretti bij de inwoners van de
Dries. Ik ben evenveel boos als verdrietig over wat er is gebeurd op de Gemeenteraad van 17
december 2018. Een bevolking, al verzwakt door de wisselvalligheden van het leven is
geinstrumentaliseerd. Zeer gerichte personen-met meerderheid van buitenlandse oorsprong-werden
aangemoedigd om zich op de Gemeenteraad te manifesteren, terwijl het huishoudelijke reglement het
hun niet toeliet. Voorts heeft men hun laten geloven dat de Gemeenteraad en het College bevoegd
waren om hun situatie te laten vooruitgaan terwijl het beleid van hun huisvestingen afhangt van de
maatschappij « En Bord de Soignes» en niet direct van de Gemeente. Deze personen, die werden
gemanipuleerd, ken ik zeer goed door hun cultuur, hun overtuiging en vooral door hun manier van
omgaan met moeilijkheden. Men heeft hun laten weerspiegelen dat het voor hun rechten was dat zij
konden komen en te midden van een zaal schreeuwen waar de waarden van iedereen in rust en kalmte
worden verdedigd. Het is onaanvaardbaar, deze personen werden in het geweld gekristalliseerd dat
hun al aan de huid kleeft precies door de kleur ervan. Mevrouw Ferretti heeft geprobeerd te laten
geloven dat zij het voor de betrokken inwoners deed terwijl neen… en duizend keer neen, zij deed het
voor zichzelf! Niets rechtvaardigt désinformatie van personen om onenigheid te zaaien onder de
burgers… en vooral om op een zielige manier de bestaande meerderheid aan te vallen.
Gemeenteraadslid zijn betekent eerst en vooral de burgers dienen en ze niet in stereotypen duwen waar
ze echt geen behoefte aan hebben. Mijn walging bereikte zijn paroxisme toen ik politieke
vertegenwoordigers deze boze burgers zag filmen waaronder sommige zich in een uiterste staat van
waanhoop bevonden.
Het kwaad is geschied. Na het incident van vorige maand hebben de heren Deleuze en Thielemans
zich ertoe verbonden om de betrokken inwoners te ontmoeten en ik bedank ze ervoor. Ik kom terug
tot mijn vragen gericht aan het College:
- Heeft u de gelegenheid gehad om de betrokkenen te ontmoeten en hun opnieuw uit te leggen hoe het
beleid van de huisvestingen « En Bord de Soignes » werkt en de middelen hun geboden om
rechtstreeks met de beheerders van deze vennootschap te communiceren? Werden zij ingelicht over
het feit dat zij niet konden ingrijpen tijdens de openbare zitting van de Gemeenteraad door de
personen die hun aanmoedigden om te komen?
- Heeft u de gelegenheid gehad om deze situatie te bespreken met de beheerders van « En Bord de
Soignes » de voorzitter en zijn directie?
Alvast bedankt voor uw antwoorden.
Antwoord van de Heer Thielemans:
« De Burgemeester en ik hebben de betrokkenen op 8 en 9 januari ontmoet. Ik had al sommige onder
hen op 27 december ontmoet.
Een niet- onbelangrijk deel van de ontmoetingen met de huurders van EBDS werd gewijd om de
werking van OVM’s en hun positie ten opzichte van de Gemeente uit te leggen. De huurders weten
hoe met EBDS contact opnemen, maar degenen die het gedaan hebben zijn niet tevreden van de
ontvangst of het antwoord die hun werd gegeven.
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De ontmoette personen hebben ons gezegd niet te weten dat zij niet konden ingrijpen in een openbare
zitting van de Gemeenteraad. Bij het vernemen ervan, gaven zij toe, niet zonder spijt, dat zij zeker niet
zo zouden gehandeld hebben als zij het eerst hadden geweten.
Wat het ter sprake brengen van deze situatie bij de EBDS instanties betreft, ontving de Burgemeester
zijn Directeur-Generaal in mijn aanwezigheid op 2 januari, ik heb van mijn kant de beheerders op de
hoogte gebracht op 8 januari 2019 ter gelegenheid van de RB ook bijgewoond door de Directeurs.
Om de situatie in enkele woorden kort samen te vatten en op actuele wijze, zou ik zeggen dat:
1. De vennootschap EBDS is zich bewust van de problemen waarmee een deel van de huurders
in hun huisvesting kampt en voert renovatieprojecten uit die gericht zijn om structurele
oplossingen te brengen die op verschillende jaren zullen geïmplementeerd worden.
2. Zij ondervindt moeilijkheden om in bepaalde situaties snel te antwoorden, hoewel de
problemen acuut zijn en het dagelijks leven van de betrokken huurders aantasten.
3. Het minste dat kan worden gezegd is dat EBDS en de huurders duidelijke communicatie
problemen ervaren.
Deze situatie is goed gekend. Een accumulatie van specifieke ergernissen (defecten, gas afsluitingen
riolen, geruchten…) hebben zich bij chronische problemen gevoegd. Het was voldoende om op de
gloeiende kooltjes te blazen om de geesten te verhitten.
Men moet nu terugkomen naar het inhoudelijke werk om de problemen te verhelpen, zonder de
bijzondere situaties te vergeten die aandacht op korte termijn vragen ».
Dhr Dermine
« Namens de groep Défi, ben ik woedend door de gebruikte taal van Mevr. Moukhlisse, door de
bedrieglijke lezing en het intentie proces betreffende het plaatsgevonden incident tijdens de
gemeenteraad van 17/12/2018. De interpellatie doet talrijke vragen rijzen naar de inhoud en de vorm
maar ook naar wat de werking van de instellingen betreft. Betreffende de inhoud, betreuren wij dat de
vraag tenslotte door de raadsvrouw wordt geminimaliseerd en ik zal de Raadsvrouw Mevr. Ferretti zich
in dit verband laten uitspreken. Over de vorm, kan het geweld van de geuite opmerkingen niet
getolereerd worden. Volgens de informatie die we krijgen, wordt dit gevoel door de verschillende
raadsleden gedeeld, zowel van de oppositie als van de meerderheid. De valse interpellatie van Mevr.
Moukhlisse is in feite een aanval jegens een gemeenteraadslid die zware beschuldigden zonder
grondslag en zonder overtuigende elementen bevat. De situatie presenteren uit het standpunt van de
cultuur stigmatiseert eveneens een gemeenschap die zich niet in de eerste interpellatie van Mevrouw
Ferretti bevond. Het is eveneens ontkennen dat andere personen, op deze dag aanwezig waren. Mevr.
Moukhlisse heeft zich dus schuldig gemaakt aan een persoonlijke aanval namens de meerderheid. Ik
stel dus de vraag aan elke raadslid van de aanwezige meerderheid hier: draagt uzelf ditzelfde bericht
en met dezelfde vinnigheid? Ik vraag expliciet aan elk groep hoofd van de meerderheid om op deze
vraag te antwoorden. Betreffende de werking van de democratische instellingen en specifiek van onze
gemeenteraad, zou ik op twee artikelen van het huishoudelijke reglement willen terugkomen. Art. 24:
« De regel op de vergaderingen behoort tot de Voorzitter ». De bevoegdheid behoort noch tot de
raadsleden noch tot de Burgemeester. Art. 25: « De Voorzitter kan, na een waarschuwing gegeven te
hebben, iedere persoon van de zaal laten uitwijzen die spreekt… ». Er bestaan mechanismen om deze
situaties te beheren maar het is in geen geval van de competentie van een raadslid deze bevoegdheid
uit te oefenen. Voorts bij de lezing van de interpellatie, is het niet te geloven dat er geen enkele
vangrail is die het neerleggen van zo'n tekst verhinderd. De uitdrukkingsvrijheid is een
onvervreemdbaar recht maar er moeten wettelijke vangrails zijn om dit soort afwijkingen te
vermijden. Het is aan de Voorzitter van de gemeenteraad en aan de gemeentesecretaris om de agenda
vast te leggen. Is het HR van de Raad voldoende om dit soort afwijkingen te verhinderen? Wat zijn
de wapens die het college en de gemeentesecretaris willen in zetten om het neerleggen van dit soort
interpellatie te kunnen verhinderen? Ik zal beëindigen met u te zeggen dat Mevr. Moukhlisse niet aan
haar proefstuk is. Uit terugkomende informaties, heeft zij al in het verleden ernstige beschuldigingen
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uitgesproken en personen gestigmatiseerd alvorens tenslotte haar verontschuldigingen aan te bieden.
Om deze situatie langs boven uit te kunnen verlaten, zal ik een wijziging van het HR van de Raad,
naar voorbeeld van de beschikking het HR van de Raad van Brussel Stad voorstellen, met name een
artikel dat zou beslissen dat « elk woord, bewering of de beledigende en kwetsende houding, en elke
persoonlijke aanval verboden zijn en beschouwd als overtreding van de orde ». Ik wilde eveneens de
bestuurster kandidatuur van Mevr. Ferretti voorstellen om de vraag ten gronde te behandelen en te
weten of de oppositie toegang zou kunnen hebben tot de informatie, eerder dan ze te moeten vragen
aan de Raad gemeenteraad ».
Mevr. Ferretti:
« Deze meer dan twijfelachtige interventie van Mevr. Moukhlisse interpelleert me in de mate dat er
lasterlijke beschuldigingen over mijn persoon worden gemeld en dat voorts deze beschuldiging
namens de verontwaardigde meerderheid zou gedaan worden. Zij schijnt het hoofddoel van mijn
eerste interpellatie te ontwijken, deze om op het gemeentegrondgebied de ongezonde of bijna
ongezonde huisvestingen te aanvaarden of niet. Uit zorg voor transparantie en duidelijkheid, mag ik u
op de context wijzen die me ertoe heeft aangezet om deze interpellatie te doen? Dat is nu al maanden
dat ik in contact ben met personen die in de Elandstraat wonen, en gelet op de slechte communicatie
die ons door de Heer Schepen werd bevestigd, heb ikzelf stappen ondernomen bij En Bord de Soignes,
hetzij bij bepaalde beheerders of de Directrice van Watermaal-Bosvoorde, teneinde de vereiste
informatie, wat timing en de omvang van de toekomstige werkzaamheden betreft te ontvangen.
Stappen die hun vruchten hebben afgeworpen aangezien deze inwoners voor een deel onder hen (van
huizen tot appartementen) de informatie ten gevolge van mijn vragen hebben ontvangen. Zoals
aangegeven in mijn interpellatie van vorige maand, leek 5 jaar om de werken uit te voeren, voor de
bewoners een eeuwigheid aangezien de stand van ongezondheid van bepaalde huisvestingen. Ik had
aan mijn contacten voorgesteld om een burger interpellatie te doen, maar zij hebben verkozen niet in
te gaan op deze, want zij vreesden represailles. Ik heb dus mijn recht van interpellatie als
gemeenteraadslid uitgeoefend door duidelijke vragen te stellen, eerbiedig jegens de belaste schepen,
wat volkomen onder zijn bevoegdheden valt. Deze interpellatie werd dus wettelijk op de agenda van
de gemeenteraad gezet. Bovendien kende ik de personen niet die de onrust vorige maand hebben
veroorzaakt. Ik heb ze nooit ontmoet. Hoe derhalve, insinueren dat ik deze personen zou
aangespoord hebben zich te manifesteren, erger nog, om te schreeuwen op de gemeenteraad. Feitelijk
weten de inwoners van En Bord de Soignes heel goed dat hun huisvestingen door En Bord de Soignes
worden beheerd. Zij hebben mij niet nodig om het hun uit te leggen. De interpellatie van Mevr.
Moukhlisse valt zuiver en eenvoudig onder het intentie proces. Slechter, zij is niet alleen beledigend
jegens mijzelf maar meer nog jegens deze bewoners, die noch behoefte hebben als gericht doel te
worden gebruikt, noch bespeeld te worden, in deze zaak. Zij zijn de slachtoffers van een feiten situatie,
deze om in gebouwen te leven die de ongezondheid nabij zijn, zonder dat een enkele oplossing hun
op korte en middellange termijn wordt gebracht en ik veronderstel dat de Schepen ons dit zal
bevestigen. Wat me het meest verontrust, is dat Mevr. Moukhlisse zich namens de meerderheid schijnt
uit te spreken. Zou u, elk onder u, zoals mijn collega het heeft gevraagd, dat kunnen bevestigen? Ten
slotte zoals Alexandre Dermine heeft vermeld, is het niet aan een gemeenteraadslid, ik in dit geval, de
regels van de gemeenteraad op te stellen. Ik heb horen zeggen dat ik had moeten ingrijpen bij deze
personen die ik zelfs niet kende. Ik zou dus publieke verontschuldigingen vragen vanwege Mevr.
Moukhlisse alsook vanwege de meerderheid indien zij zich effectief in haar naam uitspreekt, en ik
reserveer me het recht van elke latere actie. Ik sluit me eveneens bij mijn collega aan, om de werking
van onze gemeenteraad te verbeteren door amendementen aan te brengen aan deze raad. Ten gronde,
wens ik u eveneens een vraag ten opzichte van uw ontmoeting met deze inwoners te stellen, heeft u
oplossingen op korte termijn of een gulden middenweg voorgesteld? Ik bedank u".
Dhr Thielemans : vindt het argument van vrees voor represailles en de bewering dat geen enkele
oplossing zou gebracht worden weinig gegrond. Hij zegt zeer duidelijke antwoorden te hebben
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gegeven.
Dhr

Roberti

:

« Ik neem het woord uit eigen initiatief en niet om op de interpellatie te antwoorden, want niets
verplicht er ons toe. Ik zou niettemin willen bevestigen dat onze groep het initiatief en de interpellatie
van Mevr. Moukhlisse steunt omdat wij ons effectief, bijzonder hebben aangevallen gevoeld door het
incident van vorige maand. Het is voor ons geen persoonlijke aanval, het is juist een herinnering dat
men als gemeenteraadsleden, voorzichtig moet zijn in de manier van handelen. Wij hebben heel
oprecht, het gevoel gehad dat deze personen niet juist werden geïnformeerd door het feit dat het niet
de gemeenteraad is dat een effectief antwoord op de wanhoop van hun situatie kan geven, dat men
moet erkennen en dat het rechtvaardig is hier te brengen. Wij stellen het feit niet in vraag om in deze
materie te interpelleren, trouwens zoals ik het al iets vroeger in de debatten heb onderstreept heeft het
college een antwoord gegeven hoewel het niet belast is met het beleid van de huisvestingen van En
Bord de Soignes. Wij voelden ons aangevallen door het feit dat deze personen zichtbaar niet waren
geïnformeerd dat zij het woord niet mochten nemen en eveneens het gevoel, ik zeg het oprecht, dat zij
werden aangemoedigd te komen zonder correct op de hoogte te zijn. Inzake de verontschuldigingen,
zal onze groep geen enkele verontschuldiging uiten en Mevr. Moukhlisse zal zeker geen
verontschuldiging aanbieden. Ten opzichte van de zittingen regel, heeft onze gemeenteraad altijd in
een juiste sfeer plaatsgevonden. De vorige legislatuur was tamelijk woelig met een niet al te gezonde
sfeer op het niveau van uitwisselingen tussen de leden, een zekere wrevel in nasleep van de vorige
verkiezingen en de vorming van de vorige meerderheid. Wij hadden gehoopt dat met de laatste
gemeenteverkiezingen en de klaarheid van de politieke situatie die er is uit gebleken, men in een
rustigere sfeer zou kunnen werken. Dat is trouwens vanavond het geval geweest. In vele
gemeenteraden in de Brusselse Regio, is de politie aanwezig omdat er regelmatig incidenten zijn. Hier
is de politie niet aanwezig. Het is waar dat op papier, men deze personen had kunnen uitwijzen,
Mevrouw de Voorzitster had ordemaatregelen kunnen treffen, maar met welke lichamelijke middelen?
En wij willen niet naar een politieaanwezigheid gaan. Wij willen niet naar een moeilijkere sfeer in de
gemeenteraad gaan waar men maatregelen zou moeten treffen om het publiek op afstand te houden of
eventueel, het publiek te kalmeren indien noodzakelijk. Ik geloof dat Mevrouw de Voorzitster goed
heeft gereageerd door het einde van het incident af te wachten, omdat het tot niets diende om aan de
stoornis verdere onrust toe te voegen. Vervolgens, is de gemeenteraad deze avond in een rustige sfeer
verlopen, veel rustiger dan gewoonlijk en ik hoop dat voor de legislatuur die begint, de gemeenteraad
onder deze omstandigheden voortgezet zal kunnen worden".
Dhr Casier :
« Misschien twee aspecten voor dit antwoord: de grond en de vorm. Zoals Mevr. Moukhlisse het zei in
haar interpellatie, voor mij en voor anderen, was het mijn eerste « echte » gemeenteraad vorige maand.
Wat me heeft geïnterpelleerd, buiten de vorm, kom ik binnen enkele momenten natuurlijk op terug,
maar tenslotte, zal niemand in een zaal voor het plezier brullen. Ik geloof dat als burgers van onze
gemeente dit recht hebben gevoeld, dat hun gevoel van verlatenheid groot is. Ik vind dat in de
interpellatie van Mevr. Moukhlisse, dit element volledig werd ontruimd uit de interpellatie. Ik vind dat
het jammer is. Natuurlijk dat de Heer Schepen heeft geantwoord (de vorige keer en deze keer) en ik
bedank hem voor zijn lange en volledige antwoorden, maar ik geloof dat deze burgers een menselijk
antwoord wensten te horen en geen koud administratief antwoord. Ik geloof dat men deze feiten
situatie moet kunnen erkennen. Ik kom nu bij de vorm. Het is duidelijk dat wat wij over een maand
hebben meegemaakt onaanvaardbaar is. In ieder geval ik als gemeenteraadslid, als u me aankondigt
dat het alle maanden op deze wijze is, treed ik af. Ik ben geen vertegenwoordiger van de bevolking
om dit te beleven want het is niet in een situatie zoals deze dat wij de mindste oplossing noch voor
hen, noch voor ons gaan vinden. Het beeld van de politiek dat aan deze mensen is gegeven is nog
rampzaliger dan het beeld dat zij bij hun komst hadden. Deze situatie is niet aanvaardbaar. Bij wie
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ligt de fout? Ik zou gewild hebben dat Mevr. Moukhlisse meer aandacht schonk aan de woorden, want
als de Heer Roberti over gevoelens kan spreken, hebben wij het gevoel gehad dat gevoelens het recht
geven om te schrijven wat in deze interpellatie werd geschreven, ik vind dat een beetje licht
(« personen werden aangemoedigd »). « Wij hebben het gevoel gehad dat zij aangemoedigd werden,
zoals de Heer Roberti het heeft gezegd er is een groot verschil tussen het gevoel te hebben en het te
zeggen. Wanneer er in een interpellatie wordt geschreven die men hun heeft laten geloven dat de
gemeenteraad en het college bevoegd waren, op welke basis? Ik voel mij ongemakkelijk met deze
interpellatie omdat voor mij, zij tegelijkertijd geen interpellatie is. De vragen aan het einde van de
interpellatie zijn eenvoudigweg, dat is mijn gevoel, een excuus om dit punt op de agenda te zetten. Ik
geloof niet dat men een interpellatie ten persoonlijke laste van een raadslid kan doen. Ik vind het niet
gezond, noch voor ons zelve, noch voor het publiek dat ons bekijkt, noch voor deze burgers die
waarschijnlijk zeer onhandig, een recht zijn komen eisen dat zij dachten van hen te zijn, dat trouwens
een constitutioneel recht is om een deftige huisvesting te hebben. Als het niet aan ons is
verontschuldigingen te vragen, zou ik deze avond graag willen horen dat wij op de agenda van onze
gemeenteraad geen interpellaties meer van zulke aard in de volgende 6 jaren zullen zien, want moest
dat het geval zijn, daar opnieuw en ten persoonlijke titel, wens ik niet aan te blijven. Dat heeft zijn
plaats niet in het respect voor personen noch in het respect voor de instellingen die wij moeten
belichamen. Ik kom nu aan een laatste punt van mijn opmerkingen. Als ik eveneens, gevoelens had
kunnen hebben, gewaarwordingen, over de reden van de aanwezigheid van deze personen en over het
feit dat zij zich het recht hebben gevoeld om het woord te nemen of niet, heb ik eveneens de indruk
gehad dat waarschijnlijk, niet alle voorzorgsmaatregelen waren genomen en Dhr Roberti heeft het vrij
juist in zijn antwoord gezegd. De voorzichtigheid moet het werk van een gemeenteraadslid leiden. Ik
heb het antwoord van Mevrouw Ferretti deze avond gehoord. Iedereen zal er zich zijn eigen mening
over vormen maar tenslotte zie ik niet in, hoe men meer dan ieder anders trouwens, meer dan Dhr
Roberti, meer dan Mevrouw Moukhlisse, de woorden van Mevrouw Ferretti in twijfel zou kunnen
trekken die deze avond heeft geprobeerd haar visie uit te leggen, haar gevoel en haar lezing van de
feiten. Als ik eveneens, een gevoel had bij het verlaten de zitting een maand geleden, kan ik in elk
geval zeggen ten persoonlijke titel, dat de antwoorden die hier zijn gegeven door de eerste
belanghebbende, beantwoorden op de vragen dat ik me heb gesteld en ik graag zou willen dat wij
vermijden om dergelijke momenten in de toekomst opnieuw te beleven".
Dhr Thielemans :
« Ik geloof dat het bijzonder onvoorzichtig is hier met een vraag te komen over de sociale
huisvestingen, omdat er zaken zijn die worden gezegd en die niet zijn gecontroleerd, en om in onze
vergadering hier met vragen te komen die door een extern orgaan (locatieve directie, algemene directie
van de raad van beheer) worden behandeld dat elementen van antwoord kan hebben. Er zijn
beheerders uit verschillende kernen die daar daarvoor bevoegd zijn. Het is de hele moeilijkheid om de
situaties te behandelen die grotendeels persoonlijk zijn. Dat geeft de globaliteit niet weer van de
huisvestingsmaatschappij en dus heb ik voortaan voorbehoud om ermee in te stemmen om op vragen
te antwoorden over dit onderwerp in deze vergadering ».
Dhr Leisterh :
« Men moet proberen om uit deze situatie te geraken. Ik deel vrij goed hetgeen Dhr Casier heeft
gezegd, als men ertoe gebracht wordt om dit te beleven gedurende 6 jaar. Ik geloof dat het nuttiger is
om debatten te houden buiten de gemeenteraad, bijvoorbeeld binnen het OCMW waar dit soort
uitbarsting minder mogelijk is (met gesloten deuren, afwezigheid van media). De democratie eist om
debatten te houden waar men gevoelde onrechtvaardigheden kan aangeven, kortom het is het bericht
dat de personen die ons vorige maand hebben geïnterpelleerd hebben willen brengen. Het was een
noodsein, een bericht van wanhoop waarvoor er geen pasklaar antwoord is. Onze democratie
afkomstig van de Verlichting heeft ons dit geloof gegeven dat de macht van de toestemming van de
bestuurde komt, maar ook dat wetten en instellingen dit contract moeten beschermen. Een maand
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geleden werd dit evenwicht tot wankelen gebracht. Dat heeft ons geschokt en men stelde zich veel
vragen. Sinds de interpellatie werd neergelegd, heeft een constructieve uitwisseling plaatsgevonden
tussen verschillende onder ons, onder u. Zij hebben het mogelijk gemaakt om een verschillend licht op
bepaalde gevoelens te werpen dat wij hadden en waarvoor ik de sprekers bedank. Dit cenakel laat niet
altijd zeer constructieve uitwisselingen tussen ons toe. Men moet soms via zitting opschortingen of
telefoontjes gaan. Er bestaat een werktuig dat hier weinig wordt gebruikt, de commissie van algemene
zaken, die vaak in andere gemeenten bestaat en die ontwikkelingen mogelijk maakt en soms serener
een hele reeks punten te bespreken. Wat niet verhindert in de pure gemeenteraad, dat elke groep zijn
minimum politiek advies uit, er zal een meer constructief debat in een ander kader vooraf gehouden
zijn. Als dit incident het kon mogelijk maken om te leiden opdat men dit soort commissie creëert, zal
men er dan een positief element kunnen uittrekken. Wij ondersteunen onze meerderheid partner in dit
gevoel van schok dat men die avond heeft kunnen voelen. Intussen hebben wij kunnen uitwisselen,
men had die avond moeten kunnen uitwisselen en niet pas vandaag en in de dagen die aan deze zitting
zijn voorafgegaan ».
Dhr Dermine :
« Ik hoor spreken over het feit dat men mensen zou gefilmd hebben en ik zie andere raadsleden
andere personen filmen vandaag. Wanneer is men gemachtigd om te filmen? Er is de vraag van de
politie. Ik hoor dat het niet de wil van de meerderheid is om een spanningsgevoel te schapen, toch
merk ik dat deze avond preventie adviseurs aanwezig waren: wil dat zeggen dat ondanks alles, u zich
van de inzet bewust bent geworden? Ik zou graag willen terugkomen op mijn start vraag: «
Ondersteunt u deze interpellatie zowel betreffende de inhoud als op de vorm? » Er is effectief een
incident geweest waarover men heeft gesproken. Men had misschien de capaciteit een dergelijke tekst
vooraf te bespreken alvorens hem neer te leggen en bepaalde elementen te controleren. De tekst, dat
men het wil of niet, is vandaag op de agenda van een gemeenteraad. Het is duidelijk dat de
beweringen die er worden gehouden door alle burgers zichtbaar zullen zijn. U hebt het kunnen
begrijpen deze avond, de beweringen zijn vals. Vanaf daar, dat ik me afvraag hoe Mevrouw Ferretti of
de Raad deze beweringen zullen overstijgen. Desondanks zullen ze in de steen gebeiteld blijven ».
Mw Ferretti:
« Ik hoor wel dat de groepen van de meerderheid geschokt waren van wat vorige maand is gebeurd
maar wij waren net zo geschokt door de gebeurtenissen. Het is niet alsof men had voorzien dat het uit
de hand zou lopen. Het is zoals ik het herhaal, deze twee personen, kende ik zelfs niet. Ik, aanwezig
verleden maand als gemeenteraadsvrouw, die eenvoudige vragen stelt ten opzichte van een
problematiek die de sociale huisvesting is, ik kan me een uitschuiver van deze omvang niet
voorstellen. Men lijkt te willen zeggen dat ik aan deze mensen heb opgedragen om in de gemeenteraad
te komen schreeuwen, maar dat is niet waar, het spijt mij ».
Dhr Godard :
« Ik zou misschien met een iets hardere beschouwing willen beëindigen, ik ben jurist van opleiding.
Men vermeldt de beweringen, de gevoelens, maar ik moet toch u de definitie van laster en van eerroof
lezen. Het gaat om de toewijzing van een precies feit aan een bepaalde persoon, men is in het geval,
dit precies feit moet van natuur zijn de eer van deze persoon aan te tasten of aan de openbare
minachting bloot te stellen, men is er niet ver van, dit precies feit moet openbaar gemaakt worden, dat
wil zeggen meegedeeld aan verschillende personen, dit feit moet door zichzelf een gemene intentie
openbaren, in de zin, dat het bewijs van dit precies feit niet kan gerelateerd worden of door de wet niet
toegelaten is. Dus op grond van het vermoeden van onschuld, werd geen enkel precies feit bewezen.
Wanneer ik de vier punten van de definitie van laster en eerroof hier lees, zou men zich eventueel het
recht van handelen kunnen voorbehouden op basis van Art. 1382 van het burgerlijke recht, zijnde
bedrog, gemene intenties om iemand te willen aantasten. Het was een bedenking, ik wilde voor
iedereen toch herhalen dat in zijn privéleven, in zijn houdingen, men de anderen moet eerbiedigen, dat
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men moet vermijden om anderen te treffen met gemene speculaties zoals de Heer Casier er goed heeft
op gewezen ».
Dhr Casier :
« Ik begrijp volledig de opmerking van Dhr Thielemans. De moeilijkheid dat het kan zijn om direct te
moeten ingrijpen op onderwerpen die geen verband houden met de gemeenteraad en waarvoor wij niet
alle antwoorden hebben, maar dat komt precies de vragen tegemoet die ik tevoren in deze Raad
stelde. Men moet eveneens kunnen verwachten dat wanneer men gemeenteraadslid is, men ook door
burgers zal geïnterpelleerd worden die ons vragen zullen komen stellen. Natuurlijk kan men hun
zeggen dat de eerste stappen bij de VZW’s in kwestie te ondernemen zijn, ik deel dat, maar ik vind het
niet onredelijk dat een gemeenteraadslid kan vragen om dit soort opmerkingen op de agenda van de
Raad via een interpellatie te zetten, met kans opdat het antwoord van de Schepen niet direct op deze
Raad maar op de volgende komt omdat het om technische antwoorden gaat en dat het ingewikkeld is.
Ik kan dat volledig verstaan. Maar het lijkt me niet onredelijk dat deze transparantie wettig geacht kan
worden door iedereen en het was eveneens de zin van de vragen die wij op deze gemeenteraad hebben
gesteld ».
Mw Van Hecke bedankt elke raadslid voor de openhartigheid en de sereniteit van de debatten.

44

Interpellatie en motie van Mw Florence LEPOIVRE betreffende de goedkeuring van een Handvest
tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten in de gemeente Watermaal-Bosvoorde
De aanhoudende economische crisis, de tekortkomingen van de Europese Unie inzake de harmonisatie
van de wetgeving, de weinige ambitie getoond door de Commissie en door bepaalde Lidstaten voor de
verdediging van een sterk sociaal model, de flagrante verschillen die bestaan tussen de Belgische
werknemers en de buitenlandse werknemers inzake arbeidsrecht, sociale zekerheid en
arbeidsveiligheid, bevorderen situaties van sociale dumping.
Dit resulteert in de uitbuiting van werknemers, vooral op bouwwerven of in de schoonmaak of
bewaking sectoren, waar zij evolueren in arbeidsomstandigheden niet-conform met de federale
reglementering en soms zelfs met de menselijke waardigheid. Wij zijn ook getuige van de proliferatie
van postbusbedrijven die op ons grondgebied opereren maar hun zetel installeren in een land waar de
loon voorwaarden en de sociale zekerheid gunstiger zijn voor de werkgevers, natuurlijk ten koste van
de werknemers.
Het fenomeen neemt vandaag een aanzienlijke omvang aan en het is belangrijk om op alle niveaus
initiatieven te blijven ontwikkelen om het te bestrijden. Het gaat in feite over de kwaliteit van onze
arbeidsplaatsen en het voortbestaan van onze bedrijven die voldoen aan de Belgische wetgeving. Er
moeten initiatieven genomen worden op Europees, op federaal maar ook op plaatselijk niveau. Een
van mijn voorgangers van de groep PS, Michel Kutendakana, had al, op 16 februari 2016, de
bevoegde schepen toentertijd geïnterpelleerd betreffende de manier waarop de sociale clausules,
verband houdende met het milieu en ethische clausules in de Overheidscontracten worden uitgevoerd
waarvan onze gemeente aanbestedende overheid is en meer bepaald inzake de « Actiris » clausules.
Het antwoord dat hem werd gegeven toonde duidelijk aan dat onze Gemeente niet systematisch deze
clausules in zijn Overheidscontracten integreerde. Tijdens de laatste Raad, heb ik u zelf geïnterpelleerd
over het onderwerp en er werd me geantwoord dat de Gemeente niet altijd sociale, milieu- en ethische
clausules in zijn Overheidscontracten opneemt.
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Dit zet me ertoe aan om de Gemeenteraad een Handvest voor te stellen dat gericht is op de bestrijding
van sociale dumping en het aanmoedigen van de toepassing van ethische, milieu- en sociale criteria in
zijn Overheidscontracten.
Motie
De Gemeenteraad,
Openbaar beraadslagend,
BESLUIT:
Artikel 1: om het handvest goed te keuren dat aan dit schrijven is bijgevoegd, ter bestrijding van
sociale dumping in de Overheidscontracten van de Gemeente van Watermaal-Bosvoorde.
Artikel 2: om aan de hogere machtsniveaus te vragen

•

voldoende personeel te voorzien belast met de bestrijding van de sociale dumping onder al
zijn vormen;

• te pleiten voor het invoeren van een minimum referentieloon op Europeesniveau dat het
beste wapen tegen de sociale dumping zou zijn;

• te pleiten opdat de werkgevers, voor deze gedetacheerde werknemers sociale bijdragen
betalen van het niveau van het land van prestatie.

Handvest tegen sociale dumping in de Overheidscontracten in de Gemeente Watermaal-Bosvoorde
Gelet op het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
besloten in Rome op 4 november 1950;
Gelet op artikel 23,1° van de Grondwet waarin wordt bepaald:

•

het recht op werk en de vrije keuze van de beroepsactiviteit in verband met een algemeen
beleid van de werkgelegenheid, onder meer gericht om een stabiel en een zo hoog mogelijk
niveau van werkgelegenheid te waarborgen, het recht op arbeidsvoorwaarden en op een
rechtvaardig loon, evenals het recht van informatie, raadpleging en collectieve
onderhandelingen;
Gelet op de richtlijn 2014/24/EU inzake de Overheidscontracten waarin de openbare overheid de
opportuniteit heeft om meer nadruk op de kwaliteit te leggen, milieu en sociale aspecten; Gelet op de
beschikking van 8 mei 2014 betreffende het insluiten van sociale clausules in de Overheidscontracten;
Gelet op de beschikking van 8 mei 2014 betreffende de opneming van milieu- en ethische clausules in
de Overheidscontracten;
Gelet op de beschikking van 8 mei 2014 houdende oprichting van een Waarnemingscentrum van de
referentieprijzen in de Overheidscontracten binnen de economische en sociale Raad van de Regio
Brussel-Hoofdstad;
Overwegende dat de sociale dumping nadelig is voor onze economie, de tewerkstelling en tegen de
sociale zekerheid indruist;
Overwegende dat het niveau van werkzoekenden nog zeer hoog blijft in de Regio Brussel-Hoofdstad
en dat de Overheidscontracten een grote bron van werkgelegenheid kunnen zijn;
Overwegende dat de belangen in kwestie, namelijk de duur van de werkperiodes, veiligheid, loon
voorwaarden en de levensomstandigheden van de werknemers, belangen zijn waaraan onze overheid
een belangrijke waarde wil verlenen die moet vertaald worden in een versterkt normatief hulpmiddel;
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Overwegende dat sociale dumping leidt tot oneerlijke nadelige concurrentie voor bedrijven die de
geldende regels naleven;
Overwegende dat het nodig is het principe van vrij verkeer van diensten en werknemers te verzoenen
met de eis van een eerlijke concurrentie en dat derhalve, het principe « voor gelijk werk, gelijke
rechten » moet worden nageleefd;
Overwegende dat bij de bestrijding van sociale dumping de Europese, federale, regionale en de lokale
wetgeving verscherpt moet worden teneinde dit fenomeen te bestrijden;
Overwegende dat het nodig is om de gelegenheid te baat te nemen door de omzetting van de richtlijn
2014/24/EU inzake de gunning van Overheidscontracten op alle overheidsniveaus en ons wetgevend
en reglementair arsenaal tegen sociale dumping te versterken;
Overwegende dat de Gemeenten, in hun bevoegdheid van aanbestedende overheden, zijn gebonden
aan zware verantwoordelijkheden in verband met de toewijzing van hun markten, die tot de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de gemeentemandatarissen kunnen gaan;
Overwegende dat de Gemeenten niet over het personeel en de financiële middelen beschikken om een
controle te verrichten die niet onder hun gewone taken valt;
Overwegende dat het nodig is andere lokale openbare instanties aan te sporen om de principes goed te
keuren vervat in dit Handvest in hun Overheidscontracten;
1. Richtlijnen van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde betreffende definitie van de toegangsvoorwaarden, de toewijzingscriteria en de voorwaarden voor de uitvoering van zijn
Overheidscontracten.
Artikel
1
§1. Voor de Overheidscontracten van het soort « Aanbestedingen » en « Beperkte open
aanbestedingen » door de Gemeente Watermaal-Bosvoorde besloten, zal de inschrijver zich ertoe
moeten verbinden tot naleven, en moeten instaan dat zijn onderaannemers eveneens het geheel
naleven van de wettelijke, reglementaire, administratieve of conventionele beschikkingen van
toepassing, eventueel op het niveau van de activiteit sector of van de onderneming, betreffende
individuele en collectieve werk relaties, namelijk inzake de naleving van de arbeidsduur, de
verplichtingen inzake veiligheid en welzijn op het werk, het minimumloon voor zijn bedienden en
arbeiders, de betaling van de lonen aan zijn bedienden en arbeiders, de verplichtingen inzake milieu
en de bescherming ervan, de tewerkstelling of het verblijf van vreemde arbeiders, DIMONA en
LIMOSA, (enz.).
§2. De inschrijver verklaart tevens, in te staan voor zijn onderaannemers of mandatarissen en deze
verklaren eveneens, dat zij zich zullen onthouden van elke directe of indirecte schending van de
Overeenkomst ter vrijwaring van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en, meer in
het algemeen, van de internationale normen met betrekking tot de Rechten van de Mens, dat deze
overtreding direct of niet met de markt zelf verband houdt.
Artikel
2
§1. Iedere inschrijver zal, wanneer hij zich voor een markt inschrijft die door de Gemeente van
Watermaal-Bosvoorde zal toegekend worden, met zijn indiening de lijst moeten toevoegen van de
onderaannemers die aan de uitvoering van de markt zullen deelnemen en instaan dat bovengenoemde
onderaannemers zich ertoe verbinden om dit Handvest na te leven. Deze lijst van onderaannemers en
eventuele veranderingen tijdens de uitvoering van de markt zullen van te voren door de aanbestedende
autoriteit moeten goedgekeurd worden.
§2. In geval van schending van het Handvest door een onderaannemer, verbindt de inschrijver zich
ertoe om de situatie zo spoedig mogelijk te verhelpen, daar hij anders zal moeten instaan voor de
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eventuele financiële schaden of andere gevolgen op het verloop van de bouwwerf (verlenging van de
ingediende termijn,…)
Artikel 3 : De inschrijver verplicht zich, in de mate van het mogelijke, in verband met de uitvoering
van de markt, om bij voorkeur beroep te doen op werknemers die onder de Belgische sociale
zekerheid vallen, en wier verplaatsing de meest beperkt mogelijke ecologische afdruk veroorzaakt.
Artikel 4 : De Gemeente Watermaal-Bosvoorde eist dat de werknemers die aan de uitvoering van de
markten deelnemen, worden behandeld op een manier die hun een waardige levenskwaliteit waarborgt
en zal aan de gerechtigde autoriteiten elk gedrag aangeven dat in verband met mensenhandel kan
worden gebracht. Bovendien zullen de inschrijvers moeten de geldende reglementeringen eerbiedigen
betreffende de veiligheid en de gezondheid op de bouwwerven. Teneinde de naleving van deze
verplichtingen te controleren, zullen adviseurs van het Waarnemingscentrum van de referentieprijzen
van de Overheidscontracten van werken en diensten in de Regio van Brussel-Hoofdstad op verzoek
van de aanbestedende instantie gemobiliseerd kunnen worden wanneer deze het noodzakelijk acht.
Artikel 5 : Als de begunstigde of zijn onderaannemer werknemers in dienst hebben, die gezien de
afstand tussen hun arbeidsplaats en hun woonplaats, niet dagelijks kunnen terugkeren, zullen zij hun
een geschikte erkende huisvesting te bezorgen.
Artikel 6
§1. In verband met het gunnen van zijn markten, zal de Gemeente Watermaal-Bosvoorde telkens als
het mogelijk is maximum het gunnen en de toewijzingscriteria bevoorrechten die de beste verhouding
kwaliteit (op sociaal, met het milieu verband houdend, ethisch en technisch niveau) bevorderen, /prijs
op basis van criteria omvattend kwalitatieve aspecten.
§2. Bij de keuze van haar toewijzingscriteria, zal de Gemeente Watermaal-Bosvoorde, in de mate van
het mogelijke, belangrijke aandacht schenken aan respect van met het milieu- sociale en ethische
criteria alsook aan de economische voordelen in de Brusselse Regio van de uitvoering van de markt.
Deze criteria zullen systematisch worden geïntegreerd in de markten en in de clausules van de
lastenboeken die door de Gemeente van Watermaal-Bosvoorde worden uitgegeven.
§3. Vanaf vandaag, verbindt de Gemeente Watermaal-Bosvoorde zich ertoe elk abnormaal laag
aanbod uit te sluiten indien blijkt dat dit voortvloeit uit het niet naleven van de verplichtingen op het
gebied van milieu, sociale of arbeidsrecht die voortvloeien uit het recht van de Europese Unie, het
nationaal recht, de collectieve arbeidsovereenkomsten of van het internationaal recht.
2. Gevolgen van de niet-naleving van deze richtlijnen door een bieder of een van zijn
onderaannemers.
Artikel 7 : Ieder inschrijver hecht aan zijn aanbod een uitdrukkelijke verklaring op de eer waarin staat,
dat hij zich ertoe verbindt, het « Handvest tegen de sociale dumping in de Overheidscontracten van de
Gemeente van Watermaal-Bosvoorde » te respecteren en zijn onderaannemers eveneens, in de
uitvoering van de markten.
Het ontbreken van deze verklaring op de eer zal beschouwd worden als niet-naleving, door de bieder,
van de beschikkingen van huidig Handvest en, in het bijzonder, van zijn artikel 1. Bij gevolg kan het
door de aanbestedende overheid worden gelijkgesteld aan een ernstig misdrijf, vatbaar om haar
vertrouwen te ondermijnen, en, bijgevolg, als een oorzaak van uitsluiting van de inschrijver.
Als het tijdens de markt moest blijken, dat de inschrijver die de markt heeft gewonnen, of een van zijn
onderaannemers, dit Handvest niet eerbiedigt, zal de inschrijver geacht worden in gebrek van
uitvoering te zijn en de aanbestedende overheid zal deze ernstige nalatigheid kunnen bestraffen in
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hoofde van de inschrijver met inachtneming van de sancties voorzien door de wet op de
Overheidscontracten en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Artikel 8: De begunstigde inschrijver verbindt zich ertoe aan de aanbestedende dienst elke vraag van
de werkinspectiediensten mede te delen in verband met het naleven van artikel 42 §2 van de wet van
15 juni 2006 betreffende Overheidscontracten en bepaalde markten van werken, levering en diensten,
evenals de antwoorden die aan deze inspectiediensten worden gegeven. De begunstigde staat in opdat
zijn onderaannemers eveneens deze verplichting eerbiedigen.
Artikel 9: Los van eventuele strafrechtelijke procedure en ongeacht de toepassing van de speciale
wetgevingen op dit gebied, zal elke nalatigheid aan de voornoemde beschikkingen, aanleiding geven,
ten laste van het begunstigde, tot een speciale sanctie in overeenstemming met artikel 45 van het
koninklijk besluit van 14 januari 2013, van 400 € verschuldigd voor elke van de onvervulde
beschikkingen, voor elke betrokken werknemer en voor elke dag.
3. Algemene beschikkingen.
Artikel 10: De Gemeente Watermaal-Bosvoorde zal zorgen voor een goede samenwerking met de
politie zone Ukkel - Watermaal-Bosvoorde - Oudergem voor een uitwisseling van informatie en
signaleringen over sociale dumping, die in nauw verband zal werken met de bevoegde instanties.
Artikel 11: De geldigheid van de clausules van dit Handvest moeten worden beoordeeld in het licht
van de wil van de Europese wetgever en met name, van de Europese richtlijn 2014/24.
De nietigheid of de onafdwingbaarheid om verzet aan te tekenen tegen een clausule van dit handvest
blijft zonder weerslag op de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere clausules van huidig
Handvest.
Antwoord van Mevrouw Bury:
« Bedankt voor uw interpellatie over de markten clausules vanuit het oogpunt van sociale dumping.
In mijn antwoord zou ik breder de kwestie willen integreren van sociale clausules en Milieu, hun
integratie in de markten en aankopen van onze gemeente, en de principes van de methode dat wij
ontwikkelen.
In deze materie, is de gemeente al bij een reeks stappen betrokken die met deze bezorgdheid
overeenkomen. Agenda 21, Rechtvaardige Gemeente, Ondernemingen met Ecolabel, Handvest van de
gehandicapte personen, Actieplan van verscheidenheid, in kader van welke het beleid inzake aankoop
en markt al is georiënteerd.
Over deze handvesten of algemene methodes heen, werd al een bijzondere aandacht besteed bv. aan
de schoolkantines met het label Goodfood, de markten van 100% groene elektriciteit, een discussie
rond papier en printers of het bijzonder doordachte beleid inzake aankoop van ijskasten met
betrekking tot energieverbruik. De Gemeente heeft ook beroep gedaan op vennootschappen van
aangepast werk voor de verdeling van de 1170 of diensten en levering in groene ruimtes. De recente
keus van de infrastructuren en sportuitrusting hebben eveneens de kwestie van de gender gelijkheid
geïntegreerd.
Binnen de dienst Duurzame Ontwikkeling en in samenwerking met andere actoren van de gemeente,
hebben wij sinds het begin van de legislatuur de duurzame gebeurtenissen in overweging genomen.
Meer in ruime mate, met medewerking van de dienst Financiën, zijn wij met een globale en dwarse
discussie gestart over de markten en mogelijkheden om er sociale en milieu clausules te integreren.
Wij hebben twee hoofdlijnen van werk geïdentificeerd, een directe en een op middellange termijn.
Onmiddellijk, zullen wij blijven vertrouwen op de tools ontwikkeld door de Regio en Federaal om de
technische clausules van onze markten voor een reeks al gedocumenteerde thema's te versterken :
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Voeding & Catering, Vervoer, Onderhoud & hygiëne, Financiële producten, Park & tuin, Versiering &
afwerking, Afvalstoffen & recycling, Bouw & Energie, Bureau, Huishoud-Electro, Kleding & textiel…
en om ze zoveel mogelijk toe te passen in het tijdschema van de markten.
Wij hebben voorts een inventaris en analyse werk van verschillende handvesten inzake de openbare
aankopen gestart die al in Steden en Gemeenten zijn opgesteld, bijzonder de Franse in dit stadium. Wij
hebben al een mooie verscheidenheid van interessante methodes kunnen observeren. Wij gaan ook
voortgaan op de lijst van de markten gebaseerd op die dat wij nu elk jaar publiceren om werk
prioriteiten te identificeren.
Wij zullen het bestuur nauw aansluiten bij dit overleg werk teneinde ons op zijn expertise en zijn
kennis van het terrein te baseren om er een werktuig van te maken van dagelijkse toepassing. Het gaat
immers om een dwars thematiek, dat de participatie van alle markt leveranciers vereist, die talrijk zijn
binnen onze diensten.
Deze methode, willen wij globaal met milieu, sociale aspecten en gender integratie. In dit kader, is het
handvest dat u voorstelt een inbreng van kwaliteit door zijn inhoud en zijn benadering. Het lijkt ons
immers zeer goed gebouwd en zijn methodologie zal ons zeker ons kunnen voeden en het
redactiewerk van het handvest in voorbereiding verrijken.
Daarom zullen wij deze avond uw motie niet stemmen en het voorgestelde handvest niet goedkeuren,
niet dat het ons in tegenstelling met de politiek lijkt dat wij willen voeren, maar omdat wij ons de tijd
van de analyse en het overleg met het bestuur willen gunnen.
Wij stellen u eveneens voor, en aan alle gemeenteraadsleden, om deze methode te volgen en er aan
deel te nemen als u het wenst binnen een commissie gewijd aan deze thematiek ».
Mevrouw Lepoivre: « Bedankt voor uw antwoord. Ik zal graag aan een commissie op deze thematiek
deelnemen. Ik heb horen spreken over milieu en sociale clausules, maar niet over ethische clausules,
echter denk ik dat het een fundamenteel aspect is waar men moet aan denken in de toewijzing van de
markten. Voorts hebt u vooral gesproken over markten van diensten, van mijn kant dacht ik vooral
aan de markten van werkzaamheden. D.w.z het past me zeer goed dat men over Agenda 21 en
rechtvaardige gemeente spreekt, maar wat naar mijn mening ontbreekt is de focus op de rechten van
de werknemers, hun sociale bescherming, hun arbeidsvoorwaarden en hun welzijn, ik geloof dat het in
het belang van iedereen is, niet alleen van de werknemers maar ook van de lokale bedrijven van ons
land. Ik ben blij dat u dit handvest zult analyseren en ik begrijp dat de verleende termijn niet deze
diepgaande analyse toeliet. Ik hoop dat men er binnenkort zal over spreken en dat dit handvest zal
goedgekeurd worden ».
De Heer Dermine verklaart dat Défi de methode ondersteunt door Mevrouw Lepoivre begonnen en
zegt bereid te zijn het voorgestelde te stemmen onder voorbehoud van de noodzakelijke juridische
verificaties.
Mevrouw Lepoivre trekt haar motie terug en kondigt aan vertrouwen in de schepen hebben om het
analyse werk van het handvest te lanceren, voor zover het geen 6 jaar duurt.
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Interpellatie van Mw Laura SQUARTINI betreffende de openbare verlichting van de
Briljantstraat
woon wijk en meer bepaald die van de Briljantstraat. Deze buurvrouw zegt beangstigd te zijn elke keer
zij deze straat moet nemen en noemt het - ik herhaal het- een messentrekkersbuurt.
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Inderdaad deze straat is zeer slecht verlicht en zelfs helemaal niet op zekere plaatsen, daar op deze
plaatsen de lantaarnpalen defect zijn. En de oefening wordt harder bij dagen van regen wanneer men
de losse plaveien moet vermijden om niet te struikelen of helemaal doorweekt te worden.
Nochtans is er een heel nieuwe openbare verlichting waarvan men de eerste aanzet heeft kunnen
vaststellen verschillende jaren geleden. In feite werden er palen geplaatst die later door schijnwerpers
werden aangevuld. Ik had trouwens de gemeente wat dat betreft ondervraagd, en volgens haar
moesten de werkzaamheden in twee keer verwezenlijkt worden te wijten door een fout in de bestelling
van de schijnwerpers.
Dus staan zij aan zij de oude lantaarnpalen nog altijd in werking, en de toekomstige openbare
verlichting.
Verklarend dat het gaat over een gemeente straat, is Sibelga belast met deze bouwwerf lijkt me.
Ik zou u daarom de volgende vragen willen stellen:
1.
2.
3.

Hebt u kennis van de situatie en kunt ons informeren over de vorderingenstatus?
Op welke datum zullen deze lantaarnpalen tenslotte in werking gesteld worden?
Ten slotte, zou het mogelijk zijn dit stuk golvende stoep te herstellen?

Antwoord van Mevrouw Stassart:
« Bedankt voor uw interpellatie.
Hebbend geen kennis van deze situatie, ben ik ter plaatse gegaan. Ik heb werkelijk kunnen vaststellen
dat bepaalde delen van deze straat een gebrek aan verlichting hebben en onstabiele tegels op de
bodem presenteren.
Wat het plaatsen van de nieuwe verlichting door Sibelga betreft:

•

dit bouwterrein is al lang geleden gestart. Het zijn levering problemen van materiaal die de
achterstand hebben veroorzaakt: niet-overeenstemming van bepaalde stukken, ontbrekende
stukken, productieopgave van het model en productiestop van bepaalde stukken… kortom een
kyrielle van moeilijkheden met de leverancier.

•

de laatste masten werden zeer onlangs geplaatst; de oude zijn nog altijd operationeel in een
groot deel van de straat.

• helaas worden de nieuwe verlichtingstoestellen nog altijd niet in dienst gestelt aangezien men

de oude installatie moet uitschakelen. Dit uitschakelen vraagt een zeker aantal ingewikkelde
handelingen.

• Ik heb aan mijn dienst gevraagd om contact met de correspondent Sibelga op te nemen om de

inzet termijnen van de nieuwe verlichtingstoestellen te kennen. Zodra ik nieuws daarover heb,
zal ik het u mededelen.
Wat het stuk stoep betreft « dat bol staat », zoals u zei, zal ik de dienst wegennetten in kennis stellen
opdat zij het nodige doen om hem te stabiliseren en hem te hermaken indien nodig ».

Mevrouw Squartini: « Ik leg de nadruk op het feit dat er volledig defecte lantaarnpalen zijn en dat
verschillende delen van deze straat volledig in het donker liggen. Ik ben voorts heel verbaasd dat u
niet op de hoogte bent van deze situatie die sinds verschillende jaren duurt ».
Mevrouw Stassart: « Ik was niet persoonlijk op de hoogte, aangezien ik nieuwe schepen ben, en dus
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ben ik gaan kijken ter plaatse zaterdag einde van de namiddag om me rekenschap te geven van de
situatie. Maar de dienst is wel volledig op de hoogte en volgt dit dossier met veel geduld met Sibelga,
die door de loop der jaren evolueert met verschillende modellen. Wij hopen zeer binnenkort aan het
einde van het proces aan te komen. Het is Sibelga die beslist over het soort materiaal en de markt
besluit, niet de gemeente. Wij hebben geen reële greep op de levertijden en installaties ».
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Interpellatie van Dhr Martin CASIER betreffende het gebrek aan huiswerkschool in WatermaalBosvoorde
Zoals wij het maar al te goed weten in de Federatie Wallonië-Brussel, speelt de school niet meer
genoeg zijn rol van sociale lift. Ons schoolsysteem is een van de meest ongelijke westerse systemen.
De weergave van de ongelijkheden markeert zich vanaf de eerste jaren. Na afloop van het
kleuteronderwijs, wordt 4% van de kinderen op dit niveau gehouden. Deze kinderen worden geacht «
onvoorbereid » om naar het eerste jaar lager onderwijs over te stappen. Feit is vast te stellen dat deze
handhaving meer de kinderen afkomstig van achterstandswijken treft. De sociale ongelijkheid vestigt
zich dus op zeer vroegtijdige wijze en verhoogt al het risico voor het kind om zijn schooltraject op een
ongunstige basis te beginnen.
Vervolgens wordt de billijkheid tussen de leerlingen helaas niet beter. Meer dan enig ander gezegd rijk
land, is het binnen de Federatie Wallonië-Brussel dat de sociaaleconomische situatie van de ouders die
het meest de prestaties van de kinderen beïnvloedt. Voorts moet men eveneens vaststellen dat de
leerlingen afkomstig uit economisch achterstandswijken meer achterstand in hun traject accumuleren
en dat zij zich meer richten naar vak opleidend onderwijs sectoren (deze verwanten zich dan aan een
negatieve keus). Tot slot bestaat er een sterke band tussen sociaaleconomische oorsprong en oriëntatie
naar het gespecialiseerde onderwijs. 25% van de leerlingen afkomstig van de minst begungstigste
wijken is drie keer meer vertegenwoordigd in het gespecialiseerde onderwijs dan leerlingen afkomstig
van het kwartiel van meer begunstigde sociaaleconomische index (SEI).
De situatie is dus alarmerend en het is duidelijk dat onze gemeente niet over het geheel van de
werktuigen beschikt om deze problematiek aan te pakken, het lijkt ons fundamenteel dat zij op haar
niveau handelt om deze dynamiek van geïnduceerde discriminatie te doorbreken.
De kwestie van het huiswerk is centraal in dit kader. Effectief, wanneer een kind de school verlaat om
naar zijn woonplaats te gaan, kan de gelijkheid die door de school wordt aangeboden, gebroken
worden. Alle kinderen beschikken immers niet over dezelfde schoolsteun thuis voor het maken van
hun huiswerk. De organisatie van geleide studies of openbare huiswerkscholen is aldus fundamenteel.
Watermaal-Bosvoorde organiseert, via de Wijkhuizen, twee huiswerkscholen in twee wijken van de
gemeente: de wijk van de Aartshertogen en van de Dries. Ze zijn een opmerkelijk succes en wij
kunnen ons erover slechts verheugen. Toch wordt de situatie onhoudbaar aangezien de vraag vandaag
van dien aard is dat bepaalde ouders zich een wachttijd van ongeveer 4 jaar opgelegd krijgen alvorens
een plaats voor hun kind binnen deze structuren te bemachtigen. Vier jaar…
Gezien de urgentie van de situatie, is het niet aanvaardbaar dat onze gemeente met deze stand van
zaken tevreden is. Wij moeten beleid ten uitvoer brengen om snel en aanzienlijk de opvangcapaciteit
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van huiswerkscholen te vergroten. Men stelt ons in kennis dat een van de moeilijkheden het gebrek
aan opvangruimte is om ze te organiseren. Dat lijkt moeilijk te begrijpen wanneer men weet dat onze
gemeente over een dicht netwerk van kleuter- en basis gemeentescholen beschikt, die allen over
volledig adequate lokalen beschikken om deze activiteiten te hosten: klassen.
Zou het in dit verband mogelijk zijn om de volgende informatie te verkrijgen:
1. Hoeveel kinderen worden er momenteel verwelkomd in deze faciliteit? Hoeveel kinderen
staan er op de wachtlijst momenteel?
2. Overweegt de gemeente om zijn schoollokalen ter beschikking te stellen om de
opvangcapaciteit te verhogen? Zo ja, binnen welke termijnen, met welke middelen en welke
capaciteit?
3. Overweegt de gemeente zijn scholen te stimuleren en van de vereiste middelen te voorzien om
er geleide studies te organiseren? Zo ja, binnen welke termijnen, met welke middelen en welke
capaciteit?
4. Overweegt de gemeente andere faciliteiten die moeten uitgevoerd worden om het tekort aan
aanbod te verhelpen? Zo ja, binnen welke termijnen, met welke middelen en welke capaciteit?
5. Overweegt de gemeente om andere wijken van deze faciliteit te voorzien? Zo ja, welke en
binnen welke termijnen?
Antwoord van Mevrouw Nguyen:
« De Gemeente Watermaal-Bosvoorde heeft haar bevolking deze laatste jaren zien veranderen en
bijgevolg eveneens het onderwijsmilieu. Meer en meer leerlingen zijn van verschillende sociale en
culturele milieus afkomstig. Sommige spreken geen of weinig Frans en leven in familiemilieu ‘s die
niet voldoende voorwaarden bieden om ze te ondersteunen in de implementatie van hun huiswerk
thuis - voornamelijk bij gebrek aan materiële voorwaarden, van toegang op verschillende bronnen van
informatie, beschikbaarheid en geschiktheid van de ouders. Het huiswerk verwijst aldus naar de
familieongelijkheden en graven de sociale kloof.
De school bovendien, door het uitbesteden van huiswerk naar huis, verhindert de kinderen om
maximum hun tijd voor niet-formele scholing, de vrije tijd, de hobby’s en de rust te genietenn. Terwijl
de kinderen al lange dagen op school, in de klas doorbrengen, bevoorrechte plaats om zich scholing
en bevoegdheden toe te eigenen gedefinieerd in de Sokkel van de Bevoegdheden en de programma's
van het netwerk.
Deze problematiek is het onderwerp van het besluit van 29 maart 2001 en zijn rondschrijven n°108
van 13 mei 2002 betreffende de regeling van het thuiswerk in het basisonderwijs geweest. Dit besluit
voorziet, onder meer, dat huiswerk slechts vanaf het 3de lager onderwijs wordt toegestaan, het moet
gedifferentieerd zijn en zonder hulp van een volwassene kunnen verwezenlijkt worden, niet de 20
minuten overschrijden voor het 3de en 4de lager en niet de 30 minuten voor het 5de en 6de lager
onderwijs, en zij kunnen geen aanleiding geven tot een notering. In werkelijkheid, is zijn toepassing in
onze scholen ongelijk en hangt het voornamelijk af van de pedagogische teams.
Voorts organiseren alle lagere gemeente scholen in Watermaal-Bosvoorde gratis geleide studies, de
maandagen, dinsdagen en donderdagen van 15:45 tot 16:30. Deze studies worden door vrijwillige
leraren geleid, door de gemeente extra bezoldigd, en eveneens door hulpkrachten hoofdzakelijk voor
1ste en 2de lagere school. Men stelt sinds enkele jaren vast dat steeds minder leraren zich vrijwilliger
stellen, voornamelijk wegens familieredenen, dienstregeling of financieel. De hulpkrachten worden
daarom verzocht om zich met de studies van de andere niveau's bezig te houden. Daarom worden de
hulpkrachten aangemoedigd om bij de leraren naar hun programma te informeren en volgen de
gesubsidieerde vorming door ONE op de hulp voor de huiswerken.
De gemeente werkt eveneens in partneriaat met Schola ULB, sinds 5 jaar in la Futaie, sinds 4 jaar in de
Ceders en dit jaar in la Sapinière. Het gaat om een voogdij programma waardoor studenten van hogere
klassen schoolsteun geven aan kleine groepjes leerlingen die in moeilijkheden verkeren, en hun na de
cursus uren hulp aanbieden. De driejaarlijkse kosten 2018-2021 van dit partneriaat komen met de 3
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scholen gesubsidieerd ter hoogte van 17.160 € door een PSV (Preventie programma tegen
schoolverzuim) van de Regio Brussel-Hoofdstad met een vast coördinatie bedrag van 9.150€ ten laste
van de gemeentefinanciën. Deze steun is gratis voor de ouders.
Buiten de schoolstructuren, telt de gemeente 4 steun centra van Huiswerk die in totaal iets meer dan
een honderdtal kinderen kunnen ontvangen.
1. Het Wijkhuis Dries: De huiswerkschool telt momenteel 35 kinderen van lager onderwijs en 9
jongeren in remedial teaching. 3 kinderen en 2 jongeren staan momenteel op wachtlijst. De
wachttermijn is van een jaar en stemt overeen met een schooljaar. Gemiddeld komen 5
plaatsen elk jaar vrij.
2. Het Wijkhuis Quartier des Cités Jardins: De huiswerkschool telt 23 kinderen van lager
onderwijs en 10 jongeren in remedial teaching. Er is een lange wachtlijst van ongeveer 70
kinderen en 9 jongeren, cijfer dat volgens de oplossingen varieert die tijdens het jaar en met
een approximatieve wacht termijn van 1 tot 3 jaar worden gevonden.
3. Het Huis van de Jongeren: De huiswerk werkplaats ontvangt momenteel 25 jongeren. De
maximumcapaciteit van ontvangst is niet bereikt en dus is er momenteel geen wachtlijst.
4. In de bibliotheek van Hondenberg/ Maison des enfants: L’Accueil Temps Livres stelt een lees
werkplaats huiswerk voor en een beter begrip van het schoolwerk van het kind. 10 leerlingen
lager onderwijs zijn momenteel ingeschreven. Er is geen wachtlijst.
Men ziet het, de vraag overschrijdt betekenisvol het aanbod, vooral binnen de huiswerkscholen van de
Wijkhuizen. Op basis van het reglement die de bezetting van de schoollokalen door derden en in
overleg met de directies van school regelt, is het voor de huiswerkscholen mogelijk om een verzoek
van bezetting van schoollokalen in te dienen buiten de cursus uren, zoals dat regelmatig voor diverse
sport- of culturele activiteiten tot stand komt. Deze vraag stuurt echter terug naar de taken van een
huiswerkschool, namelijk op de relevantie om ze te organiseren binnen een schoolinstelling.
Inderdaad, de huiswerkscholen stellen pedagogische en ludieke activiteiten voor die bijdragen tot de
schoolsteun maar zijn niet alleen op het huiswerk geconcentreerd. Zij nemen deel aan het leven van
een wijk, ontwikkelen een pedagogisch, educatief en cultureel werk van steun aan de schooltijd en
burger opleiding. De opportuniteit om nieuwe huiswerkscholen in andere wijken te creëren moet de
globaliteit van zijn taken in de school-, familie- en sociale kruising van de velden in gedachten
hebben. In overleg met de betrokken gemeentediensten, Onderwijs, Jeugd en Preventie, zal de
gemeente proberen om het aanbod van huiswerkscholen te ontwikkelen, rekening houdend met de
specifieke behoeften in bepaalde wijken, namelijk die van de 3 Linden door zijn PSC (Projecten van
Sociale Cohesie) en die van de Aartshertogen die weldra nieuwe inwoners zal ontvangen, en deze
rekening houdend met de budgettaire werkelijkheid en de subsidies die door de Federatie WalloniëBrussel in verband met het besluit betreffende de erkenning en de steun van de huiswerkscholen
worden toegekend.
Uiteindelijk wenst de gemeente vooral haar verantwoordelijkheden nemen als inrichtende macht en de
en zorgen voor voorwaarden om een kwaliteitsvol onderwijs te ontwikkelen voor iedereen, dat aan de
evolutie van de sociale context is aangepast. Met dit idee, zal de gemeente haar scholen stimuleren om
het Rondschrijven 108 toe te passen teneinde de ongelijke gevolgen te beperken die van huiswerken
thuis worden afgeleid. De prioriteit van de gemeente zal zijn de scholen te ondersteunen in de
organisatie, gedurende de schoolperiodes, de preventieprogramma's van de schoolaanpassing
moeilijkheden, zoals bij voorbeeld het sprookjes atelier in Karrenberg en het programma SPREKEN in
de Ceders, als hefbomen voor de terugdringing van schooluitval en het aanpakken van de sociale
ongelijkheden.
De gemeente zal eveneens bijzondere aandacht aan de remedial teaching blijven geven en een
gepersonaliseerde begeleiding aan leerlingen in moeilijkheden.
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De Heer Casier: « In welke termijn denkt u de capaciteiten van ontvangst te kunnen verhogen? ».
Mevr Nguyen: « Het is een beetje vroeg voor het te zeggen. Er zijn verschillende diensten betroffen,
het was al een challenge alle cijfers voor deze avond te hebben. Met de dienst Preventie heeft men al
de behoeften en bepaalde mogelijkheden geïdentificeerd. Aan PCS heeft men al een goede basis, hij
mist echter vrijwilligers, van personeel, infrastructuur… In de wijk van de Aartshertogen zijn er 2
mogelijkheden: ofwel de capaciteit van het bestaande Wijkhuis verhogen, maar het gebouw is wat het
is, ofwel een lokaal in de nieuwe gebouwen in constructie inrichten. Het is dus nog een beetje vroeg
om over begroting te spreken en van timing maar de contacten zijn al opgenomen en het project wordt
opgezet ».
Mevrouw Squartini: « Ikzelf ben vrijwilliger geweest in een Wijkhuis, ik geloof dat de voornaamste
moeilijkheid is, bekwame vrijwilligers te hebben die worden opgeleid. Men wordt snel uitgeschakeld
in de materie die men aan deze leeftijd leert, en dan moet men goede pedagogische vaardigheden
hebben want het gaat om kinderen die meer behoefte aan aandacht hebben dan om dingen te leren
want zij verkeren vaak in moeilijke sociale situaties ».
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Mondelinge vraag van Laura Squartini betreffende het Tercoigne park.
Op verzoek van de gemeente, werd het beleid van het Tercoignepark toevertrouwd aan de Regio in
juli 2017 en zijn onderhoud moet door Brussel Milieu sinds 1 november 2018 verzekerd worden.
Men moet vaststellen dat momenteel de stand van dit park volledig te wensen overlaat, en dit sinds
maanden! De vegetatie groeit weliswaar vrij, maar de trappen en de paden zijn in zo slechte staat dat
zij gevaarlijk zijn. Merk op dat de situatie al bestaand was bij de overdracht van het park naar de Regio
en dat het weinig licht niet helpt.
Ik zou dan ook graag willen weten of er contacten met Brussel Milieu werden opgenomen en wat is
voorzien om deze situatie te verbeteren.
Antwoord van Mevrouw Clerbaux:
« Bij de Gemeenteraad van september 2018, werd een overeenkomst tussen de Gemeente en BrusselMilieu ondertekend betreffende het Park Tercoigne. Sinds 15 oktober, wordt het beleid van dit park
dus door Brussel-Milieu verzekerd. Het ging om nog het laatste gemeentepark. Waarom werd het door
Brussel Milieu overgenomen? Wegens redenen van water beleid! Het water van het Héronnière park
vormde problemen, maar is van het Park Tercoigne afkomstig dat vervolgens door de kleine vijver
achter Le Lodge doorvoert. Door dit park over te nemen, kan Brussel Milieu aldus beter het blauwe
netwerk beheren. Deze verandering is door gemeenschappelijke overeenkomst tussen beide partijen
gebeurd, aldus kan Brussel Milieu alle parken beheren op dezelfde wijze (zowel op het niveau van het
groene als van het blauwe netwerk), en van haar kant kan de Gemeente personeel vrijmaken om het
onderhoud van andere groene ruimtes te verzekeren. U zegt dat « de situatie al bestaand was bij de
overdracht van het park naar de Regio», wat onze tuinman een beetje heeft gekwetst daar hij met hart
en ziel zijn onderhoud uitvoerde.
Ziehier, de informatie die wij bij Brussel Milieu hebben kunnen verzamelen:
Het beleid van de vuilnisbakken ophaling werd geïntegreerd in de bestelroute van het team netheid,
met de volgende planning: een doorgang voorzien in de winter (de maandag) en 2 doorgangen in de
zomer (na 15 maart: de maandagen en woensdagen). Zou gebeuren te gelijk met de ophaling TournaySolvay, en men kan de frequentie verhogen op verzoek in geval van problemen (aan de Zavel gaat
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men iedere dag langs). Team samengesteld uit 8 personen dus 6/dag voor 1300 vuilnisbakken in het
totaal (~500 dagen). Zij zijn 10x gekomen in de periode 15 oct-15 januari.
Het beleid van de groene ruimtes: Landschap architect in dienst, hij is verantwoordelijk voor het beleid
en het wordt uitgevoerd door een onderneming die in Rochefort is gevestigd. Er is een zeer uitvoerig
lastenboek voor het onderhoud (snoeien van de struiken 3x/jaar, onderhoud van bermen, ophaling
grasveld afval, zones honden uitwerpselen 1x/jaar, aanplantingen, opruiming struikgewas, enz…). De
beheerder van de parken van Brussel Milieu heeft ons medegedeeld dat een vergadering met de
onderneming vorige vrijdag heeft plaatsgevonden. Het onderhoud zal dus kan beginnen, zelfs
wanneer de winter waarschijnlijk niet het ideale seizoen is en dat men op de lente zal moeten wachten
om de opvolging te verzekeren ».
Mevr Squartini: « Ik ken wel teams die zich met het park bezighielden en die trouwens een
opmerkelijk werk op het niveau van aanplantingen deden. Mijn vraag had niet zoveel betrekking op
het onderhoud van de aanplantingen maar over de tegels en plaveien van het park trappen, waar er
gaten zijn die ze gevaarlijk maken. De data die ik heb gemeld zijn van het kabinet van minister
Frémault afkomstig, men zou misschien moeten controleren hoe het werkelijk is ».
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Actualiteitsvraag van de heer Alexandre Dermine.
De Heer Dermine: « Wij hebben een mail ontvangen van burgers die aan de gemeente vragen om een
neutrale zaal voor afscheid plechtigheden ter beschikking te stellen. Welke opvolging overweegt de
gemeente aan deze vraag te geven? »
Dhr de Le Hoye : « Wij hebben al met de aanvragers contact gehad en ontmoeten ze binnenkort ».
Mevr Ferretti verklaart dat zij de oproepen en documenten van de raad op papier wil ontvangen.
De Heer Verbeke en de Heer Godart doen dezelfde aanvraag.
De Heer Casier: « In de gemeente newsletter van dit weekend, spreekt men over Racing winters van
Brussel. Het gaat over een sportgebeurtenis die enorm veel mensen aantrekt, de site geeft mobiliteit
aan op de verschillende openbare vervoer mogelijk die het vertrekspunt aandoen en deelt mede dat de
parkingmogelijkheden beperkt zijn. In de praktijk wordt de wijk elk jaar volledig door de auto’s van
deelnemers verzadigd, die helaas zich vaak beestachtig en met grote hinder parkeren. Wat kan de
gemeente doen opdat deze gebeurtenis onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt en om de
deelnemers beter te informeren over de vervoermiddelen?“
De Heer de Le Hoye : « Het gaat om een gebeurtenis die elk jaar plaatsvindt. In zoverre zij
terugkerend is, beschouw ik het dus niet als een actualiteit vraag ».
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Actualiteitsvraag van Mw. Ferretti.
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Actualiteitsvraag van de heer Casier.

Opheffing van de zitting om 22:00
De Gemeentesecretaris,

De Voorzitster,

Etienne Tihon

Cécile Van Hecke
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