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VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
 
 

Maandag 24 september 2018 om 19.30 uur 
 

AANWEZIG 

Stefan Daniels (voorzitter), Liesbeth Van der Auwera (burgemeester) Mario Knippenberg 
(schepen), Michel Theunissen (schepen), Rudi Cober (schepen), Rik Hertogs (schepen),  
Jo Vandersteegen(schepen), Jacques Leten (schepen), Edith Vanaken, Jos Drijkoningen, Bart 
Vanderhoydonk, Kathleen Reekmans, Mathieu Kenis, Bernadette Verslegers, Ronny Savelkoul, 
Matthias Vandyck, Suma Hendrix, Katja Verheyen, Lambert Neyens, Lode Tijskens, Paul De 
Ruyter, Cynthia Nouwen, Lien Ceyssens, Dorien Jans, Ine Lemmens (raadsleden) en Stefan 
Goclon (algemeen directeur). 
 

 

 

 
Dagorde 

 
 

1. Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 27 juni 2018. 

2. Intrekking besluit d.d. 27 juni 2018: wijziging meerjarenplan 1/2018-2020 – 
goedkeuring. 

3. Intrekking besluit d.d. 27 juni 2018: budgetwijziging 2018/1 – goedkeuring. 

4. Wijziging meerjarenplan 1/2018-2020 – goedkeuring. 

5. Budgetwijziging 2018/1 – goedkeuring. 

6. OCMW- jaarrekening 2017 – ter kennisgeving. 

7. OCMW aanpassing meerjarenplan 2014-2020– ter kennisgeving. 

8. OCMW Budgetwijziging 2018 – ter kennisgeving. 

9. Investeringstoelage Schutterij  Sint-Catharina Beek – goedkeuring. 

10. Investeringstoelage KGS Bree-Beek – goedkeuring. 

11. Kerkfabriek Sint-Michiel Bree: borgstelling Belfiusbank – goedkeuring. 

12. Uitnodiging en agenda algemene vergadering Limburg.net op woensdag 28 november 
2018. 

13. Aanvullende informatie over de statutenwijziging van Inter-energa, Inter-media en Inter-
aqua – ter kennisgeving. 

14. Aanvraag toelating voor het plaatsen van tijdelijke camera’s op het festivalterrein van 
Afro-Latino door politiezone CARMA – kennisgeving. 

15. Ontwerp gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Uitbreiding BPA Veerstraatveld” 
– voorlopige vaststelling. 
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16. Ontwerp gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Sport- en recreatiezone 
Zandbergstraat” – voorlopige vaststelling. 

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 grondgebonden woningen op 
de hoek Siemenstraat-Schoolstraat – beslissing over de zaak van de wegen cfr. art 
31 van het decreet betreffende omgevingsvergunning. 

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van 2 percelen tot 3 percelen in 
de Veeweidestraat – beslissing over de zaak van de wegen cfr. art 31 van het decreet 
betreffende omgevingsvergunning. 

19. Ontwerpakte voor gratis grondafstand aan de stad Bree voor de opname van een 
nieuwe verkavelingsweg (uitbreiding Sint-Antoniusstraat) bij het openbaar domein – 
goedkeuring. 

20. Verkoop door NV Advise Management Consultants (A.M.C.) en NV Tilmans Trading 
International (T.T.I.) aan NV “Groen Brugge” – goedkeuring. 

21. Verkoop NV Frozen Petfood aan bvba Free Invest Bree – goedkeuring. 

22. Fietspaden Rode Kruislaan: goedkeuring akte administratieve overdracht percelen 
fietspaden aan het Vlaams Gewest. 

23. Gemeentelijk domein Mariahof – verkoop perceeltje aan aanliggende eigenaar – 
principiële goedkeuring.. 

24. Tweede pensioenpijler – reglement. 

 

  
 
 
 
 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 u. Er zijn toegevoegde punten van de fractie 
Verjonging. Raadsleden Bart Vanderhoydonk, Ine Lemmens en Matthias Vandijck zijn 
verontschuldigd. 
 
Raadslid Edith Vanaken (Verjonging) vraagt aan de voorzitter om de gemeenteraad zoals 
afgesproken op de eerste maandag van de maand te houden. Dit staat in de vaste planning 
bij de raadsleden, afwijkingen zijn dan vervelend. De voorzitter neemt er akte van. 
 
Raadslid Jos Drijkoningen (Vlaams Belang-Leefbaar Bree) vraagt of de belofte nu wordt 
nagekomen om de boomwortels van de gekapte bomen langs de Witte Torenwal uit te 
freezen. Dit werd in die gemeenteraad afgesproken. Schepen Rik Hertogs (BROS) neemt dit 
op met de technische dienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 27 juni 2018. 
 
Het verslag wordt door al de raadsleden goedgekeurd. 
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2 Intrekking besluit d.d. 27 juni 2018: wijziging meerjarenplan 1/2018-2020 – 

goedkeuring. 
 
De voorzitter legt voor om de agendapunten 2 tem. 5, mits akkoord van de raad, samen te 
behandelen en toe te lichten (door schepen Michel Theunissen (CD&V)). 
 
De schepen legt uit waarom deze agendapunten opnieuw geagendeerd worden. Dit komt omdat 
de rapportering, die de financieel directeur naar de toezichthoudende overheid hierover doet, 
afwijkt. Hij ziet in die beveiligde software niet wat er allemaal gerapporteerd wordt. Er was nu 
een probleem met de rubriek ‘bestemde gelden’ waar een verschil van 105.000€ niet opgemerkt 
werd, we trekken dit vandaag recht, mede op vraag van het toezicht. De 105.000€ hebben we 
gecompenseerd door uitgaven die in het budget voorzien waren, maar die niet nodig waren/zijn 
vandaag. De kastoestand is daardoor terug positief, hetgeen wettelijk verplicht is. 
 
Raadslid Jos Drijkoningen (Vlaams Belang – Leefbaar Bree) gelooft dit softwareprobleem wel, 
maar dit blijft toch eigenaardig en dat zou opgelost moeten worden.  
 
Raadsleden Lode Tijskens en Edith Vanaken (Verjonging) vinden een extra uitgave van 308.000 
€ voor ICT wel erg veel. Ze hadden graag tegen de volgende gemeenteraad een detailoverzicht 
van deze extra kosten en van de maandelijkse ICT-kosten. De schepen zegt dit toe. Een 
antwoord op een andere vraag: het contract met Real Dolmen loopt 3 jaar. 
 
Raadslid Lode Tijskens vraagt om, wat het AGB betreft (art. 18/AGB), de brief van de Gouverneur 
d.d. 14/09/2018 op te nemen in dit gemeenteraadsverslag. Dit is immers belangrijk ifv. de 
aansprakelijkheid van de gemeenteraadsleden/bestuursleden van het AGB. De voorzitter 
antwoordt dat dit wordt bekeken conform de geldende reglementering. Verder wijst Lode 
Tijskens erop dat de jaarlijkse actualisatie van de beheersovereenkomst tussen stad/AGB een 
verplichting is om in de gemeenteraad te agenderen. De schepen antwoordt dat het jaar nog 
niet om is. 
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Raadslid Jos Drijkoningen betreurt dat de schepen niet al de informatie van de budgetwijziging 
bij de hand heeft. Zo kan de gemeenteraad niet geïnformeerd worden over de juiste toedracht 
van bepaalde bedragen in deze budgetwijziging. Men had de financieel beheerder best aanwezig 
gehad om detail-uitleg te geven.  De schepen antwoordt dat deze budgetwijziging al in die 
vorm in de gemeenteraad in juni werd goedgekeurd. Vandaag zijn enkel de bestemde gelden, 
105.000 €, te corrigeren ten opzichte van toen.  
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De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
 
Gelet op de goedkeuring, op 27 juni 2018, van de aanpassing meerjarenplan 2014-2020/1 
door de gemeenteraad; 
 
Gelet op de recente mailcorrespondentie en de mondelingen contacten van en met het 
Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Limburg, aangaande de niet correct verwerkte 
bestemde gelden uit de jaarrekening 2017; 
 
Gelet op ons schrijven dd. 05/09/2018 waar we voorstellen de besluiten van de gemeenteraad 
dd. 27/06/2018 aangaande de aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging zullen 
intrekken; 
 
Gelet op het feit dat we op 11/09/2018 een mail van onze softwareleverancier (Cipal) 
ontvangen waarin met weinig woorden melding wordt gemaakt van de fout bij het ophalen van 
de bestemde gelden;  
 

Gelet op de bespreking van de ontwerpen van aanpassing meerjarenplan 2014-2020/1 en de 

budgetwijziging 2018/1 in het managementteam van 17/09/2018; 

 

Overwegende dat de continuïteit van dienstverlening verzekerd blijft als we de besluiten van 

27/06/2018 intrekken en vandaag de nieuwe beleidsrapporten goedkeuren; 

 
Na stemming  

Stemmen voor: BROS (7), CD&V (6), Verjonging (7) 

Onthoudingen: VB-LB (2). 

 
BESLUIT: 
 
Art. 1  De aanpassing meerjarenplan 2014-2020/1, goedgekeurd in de raad van 27 juni 

2018, wordt ingetrokken. 
 
Artikel 2 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur. 
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3 Intrekking besluit d.d. 27 juni 2018: budgetwijziging 2018/1 – goedkeuring. 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
 
Gelet op de goedkeuring, op 27 juni 2018, van de budgetwijziging 2018/1 door de 
gemeenteraad; 
 
Gelet op de recente mailcorrespondentie en de mondelingen contacten van en met het 
Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Limburg, aangaande de niet correct verwerkte 
bestemde gelden uit de jaarrekening 2017; 
 
Gelet op ons schrijven dd. 05/09/2018 waar we voorstellen de besluiten van de gemeenteraad 
dd. 27/06/2018 aangaande de aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging zullen 
intrekken; 
 
Gelet op het feit dat we op 11/09/2018 een mail van onze softwareleverancier (Cipal) 
ontvangen waarin met weinig woorden melding wordt gemaakt van de fout bij het ophalen van 
de bestemde gelden;  
 

Gelet op de bespreking van de ontwerpen van aanpassing meerjarenplan 2014-2020/1 en de 

budgetwijziging 2018/1 in het managementteam van 17/09/2018; 

 

Overwegende dat de continuïteit van dienstverlening verzekerd blijft als we de besluiten van 

27/06/2018 intrekken en vandaag de nieuwe beleidsrapporten goedkeuren; 

 
Na stemming  

Stemmen voor: BROS (7), CD&V (6), Verjonging (7) 

Onthoudingen: VB-LB (2). 

 
BESLUIT: 
 
Art. 1  De budgetwijziging 2018/1, goedgekeurd in de raad van 27 juni 2018, wordt 

ingetrokken. 
 
Art. 2 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur. 
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4 Wijziging meerjarenplan 1/2018-2020 – goedkeuring. 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,  
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet, 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor het maatschappelijk welzijn en 
de bijlagen bij dit besluit, 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 januari 2014 waarbij het oorspronkelijke 
meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd, 
 
Gelet op de wijzigingen van dit meerjarenplan zoals door de gemeenteraad aangepast op 
14/12/2015, 28/12/2016 en 14/12/2017. 
 
Overwegende dat het meerjarenplan wettelijk in evenwicht is indien het resultaat op kasbasis 
in elk financieel boekjaar van het meerjarenplan groter of gelijk is aan nul en de 
autofinancieringsmarge van 2020 positief,  
 
Overwegende dat de gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan 1/2018- 2020 dient 
vast te stellen, en dat deze onder meer noodzakelijk is door de budgetwijziging 2018 en 
aanpassing van de opcentiemen op de O.V in 2018 en 2019 en door de inbreng van het 
resultaat van de jaarrekening 2017. 
 
Gelet op de bespreking van het resultaat van de jaarrekening 2017 en van de budgetwijziging 
2018/1 in het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gelet op de bespreking van de ontwerpen van wijziging meerjarenplan 1/2018-2020 en 
budgetwijziging 2018/1 in het managementteam op 17 september 2018. 
 
Op voordracht van het managementteam en het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting; 
 
Na stemming  

Stemmen voor: BROS (7), CD&V (6) 

Stemmen tegen: Verjonging (7) 

Onthoudingen: VB-LB (2). 

 

BESLUIT: 

 
Artikel 1:  De wijziging meerjarenplan 1/2018-2020 wordt goedgekeurd.  
 
Artikel 2 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur. 
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5 Budgetwijziging 2018/1 – goedkeuring. 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 148 en volgende betreffende het budget en 
de budgetwijziging; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen, betreffende 
de Beleids- en Beheerscyclus van gemeenten, provincies en ocmw’s; 
 
Overwegende dat de budgetwijziging van de gemeente door de gemeenteraad moet vastgesteld 
worden; 
 
Overwegende dat er in het door de gemeenteraad goedgekeurde budget 2018 
kredietaanpassingen noodzakelijk zijn die niet door een interne kredietaanpassing of 
aanpassingen van ramingen kunnen gebeuren; 
 
Gelet op de toelichting hiervan in de verklarende nota als onderdeel van deze budgetwijziging 
(exploitatie-, investering- en andere budgetten) 
 
Gelet op de bespreking van het resultaat van de jaarrekening 2017 en van de budgetwijziging 
2018/1 in het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gelet op de bespreking van de ontwerpen van wijziging meerjarenplan 1/2018-2020 en 
budgetwijziging 2018/1 in het managementteam op 17 september 2018. 
 
Op voordracht van het managementteam en het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting; 
 

Na stemming  

Stemmen voor: BROS (7), CD&V (6) 

Stemmen tegen: Verjonging (7) 

Onthoudingen: VB-LB (2). 

 

BESLUIT: 

 
Artikel 1 De budgetwijziging 2018/1 wordt goedgekeurd. 
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Artikel 2 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur. 

 

  
 

6 OCMW- jaarrekening 2017 – ter kennisgeving. 
 
De jaarrekening 2017 van het OCMW, goedgekeurd in de OCMW-raad op 2/07/2018. De 
rekening 2017 eindigt met een batig saldo van € 369.302. 
 
Met akkoord van de raadsleden worden de agendapunten 6, 7 en 8, ter kennisgeving, 
gezamenlijk behandeld door de OCMW-voorzitter Jacques Leten (BROS). 
 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
 
Overwegende dat de jaarrekening door de OCMW-raad moet vastgesteld worden in het 
eerste semester van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de jaarrekening 
betrekking heeft; 
 
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2017 van het OCMW in de OCMW-raad van 2 
juli 2018; 
 
Overwegende deze jaarrekening ter kennisgeving aan de gemeenteraad dient voorgelegd te 
worden, 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1.  De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2017 van het OCMW. 
 
Artikel 2 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur. 

 
 
 
 

7 OCMW aanpassing meerjarenplan 2014-2020– ter kennisgeving. 
 
De aanpassing meerjarenplan en budgetwijziging worden aan de gemeenteraad voorgelegd na 
goedkeuring in de OCMW-raad d.d. 2/07/2018. Na wijziging van het budget 2018 is het 
resultaat op kasbasis € 28.534. 
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In het exploitatiebudget dienden we de nodige kleine bijsturingen te verrichten voor diverse 
werkingsbudgetten. De meest in het oog springende zijn de budgetten stookolie Wiekernestje 
(€ +21.840,00), leefloon (€ 24.000,00 in/uit) en de verblijfskosten voor bejaarden (€ 25.000,-). 
de exploitatiekost met € 66.141,00, de exploitatieontvangst met € 18.000,00,waardoor het 
exploitatieresultaat uitkomt op € -48.141,00. Bij de investeringen werden extra kredieten voorzien 
voor renovatiewerken Wiekernestje en de afbraakwerken 2e fase ziekenhuis. Per saldo stijgen 
de investeringsuitgaven met € 186.676,00. 
 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
 
Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse overheid ter zake voor de strategische meerjarenplanning 
en budgettering; 
 
Gelet op het BBC-besluit van de Vlaamse regering (BS van 7 oktober 2010) 
 
Gelet op de onderrichtingen van de beleids- en beheerscyclus (BBC), volgens de beleids- en 
beheerscyclus” van Vlaams minister van Bestuurszaken Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand; 
 
Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse overheid ter zake voor de strategische 
meerjarenplanning en budgettering; 
 
Gelet op het Planlastendecreet (BS van 11 augustus 2011) en het BBC-besluit van de 
Vlaamse regering (BS van 7 oktober 2010); 
 
Gelet op het OCMW decreet waaruit ondermeer volgt dat deze beleidsrapporten 
meerjarenplan en budget, door het OCMW-bestuur aan college van burgemeester en 
schepenen en aan de gemeenteraad moeten worden bezorgd; 
 

Gelet op het de bespreking hiervan in het MAT op 20/08/2018 en het positief advies van 

het college van burgemeester en schepenen op 22/08/2018; 

 

Gelet op de goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2014-2020 en de budgetwijziging 

2018 van het OCMW in de OCMW-raad van 5 september 2018; 

 

BESLUIT: 

 
Artikel 1.  De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing meerjarenplan 2014-2020 van 

het OCMW, opgesteld volgens de richtlijnen van de beleids- en beheerscyclus. 
 
Artikel 2 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur. 
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8 OCMW Budgetwijziging 2018 – ter kennisgeving. 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
 
Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse overheid ter zake voor de strategische meerjarenplanning 
en budgettering; 
 
Gelet op het BBC-besluit van de Vlaamse regering (BS van 7 oktober 2010) 
 
Gelet op de onderrichtingen van de beleids- en beheerscyclus (BBC), volgens de beleids- en 
beheerscyclus” van Vlaams minister van Bestuurszaken Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand; 
 
Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse overheid ter zake voor de strategische 
meerjarenplanning en budgettering; 
 
Gelet op het Planlastendecreet (BS van 11 augustus 2011) en het BBC-besluit van de 
Vlaamse regering (BS van 7 oktober 2010); 
 
Gelet op artikel 149 tot en met 159 van het OCMW-decreet waarin bepaald is dat budget en 
budgetwijzigingen van het OCMW aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 
gemeenteraad gestuurd moeten worden; 
 

Gelet op de goedkeuring van de budgetwijziging 2018 van het OCMW in de OCMW-raad van 

5 september 2018; 

 

Gelet op het de bespreking van de budgetwijziging 2018 van het OCMW in het MAT op 

20/08/2018 en het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 

22/08/2018;  

 

BESLUIT: 

 
Artikel 1.  De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2018 van het OCMW, 

opgesteld volgens de richtlijnen van de beleids- en beheerscyclus. 
 
Artikel 2 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur. 
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9 Investeringstoelage Schutterij  Sint-Catharina Beek – goedkeuring. 
 
Toelichting door schepen Jo Vandersteegen (CD&V). 
 
Voor renovatiewerken aan haar lokaal krijgt de Schutterij St.-Catharina uit Beek een 
investeringstoelage van € 3.437,36 zijnde 50% van de aan de hand van facturen bewezen 
kosten. 
 
 
De Gemeenteraad: 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd 
bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk 
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk 
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het feit dat schutterij Sint-Catharina Beek renovatiewerken aan haar lokaal wilt 
uitvoeren; 
 
Overwegende dat de investeringstoelage zal uitbetaald worden aan de hand van facturen die 
de schutterij Sint-Catharina Beek voorlegt; 
 
Overwegende dat de afspraak gemaakt is dat zij de helft van de gedane investeringen inclusief 
btw als tussenkomst krijgen; 
 
Gelet op het feit dat zij facturen voorleggen voor een totaalbedrag van € 6.874,67 inclusief 
btw, waarvan de helft als investeringstoelage wordt toegekend; 
  
Overwegende dat hiervoor een bedrag van € 5.000,00 voorzien werd op budgetcode 
2018/6640000/DOM 5/0740/01 Toegestane investeringssubsidies/Sport/Sporthal – raming 
2018000034 van het investeringsbudget 2018; 
 
Na beraadslaging de goedkeuring met unanimiteit van ja-stemmen 
 

BESLUIT 

 
 
Art. 1 Aan de schutterij Sint-Catharina Beek wordt een tussenkomst van € 3.437,36 

toegekend. 
 
Art. 2 De begunstigde vereniging is, op straffe van gehele terugbetaling van het ontvangen 

bedrag, ertoe gehouden de tussenkomst aan te wenden voor de renovatie van 
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haar lokaal. De vereniging moet het gebruik van de tussenkomst rechtvaardigen 
met de nodige verantwoordingsstukken. 

 
Art. 3 De begunstigde vereniging is vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd bij de wet 

van 14 november 1983, met uitzondering van de verplichtingen, voorzien onder 
artikel 3 en 7, eerste lid 1° en artikel 9, tweede lid. 

 
Art. 4 Afschrift van dit besluit bij het betalingsbevel te voegen. 
 
 
 
 

 

10 Investeringstoelage KGS Bree-Beek – goedkeuring. 
 
Toelichting door schepen Michel Theunissen.  
 
Voor de aanleg van een kunstgrasveld wordt aan KGS Bree-Beek een investeringstoelage 
toegekend van € 420.000. De aanwending van de toelage moet gerechtvaardigd worden met 
de nodige verantwoordingsstukken. 
 
Er worden vragen gesteld (Verjonging, Vlaams Belang-Leefbaar Bree) over de timing, en wie op 
dit kunstgrasveld gaat spelen. In de voetbalclub zijn er die liever op een gewoon veld spelen. 
Men zou voor dezelfde kostprijs beter 4 grasvelden aanleggen ipv. 1 kunstgrasveld. 
 
De schepen antwoordt dat het voetbalbestuur dit kunstgrasveld zelf heeft gevraagd, zij krijgen 
een subsidie van de stad, ze besteden die opdracht zelf uit. Wij hebben die timing als 
stadsbestuur niet in de hand. 
Op een kunstgrasveld kan altijd worden gespeeld, gewone grasvelden zijn weersgevoelig en 
moeten onderhoud krijgen. 
 
De Gemeenteraad: 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd 
bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk 
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk 
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het feit dat KGS Bree-Beek een kunstgrasveld wenst aan te leggen; 
 
Overwegende dat de investeringstoelage zal uitbetaald worden aan de hand van facturen die 
KGS Bree-Beek voorlegt; 
 
Gelet op het besluit van 12 juli 2018 waarin de Raad van Bestuur van KGS Bree-Beek de 
gunning aan Sportinfrabouw nv goedkeurde; 
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Overwegende dat hiervoor een bedrag van € 420.000,00 voorzien werd op budgetcode 
2018/6640000/DOM 5/0740/01 Toegestane investeringssubsidies/Sport/Sporthal – raming 
2018150106 van het investeringsbudget 2018; 
 
Na beraadslaging de goedkeuring met 20 ja-stemmen (BROS (7), CD&V (6), Verjonging (7) en 
2 onthoudingen (Vlaams Belang – Leefbaar Bree) 
 

BESLUIT 

 
 
Art. 1 Aan KGS Bree-Beek wordt een tussenkomst van € 420.000,00 toegekend. 
 
Art. 2 De begunstigde vereniging is, op straffe van gehele terugbetaling van het ontvangen 

bedrag, ertoe gehouden de tussenkomst aan te wenden voor de aanleg van een 
kunstgrasveld. De vereniging moet het gebruik van de tussenkomst rechtvaardigen 
met de nodige verantwoordingsstukken. 

 
Art. 3 De begunstigde vereniging is vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd bij de wet 

van 14 november 1983, met uitzondering van de verplichtingen, voorzien onder 
artikel 3 en 7, eerste lid 1° en artikel 9, tweede lid. 

 
Art. 4 Afschrift van dit besluit bij het betalingsbevel te voegen. 
 

  
 

11 Kerkfabriek Sint-Michiel Bree: borgstelling Belfiusbank – goedkeuring. 
 

Toelichting door schepen Michel Theunissen. Al de raadsleden stemmen voor. 
 
Voor de financiering van de restauratiewerken aan de St.-Michielskerk dient de kerkfabriek een 
lening aan te gaan ten bedrage van € 1.200.000. De stad dient hiervoor borg te staan gelet 
op de bepalingen in het Eredienstendecreet. 
 
 
De Gemeenteraad: 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd 
bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd 
bij het decreet van 2 juni 2006; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke 
motiveringsplicht van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen 
bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; 
 
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, 
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; 
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Aangezien de kerkfabriek Sint Michiel te Bree, met maatschappelijke zetel Grauwe Torenwal 9 
te 3960 Bree, hierna genoemd “de kredietnemer” besloten heeft bij Belfius Bank België nv, RPR 
Brussel, BTW BE 0403.201.185, met maatschappelijke zetel Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel, 
Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, hierna genoemd “Belfius Bank”, een krediet aan te gaan ten 
belope van € 1.200.000,00 en met een looptijd van 25 jaar; 
 
Aangezien dit krediet met referentie RT23/08/KK/5704401/8 van € 1.200.000,00 dient 
gewaarborgd te worden door de stad; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 
 
BESLUIT 
 
Art. 1.  Verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de 

terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn 
ten gevolge van het krediet wat betreft zowel het kapitaal als de intresten 
(verwijlinteresten inbegrepen ), de reserveringscommissie, de onkosten en de 
bijhorigheden. 

 
Art. 2.  Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van 

hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de 
kredietnemer in het kader van dit krediet en die nog mochten onbetaald blij ven 
na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het 
waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel 
van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer. 

 
 De stad verbindt zich, tot de eindvervaldatum van dit krediet en haar eigen 

kredieten bij Belfius Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te 
verzekeren op haar rekening geopend bij deze maatschappij, van al de sommen 
die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. 
haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen 
of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks-, gewest- 
en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van gemeentebelastingen geïnd door 
de staat of het gewest), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit 
niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van de inning van deze 
inkomsten. 

 
 Machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de 

bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd 
zijn en die aan de stad aangerekend worden. 

 
 Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie 

in het voordeel van Belfius Bank. 
 
 De stad kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele 

overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke 
beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te 
voeren. De stad ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke 
medeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de 
kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet 
volledig is terugbetaald in kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden. De stad 
staat aan Belfius Bank het recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen 
en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank geschikt acht. De stad verklaart 
uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven 
vermelde bedragen, welke wijzigingen Belfius Bank en/of de kredietnemer ook 
mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan de 
kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de 
verplichting de stad kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. 
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Er wordt ten overvloede bepaald dat de stad eveneens verzaakt aan het voordeel 
van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg 
ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten 
gunste van de borg niet meer tot stand kan komen. 

 
 Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, om in geval van liquidatie, 

onmiddellijk het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, 
reserveringscommissie, onkosten en bijhorigheden betreft, aan Belfius Bank terug 
te betalen, bevestigt de gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen, in 
verband met de betaling van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde 
zullen gevorderd worden. 

 
 Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de 

verschuldigde bedragen die aan de stad zullen aangerekend worden dan gaat ze 
de verbintenis aan, bij Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen 
schuld volledig af te betalen. 

 
 Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn 

de interesten voor laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend volgens de 
wettelijke rentevoet die van toepassing is bij betalingsachterstand bij 
handelstransactie. 

 
Art. 3.  Dit besluit is onderworpen aan de toezichthoudende overheid zoals voorzien in de 

toepasselijke decreten en besluiten. 
 

  
 

12 Uitnodiging en agenda algemene vergadering Limburg.net op woensdag 28 

november 2018. 
 
Toelichting door de voorzitter Stefan Daniels (BROS).  
 
Raadslid Jos Drijkoningen herhaalt zijn vraag: de algemene vergaderingen van intergemeentelijk 
samenwerkingsverbanden (intercommunales) moeten jaarlijks in de gemeenteraad geagendeerd 
en besproken worden, liefst na toelichting door de gemeentelijke afgevaardigde. De voorzitter 
belooft dat hier (toekomstig) aandacht aan zal worden besteed.  
 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
 
Gelet op het feit dat Limburg.net een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid is, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in 
artikel 12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, 
verder het Decreet genoemd; 
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Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net; 
 
Gelet op de statuten van Limburg.net; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 16 juli 2018 (referte FA_AM_180716_564) tot de  Bijzondere 
Algemene Vergadering van Limburg.net van woensdag 28 november 2018 om 19 uur in 
Orangerie ‘t Krekelhof, Rechterstraat 6 te 3511 Kuringen (Hasselt).  
 
Gelet de ter beschikking gestelde bijlagen op het Infopunt van Limburg.net:  
BAV181128_Nota statutenwijziging_v005_LN 
BAV181128_ Limburg.net vergelijkende statuten_v005 
BAV181128_Nota 15 bestuurders.pptx 
 
Gelet dat de agenda als volgt is vastgesteld:  
1)  Welkom door de voorzitter 
2)  Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
3)  Statutenwijziging 
 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren  
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen; 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1  De agendapunten van de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 november 2018 

van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.  
 
Artikel 2 De statutenwijziging van Limburg.net zoals uiteengezet in de bijlages 

‘BAV181128_Nota statutenwijziging_v005_LN’ en ‘BAV181128_ Limburg.net 
vergelijkende statuten_v005’ , wordt goedgekeurd. 

 
Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 

dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de 
opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een afschrift  in tweevoud 
aan Limburg.net. 

 
Artikel 4 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur. 

 
  

 

13 Aanvullende informatie over de statutenwijziging van Inter-energa, Inter-

media en Inter-aqua – ter kennisgeving. 
 
Toelichting door de voorzitter. Kennisneming. 
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14 Aanvraag toelating voor het plaatsen van tijdelijke camera’s op het 

festivalterrein van Afro-Latino door politiezone CARMA – kennisgeving. 
 
Toelichting door burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). Kennisneming. 
 
De commissaris van de Politiezone Carma, deed op 4 juli 2018 per e-mail een verzoek aan 
de burgemeester van Bree voor toestemming voor het plaatsen en gebruik van tijdelijke 
camerabewaking op het festivalterrein van Afro-Latino. De nieuwe camerawetgeving voorziet dat 
de burgemeester deze toestemming (mondeling) kan geven, hetgeen gebeurd is, ook per e-
mail vanwege de burgemeester van Bree op 4 juli 2018. Het festival is inmiddels achter de 
rug. De camerawetging voorziet dat in de eerst volgende gemeenteraad de raad kennis moet 
nemen van deze beslissing voor het plaatsen en gebruik van tijdelijke camerabewaking. 
 

  

 

15 Ontwerp gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Uitbreiding BPA 

Veerstraatveld” – voorlopige vaststelling. 
 
Toelichting door schepen Mario Knippenberg (BROS). 
 
Dit RUP heeft als doelstelling het aan de sportzone Veerstraatveld palend agrarisch gebied van 
bestemming te wijzigen naar sportzone i.f.v. de aanleg van nieuwe sportvelden en bijhorende 
infrastructuur zoals bijvoorbeeld parking. De aanleiding is de fusie van de voetbalclubs “Groen 
Star Beek” en “KSK Bree”. Deze clubs gaan op de bestaande locatie van Groen Star Beek 
spelen, waarvoor een uitbreiding van de sportvelden noodzakelijk is. De inname van herbevestigd 
agrarisch gebied werd reeds gecompenseerd in het RUP “Gedeeltelijke herziening BPA 
zonevreemde bedrijven” zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 05/03/2018. De 
principiële goedkeuring is nodig om het openbaar onderzoek op te kunnen starten. 
 
Raadslid Edith Vanaken merkt op dat hierover een negatief advies van het agentschap landbouw 
en visserij werd geformuleerd. De schepen bevestigt dat, dit is besproken en dit werd daar 
waar mogelijk verwerkt in de inhoud het voorliggend RUP. 
 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
 
Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de Ruimtelijke Ordening en de 
Stedenbouw, gewijzigd bij de Wetten van 22 april 197O en 22 december 197O; 
 
Gelet op het Decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, 
gewijzigd bij decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1999, bij decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, bij decreet van 26 april 2000, 13 juli 2001, 8 maart 2002, 19 juli 2002 en 21 
november 2003, en de uitvoeringsbesluiten; 
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Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 
gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 
december 2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002, 19 juli 2002, 4 juni 2003 en 21 
november 2003, en de uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 
27 maart 2009, en in werking getreden op 1 september 2009; 
 

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Bree, definitief goedgekeurd door de 

gemeenteraad in de zitting van 23/02/2006, en door de bestendige deputatie op 11/05/2006, 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 02/08/2006; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 12/06/2017 tot goedkeuring van het bestek 

voor de aanstelling van een ontwerper voor de opmaak van  gemeentelijk RUP "Uitbreiding 

BPA Veerstraatveld", met als doelstelling om het aan de sportzone Veerstraatveld palend 

agrarisch gebied van bestemming te wijzigen naar sportzone i.f.v. de aanleg van nieuwe 

sportvelden en bijhorende infrastructuur zoals bijvoorbeeld parking. De aanleiding is de fusie 

van de voetbalclubs “Groen Star Beek” en “KSK Bree”. Deze clubs gaan op de bestaande 

locatie van Groen Star Beek spelen, waarvoor een uitbreiding van de sportvelden noodzakelijk 

is. Hiervoor dient enerzijds het BPA "Veerstraatveld-Beek” te worden uitgebreid in het aanpalend 

herbevestigd agrarisch gebied. En anderzijds dient er een extra deelplan te worden opgemaakt 

voor de uitvoering van de compensatie voor inname van herbevestigd agrarisch gebied (HAG); 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 09/08/2017 tot 

aanstelling van de ontwerper, zijnde Geosted, Riemsterweg 117 te 3742 Bilzen; 

 

Gelet op de resultaten van het openbaar onderzoek over de startnota en de procesnota, dat 

werd gevoerd van 18/12/2017 tot en met 15/02/2015, waarbij 5 bezwaarschriften/reacties 

werd ingediend, die worden samengevat en behandeld in bijlage 2 van de toelichtingsnota; 

 

Gelet op de resultaten van het participatiemoment dat werd georganiseerd op 04/07/2017, 

die worden samengevat en behandeld in bijlage 1 van de toelichtingsnota; 

 

Gelet op het advies van de GECORO dd. 22/01/2018; 

 

Gelet op het advies van het Departement Omgeving dd. 05/02/2018; 

 

Gelet op het advies van de deputatie van de provincie Limburg dd. 09/02/2018; 

 

Gelet op het advies van het Departement Landbouw en Visserij dd. 19/01/2018; 

 

Gelet op het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dd. 09/02/2018; 

 

Gelet op het advies van het Agentschap Wonen Vlaanderen dd. 10/01/2018; 

 

Gelet op het advies van het Agentschap Sport Vlaanderen dd. 29/01/2018; 
 
Overwegende dat er op 06/03/2018 een vooroverleg heeft plaatsgevonden met de provincie 
Limburg, het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en het departement Landbouw 
en Visserij van de Vlaamse overheid; dat er bijgevolg werd geopteerd om enkel een adviesronde 
te organiseren over het ontwerp RUP, zonder plenaire vergadering; 
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Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO dd. 13/08/2018, waarvan de 
voorwaarden werden verwerkt in het ontwerp RUP; 
 
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van het Departement Omgeving dd. 
09/08/2018; 
 
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van het Departement Landbouw en Visserij dd. 
08/08/2018; 
 
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de deputatie van de provincie Limburg dd. 
26/07/2018; 
 
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dd. 
10/08/2018; 
 
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van Sport Vlaanderen dd. 06/08/2018; 
 
Overwegende het gunstig advies van Toerisme Vlaanderen dd. 08/08/2018; 
 
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van De Vlaamse Waterweg dd. 16/07/2018; 
 
Overwegende het advies van de mer-dienst van de Vlaamse overheid dd. 29/08/2018, waarin 
wordt gesteld dat een plan-MER niet vereist is; 
 
Overwegende het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Uitbreiding BPA 
Veerstraatveld”, dd. september 2018, opgesteld door Geosted, Riemsterweg 117 te 3742 Bilzen, 
en bestaande uit: 

- Toelichtingsnota; 
- Stedenbouwkundige voorschriften; 
- Grafisch plan; 
- Plan bestaande toestand; 
- Planbaten – Planschade – Kapitaal/Gebruikersschade 
- Onteigeningsplan; 

 
Overwegende dat de noodzaak en het algemeen nut van de onteigening zoals voorzien in het 
onteigeningsplan wordt gemotiveerd in de toelichtingsnota; 
 
Na stemming unanimiteit van ja-stemmen; 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1:  Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Uitbreiding BPA Veerstraatveld”, 

dd. september 2018, opgesteld door Geosted, Riemsterweg 117 te 3742 Bilzen, en 
bestaande uit: 

- Toelichtingsnota; 
- Stedenbouwkundige voorschriften; 
- Grafisch plan; 
- Plan bestaande toestand; 
- Planbaten – Planschade – Kapitaal/Gebruikersschade 
- Onteigeningsplan; 

  wordt voorlopig vastgesteld; 
 
Artikel 2:   Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven om: 

1/ het ontwerp RUP onmiddellijk op te sturen naar de deputatie en naar de 
Vlaamse regering; 
2/ een openbaar onderzoek te voeren conform de bepalingen van art. 2.2.21 VCRO; 
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Artikel 3 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur; 

 

  
 

16 Ontwerp gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Sport- en 

recreatiezone Zandbergstraat” – voorlopige vaststelling. 
 
Toelichting door schepen Mario Knippenberg (BROS). 
 
Dit RUP heeft als doelstelling om de bestaande lokalen en speelvelden van de voetbal, de 
schutterij en de KLJ van Opitter te bestendigen. Een gedeelte van de bestaande sport- en 
recreatiezone gelegen aan de Zandbergstraat is momenteel gelegen in natuurgebied volgens 
gewestplan, waarvoor er door het historisch recreatief gebruik geen natuurwaarden meer 
aanwezig zijn. Een gedeelte van de huidige zone voor ontginning met nabestemming 
dagrecreatie volgens gewestplan is momenteel bebost met de bijhorende natuurwaarden. D.m.v. 
een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt de bestaande, historisch gegroeide sport- en recreatiezone 
bestendigd als zone voor dagrecreatie, waarvan een gedeelte momenteel gelegen is in 
natuurgebied (ca. 1 ha), terwijl de beboste zone in de zone voor ontginning met nabestemming 
dagrecreatie van bestemming gewijzigd wordt naar natuurgebied (ca. 0,5 ha). De principiële 
goedkeuring is nodig om het openbaar onderzoek op te kunnen starten. 
 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
 
Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de Ruimtelijke Ordening en de 
Stedenbouw, gewijzigd bij de Wetten van 22 april 197O en 22 december 197O; 
 
Gelet op het Decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, 
gewijzigd bij decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1999, bij decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, bij decreet van 26 april 2000, 13 juli 2001, 8 maart 2002, 19 juli 2002 en 21 
november 2003, en de uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 
gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 
december 2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002, 19 juli 2002, 4 juni 2003 en 21 
november 2003, en de uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 
27 maart 2009, en in werking getreden op 1 september 2009; 
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Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Bree, definitief goedgekeurd door de 

gemeenteraad in de zitting van 23/02/2006, en door de bestendige deputatie op 11/05/2006, 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 02/08/2006; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 12/06/2017 tot goedkeuring van het bestek 

voor de aanstelling van een ontwerper voor de opmaak van  gemeentelijk RUP "Sport- en 

recreatiezone Zandbergstraat", met als doelstelling om de bestaande lokalen en speelvelden 

van de voetbal, de schutterij en de KLJ van Opitter te bestendigen. Een gedeelte van de 

bestaande sport- en recreatiezone gelegen aan de Zandbergstraat is momenteel gelegen in 

natuurgebied volgens gewestplan, waarvoor er door het historisch recreatief gebruik geen 

natuurwaarden meer aanwezig zijn. Een gedeelte  van de huidige zone voor ontginning met 

nabestemming dagrecreatie volgens gewestplan is momenteel bebost met de bijhorende 

natuurwaarden. D.m.v. een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt de bestaande, historisch gegroeide 

sport- en recreatiezone bestendigd als zone voor dagrecreatie, waarvan een gedeelte 

momenteel gelegen is in natuurgebied (ca. 1 ha), terwijl de beboste zone in de zone voor 

ontginning met nabestemming dagrecreatie van bestemming gewijzigd wordt naar natuurgebied 

(ca. 0,5 ha); 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 09/08/2017 tot 

aanstelling van de ontwerper, zijnde Geosted, Riemsterweg 117 te 3742 Bilzen; 

 

Gelet op de resultaten van het openbaar onderzoek over de startnota en de procesnota, dat 

werd gevoerd van 18/12/2017 tot en met 15/02/2015, waarbij geen bezwaarschriften/reacties 

werden ingediend; 

 

Gelet op de resultaten van het participatiemoment dat werd georganiseerd op 04/07/2017, 

die worden samengevat en behandeld in bijlage 1 van de toelichtingsnota; 

 

Gelet op het advies van de GECORO dd. 22/01/2018; 

 

Gelet op het advies van het Departement Omgeving dd. 29/01/2018; 

 

Gelet op het advies van de deputatie van de provincie Limburg dd. 02/02/2018; 

 

Gelet op het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dd. 14/02/2018; 

 

Gelet op het advies van het OVAM dd. 20/12/2017; 

 

Gelet op het advies van het Agentschap Sport Vlaanderen dd. 29/01/2018; 
 
Overwegende dat er op 14/03/2018 een vooroverleg heeft plaatsgevonden met het Agentschap 
voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid; dat er bijgevolg werd geopteerd om enkel een 
adviesronde te organiseren over het ontwerp RUP, zonder plenaire vergadering; 
 
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO dd. 13/08/2018, waarvan de 
voorwaarden werden verwerkt in het ontwerp RUP; 
 
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van het Departement Omgeving dd. 
09/08/2018; 
 
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van het Departement Landbouw en Visserij; 
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Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de deputatie van de provincie Limburg dd. 
26/07/2018; 
 
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dd. 
10/08/2018; 
 
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van Sport Vlaanderen dd. 06/08/2018; 
 
Overwegende het gunstig advies van Toerisme Vlaanderen dd. 08/08/2018; 
 
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van OVAM dd. 13/08/2018; 
 
Overwegende het advies van de mer-dienst van de Vlaamse overheid, waarin wordt gesteld 
dat een plan-MER niet vereist is; 
 
Overwegende het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Sport- en recreatiezone 
Zandbergstraat”, dd. september 2018, opgesteld door Geosted, Riemsterweg 117 te 3742 Bilzen, 
en bestaande uit: 

- Toelichtingsnota; 
- Stedenbouwkundige voorschriften; 
- Grafisch plan – deelplan 1 & 2; 
- Plan bestaande juridische toestand – deelplan 1 & 2; 

- Planbaten – Planschade – Kapitaal/Gebruikersschade – deelplan 1 & 2; 

 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1:  Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Sport- en recreatiezone 

Zandbergstraat”, dd. september 2018, opgesteld door Geosted, Riemsterweg 117 te 
3742 Bilzen, en bestaande uit: 

 Toelichtingsnota; 
 Stedenbouwkundige voorschriften; 
 Grafisch plan – deelplan 1 & 2; 
 Plan bestaande juridische toestand – deelplan 1 & 2; 
 Planbaten – Planschade – Kapitaal/Gebruikersschade – deelplan 1 & 2; 
   wordt voorlopig vastgesteld; 
 
Artikel 2:   Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven om: 

1/ het ontwerp RUP onmiddellijk op te sturen naar de deputatie en naar de 
Vlaamse regering; 

 2/ een openbaar onderzoek te voeren conform de bepalingen van art. 2.2.21 VCRO; 
 
Artikel 3 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur; 

 

  

 

17 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 grondgebonden 

woningen op de hoek Siemenstraat-Schoolstraat – beslissing over de zaak 

van de wegen cfr. art 31 van het decreet betreffende 

omgevingsvergunning. 
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Agendapunten 17, 18 en 19 worden samen behandeld. 
 
Schepen Mario Knippenberg: dit heeft vooral te maken met het rechttrekken van fouten vanuit 
het verleden, waar wegen bv. per ongeluk voor een stukje op en over privé-domein werden 
aangelegd. Die wegen dienen volledig tot het openbaar domein te behoren.  
 
Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat, of gratis grondafstand om bij het openbaar 
domein te worden gevoegd, waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden 
verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde 
overheid een beslissing neemt over de aanvraag. Het betreft hier de hoek van de Siemenstraat 
en de Schoolstraat die deels binnen de verkaveling valt en die overgedragen wordt naar het 
openbaar domein. 
 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
 
Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de Ruimtelijke Ordening en de 
Stedenbouw, gewijzigd bij de Wetten van 22 april 197O en 22 december 197O; 
 
Gelet op het Decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, 
gewijzigd bij decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1999, bij decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, bij decreet van 26 april 2000, 13 juli 2001, 8 maart 2002, 19 juli 2002 en 21 
november 2003, en de uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 
gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 
december 2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002, 19 juli 2002, 4 juni 2003 en 21 
november 2003, en de uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 
27 maart 2009, en in werking getreden op 1 september 2009; 
 
Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning dd. 25/04/2014, in werking getreden 
op 01/01/2018, en gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 27/11/2015 tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende omgevingsvergunning; 
 
Gelet in het bijzonder op artikel 31. (Zaak van de wegen) van het decreet betreffende de 
omgevingsvergunning: “Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de 
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, 
oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een 
beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over 
de aanvraag. Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie 
respectievelijk de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad 
samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die 
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beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur.” 
 
Gelet in het bijzonder op artikel 47. van het besluit van de Vlaamse regering dd. 27/11/2015 
tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende omgevingsvergunning: “Als de 
vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis 
van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar 
onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de 
gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde 
omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur 
als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.” 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend op 29/06/2018 
door de heer Alfons Gommers, voor het bouwen van 4 gekoppelde woningen en 2 garages op 
de hoek van de Siemenstraat en de Schoolstraat, onder dossiernummer OMV_2018080323 
(onze ref. 2018107); 
 
Overwegende dat de bestaande inrichting van het openbaar domein ter hoogte van de bocht 
op het kruispunt van de Siemenstraat en de Schoolstraat gedeeltelijk op het te bebouwen 
perceel 220A2 (2de afd sie A) werd aangelegd met afgeronde hoek; 
 
Overwegende dat de gratis grondafstand van het driehoekje met een oppervlakte van 18 ca, 
zoals aangegeven op het rooilijnplan dd. 30/09/2014, opgesteld door beëdigd landmeter-
expert Danny Nys, als last t.a.v. de aanvrager in verhouding staat tot de vraag tot het bouwen 
van 4 woningen; 
 
Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gevoerd van 12/08/2018 t/m 
10/09/2018, geen bezwaarschriften werden ingediend; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1:  Het rooilijnplan dd. 30/09/2014, opgesteld door beëdigd landmeter-expert Danny 

Nys, Heikapperstraat 3 te 3971 Leopoldsburg, zoals gevoegd bij de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 woningen en 2 garages op de hoek 
van de Siemenstraat en de Schoolstraat ingediend op 29/06/2018 met kenmerk 
OMV_2018080323, wordt goedgekeurd. Tevens wordt de gratis grondafstand, vrij 
en onbelast, voor opname bij het openbaar domein, van het driehoekig lot met 
een oppervlakte van 18 ca zoals aangegeven op dit rooilijnplan, goedgekeurd. In 
die zin neemt de raad een beslissing over de zaak van de wegen cfr. de bepalingen 
van art. 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning; 

 
Artikel 2:   Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven om 

een beslissing te nemen in de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 
4 woningen en 2 garages op de hoek van de Siemenstraat en de Schoolstraat 
ingediend op 29/06/2018 met kenmerk OMV_2018080323; 

 
Artikel 3 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur; 
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18 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van 2 percelen tot 3 

percelen in de Veeweidestraat – beslissing over de zaak van de wegen 

cfr. art 31 van het decreet betreffende omgevingsvergunning. 
 
Ook hier betreft het een zaak van de wegen waarbij een stuk grond van 52 ca zal worden 
overgedragen aan het openbaar domein. 
 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
 
Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de Ruimtelijke Ordening en de 
Stedenbouw, gewijzigd bij de Wetten van 22 april 197O en 22 december 197O; 
 
Gelet op het Decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, 
gewijzigd bij decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1999, bij decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, bij decreet van 26 april 2000, 13 juli 2001, 8 maart 2002, 19 juli 2002 en 21 
november 2003, en de uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 
gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 
december 2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002, 19 juli 2002, 4 juni 2003 en 21 
 
november 2003, en de uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 
27 maart 2009, en in werking getreden op 1 september 2009; 
 
Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning dd. 25/04/2014, in werking getreden 
op 01/01/2018, en gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 27/11/2015 tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende omgevingsvergunning; 
 
Gelet in het bijzonder op artikel 31. (Zaak van de wegen) van het decreet betreffende de 
omgevingsvergunning: “Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de 
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, 
oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een 
beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over 
de aanvraag. Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie 
respectievelijk de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad 
samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die 
beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur.” 
 
Gelet in het bijzonder op artikel 47. van het besluit van de Vlaamse regering dd. 27/11/2015 
tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende omgevingsvergunning: “Als de 
vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
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heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis 
van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar 
onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de 
gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde 
omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur 
als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.” 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend op 14/06/2018 
door DERK gevestigd te Hasseltweg, 363 te 3600 Genk, en de heer Ronald Steyfkens wonende 
te Klotbroekweg 63/b te 3600 Genk, voor het verkavelen van 2 percelen tot 3 percelen met 
open en halfopen bebouwing, onder dossiernummer OMV_2018047315 (onze ref. 20187V); 
 
Overwegende dat de bestaande inrichting van het openbaar domein in de Veeweidestraat  
gedeeltelijk op percelen 62C en 60/02E (1ste afd sie B) werd aangelegd; 
 
Overwegende dat het gemeentelijk RUP “Kanaalkom” dd. 10/04/2014 de ontworpen rooilijnen 
in de Veeweidestraat heeft vastgelegd in het grafisch plan; 
 
Overwegende dat de rooilijn zoals ingetekend op het verkavelingsplan dd. 02/06/2018 door 
ir. Architect Steyfkens Linde, in overeenstemming is met de ontworpen rooilijn volgens het RUP 
“Kanaalkom”; 
 
Overwegende dat de gratis grondafstand van lot 4 met een oppervlakte van 52 ca, zoals 
aangegeven op het verkavelingsplan dd. 02/06/2018 door ir. Architect Steyfkens Linde, als 
last t.a.v. de verkavelaar in verhouding staat tot de vraag tot het verkavelen van de bedoelde 
gronden tot 3 bouwplaatsen; 
 
Overwegende dat er geen openbaar onderzoek diende te worden gevoerd aangezien de 
aanvraag in overeenstemming is met het RUP “Kanaakom” en bijgevolg de eenvoudige 
procedure tot het afleveren van een omgevingsvergunning gevolgd dient te worden; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1:  De rooilijn volgens het verkavelingsplan dd. 02/06/2018 door ir. Architect Steyfkens 

Linde, zoals gevoegd bij de aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
2 percelen tot 3 percelen met open en halfopen bebouwing, ingediend op 
14/06/2018 met kenmerk OMV_2018047315, wordt goedgekeurd. Tevens wordt de 
gratis grondafstand, vrij en onbelast, voor opname bij het openbaar domein, van 
lot 4 met een oppervlakte van 52 ca zoals aangegeven op dit verkavelingsplan, 
goedgekeurd. In die zin neemt de raad een beslissing over de zaak van de wegen 
cfr. de bepalingen van art. 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning; 

 
Artikel 2:   Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven om 

een beslissing te nemen in de aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen 
van 2 percelen tot 3 percelen met open en halfopen bebouwing, ingediend op 
14/06/2018 met kenmerk OMV_2018047315; 

 
Artikel 3 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur; 
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19 Ontwerpakte voor gratis grondafstand aan de stad Bree voor de opname 

van een nieuwe verkavelingsweg (uitbreiding Sint-Antoniusstraat) bij het 

openbaar domein – goedkeuring. 
 
Op vraag van de dienstdoende notaris wordt de ontwerpakte tot overdracht van een stuk 
grond naar het openbaar domein binnen een te realiseren verkaveling aan de Sint-
Antoniusstraat, met een oppervlakte van 7,68 are, ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad 
 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
 
Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de Ruimtelijke Ordening en de 
Stedenbouw, gewijzigd bij de Wetten van 22 april 197O en 22 december 197O; 
 
Gelet op het Decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, 
gewijzigd bij decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1999, bij decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, bij decreet van 26 april 2000, 13 juli 2001, 8 maart 2002, 19 juli 2002 en 21 
november 2003, en de uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 
 
gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 
december 2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002, 19 juli 2002, 4 juni 2003 en 21 
november 2003, en de uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 
27 maart 2009, en in werking getreden op 1 september 2009; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 02/09/2013 tot vaststelling van de rooilijnen 
voor de nieuwe verkavelingsweg als uitbreiding van de Sint-Antoniusstraat te Opitter, cfr. 
verkavelingsontwerp dd. 22/03/2013 van beëdigd landmeter Veerle Piedfort, Westerlose weg 
12B te 2440 Geel; 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 02/10/2013 tot 
aflevering van de verkavelingsvergunning aan NV Louis Mols Algemene Aannemingen, 
vertegenwoordigd door Frank Mols, Hoge Mauw 580, 2370 Arendonk, voor het creëren van 4 
loten te Bree, Maaseikerbaan zn, kadastraal gekend als Bree 5de afdeling, sectie C nrs 498B3, 
500F, 501F, 500D, waarin als last werd opgenomen dat de nieuwe wegenis na aanleg door de 
verkavelaar als gemeenteweg gratis moet worden afgestaan voor opname bij het openbaar 
domein, waarvoor de rooilijnen werden vastgesteld door de gemeenteraad dd. 02/09/2013; 
 
Overwegende dat op 22/09/2014 werd overgegaan tot voorlopige oplevering van de 
infrastructuurwerken, op voorwaarde dat de groenaanleg en de verhardingen voor de inritten 
in een 2de fase worden aangelegd, waarvoor een bankwaarborg t.a.v. de stad Bree werd gesteld; 
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Overwegende dat notariskantoor Tom en Jan Coppens met adres Cingel 14 te 2350 Vosselaar 
op 20/07/2018 per E-mail heeft verzocht om de ontwerpakte tot gratis grondafstand te laten 
goedkeuren door de gemeenteraad, en aan te geven wie namens de stad Bree de akte zal 
ondertekenen; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1:  De ontwerpakte tot gratis grondafstand van de verkavelingsweg aan Sint-

Antoniusstraat wordt goedgekeurd; 
 
Artikel 2:  Voor de stad Bree, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 

schepenen treden op: dhr. Stefan Goclon, algemeen directeur, en mevr. Liesbeth 
Van der Auwera, burgemeester; 

 
Artikel 3 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur; 

 
 

 

 

20 Verkoop door NV Advise Management Consultants (A.M.C.) en NV Tilmans 

Trading International (T.T.I.) aan NV “Groen Brugge” – goedkeuring. 
 
Agendapunten 20 +21 worden samen behandeld en toegelicht door de burgemeester. 
Zowel voor punt 20 als punt 21 wordt de goedkeuring gevraagd tot verkoop omwille van de 
controle door de stad op de correcte invulling van de industrie- en KMO-zones.  
 
Raadslid Ronny Savelkoul (Verjonging) vraagt of er m.b.t. de Expodroom garanties worden 
gegeven over tewerkstelling en wordt de parking op termijn ook verkocht. Welk is de timing 
van de nieuwe eigenaar om te starten?  
 
Antwoord: de koper is een serieuze groep.  Wij kunnen hun timing niet bepalen, maar zij willen 
in dit dossier zeker vooruitgaan en zij willen in de Expodroom als herbestemming een 
distributiecentrum realiseren, in de bestaande bedrijfshallen komen er mogelijkheden voor 
startende- of kleine zelfstandige ondernemers. De parking wordt verkocht, wellicht opgedeeld, 
want ook een ander aanliggend bedrijf zou een deel ervan willen verwerven in functie van hun 
bedrijfsuitbreiding.  
 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
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Overwegende het schrijven van notaris Geraldine Cops, Maastrichtersteenweg 85 te 3680  
Maaseik dd. 10.09.2018  met de vraag goedkeuring te verlenen inzake de doorverkoop van 
volgende eigendommen  te BREE, Industrieterrein Kanaal Noord 

STAD BREE – 1e afdeling 

-Een perceel grond met eropstaand sportgebouw, ter plaatse gelegen “Industrieterrein Kanaal-
Noord 1167”,  gekend ten kadaster onder sectie A, nummer 0220LP0001, met een oppervlakte 
van 1ha39a24ca, groot volgens meting 1ha39a23ca, zoals aangeduid op lot 3A op het 
metingsplan opgemaakt door landmeterskantoor bvba LHE, landmeters Houben & Essers, welk 
plan aan deze overeenkomst gehecht blijft. 
-Een perceel grond met eropstaande nijverheidsgebouwen, ter plaatse gelegen “Industrieterrein 
Kanaal-Noord 1432”,  gekend ten kadaster onder sectie A, nummer 0220KP0000, met een 
oppervlakte van 4ha37a57ca; 
Eigendom van de naamloze vennootschap “A.M.C.” voor wat betreft de grond en de naamloze 
vennootschap “T.T.I.” voor wat betreft de opstallen;  
 
 STAD BREE – 1e afdeling 
-Een perceel nijverheidsgrond, ter plaatse gelegen “Industrieterrein Kanaal-Noord”,  gekend ten 
kadaster onder sectie A, nummer 0250EP0000, met een oppervlakte van 19a90ca; 
-Een perceel nijverheidsgrond, ter plaatse gelegen “Industrieterrein Kanaal-Noord”,  gekend ten 
kadaster onder sectie A, nummer 0250HP0000, met een oppervlakte van 40ca; 
-Een perceel nijverheidsgrond met eropstaande boot, ter plaatse gelegen “Industrieterrein 
Kanaal-Noord 1428”,  gekend ten kadaster onder sectie A, nummer 0250FP0000, met een 
oppervlakte van 66a25ca; 
Eigendom van de naamloze vennootschap “T.T.I.”;  
 
Overwegende dat de nv Advise Management Consultants en de nv Tilmans Trading International 
deze goederen wensen te verkopen aan de nv “Groen Brugge” met maatschappelijke zetel te 
8020 Oostkamp, Kapellestraat 117 (BTW-plichtig onder nummer BE0884.839.740) 
 
Overwegende dat er in de oorspronkelijke akten waarbij een groot aantal bijzondere  
voorwaarden werden opgenomen, waaronder de toestemming van de gemeenteraad tot 
doorverkoop van deze percelen; 

 akte van aankoop van 28 juni 1996 verleden voor notaris Jan Homans – VK Stad Bree 
aan NV Sleep Line 

 
 akte van aankoop van 25 maart 1997, verleden voor notaris Jan Homans – VK Stad 

Bree aan NV Sleep Line 
 Akte van aankoop van 19 januari 1999, verleden voor notaris Jan Homans – VK Stad 

Bree aan NV Advise Management Consultants 
 akte van aankoop van 25 mei 1999, verleden voor notaris Jan Homans – VK Stad Bree 

aan Advise Management Consultants. 
Overwegende dat de bijzondere voorwaarden uit deze oorspronkelijke akten moeten 
overgenomen worden in de nieuwe akte van verkoop; 
 
Overwegende dat een klein deel van de expodroom (lot 3A van hogervernoemd plan) gelegen 
is op private eigendom van de stad Bree (aanliggende parking) en dat dit nog geregulariseerd 
moet worden door eigendomsoverdracht; 
 
Overwegende dat deze eigendommen gelegen zijn binnen de zone voor “gemengd regionaal 
bedrijventerrein” volgens het RUP “Kanaal-Noord” dd. 23/12/2008, waarvan een gedeelte tevens 
gelegen is binnen de “zone voor bedrijvigheid gerelateerde en stedelijke functies in overdruk”. 
Dat voormeld RUP “Kanaal-Noord” voorziet in specifieke bestemmingsvoorschriften en bijhorende 
bebouwingsvoorschriften. 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen 
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BESLUIT 
 
Artikel  1  Aan de nv Advise Management Consultants (A.M.C.) met zetel te 3960 Bree, 

Industrieterrein kanaal Noord 1432 (ondernemingsnummer 0440.214.605) en de nv 
Tilmans Trading International (T.T.I.) met zetel te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal 
Noord 1432 (ondernemingsnummer 0417.664.677) wordt toelating verleend om 
volgende eigendommen te verkopen aan de nv “Groen Brugge” met zetel te 8020 
Oostkamp, Kapellestraat 117 (BTW-plichtig onder nummer BE0884.839.740) : 

 STAD BREE – 1e afdeling 
 -Een perceel grond met eropstaand sportgebouw, ter plaatse gelegen 

“Industrieterrein Kanaal-Noord 1167”,  gekend ten kadaster onder sectie A, nummer 
0220LP0001, met een oppervlakte van 1ha39a24ca, groot volgens meting 
1ha39a23ca, zoals aangeduid op lot 3A op het metingsplan opgemaakt door 
landmeterskantoor bvba LHE, landmeters Houben & Essers, welk plan aan deze 
overeenkomst gehecht blijft. 

 -Een perceel grond met eropstaande nijverheidsgebouwen, ter plaatse gelegen 
“Industrieterrein Kanaal-Noord 1432”,  gekend ten kadaster onder sectie A, nummer 
0220KP0000, met een oppervlakte van 4ha37a57ca; 

 Eigendom van de naamloze vennootschap “A.M.C.” voor wat betreft de grond en 
de naamloze vennootschap “T.T.I.” voor wat betreft de opstallen; 

  
 STAD BREE – 1e afdeling 
-Een perceel nijverheidsgrond, ter plaatse gelegen “Industrieterrein Kanaal-Noord”,  gekend ten 
kadaster onder sectie A, nummer 0250EP0000, met een oppervlakte van 19a90ca; 
-Een perceel nijverheidsgrond, ter plaatse gelegen “Industrieterrein Kanaal-Noord”,  gekend ten 
kadaster onder sectie A, nummer 0250HP0000, met een oppervlakte van 40ca; 
-Een perceel nijverheidsgrond met eropstaande boot, ter plaatse gelegen “Industrieterrein 
Kanaal-Noord 1428”,  gekend ten kadaster onder sectie A, nummer 0250FP0000, met een 
oppervlakte van 66a25ca; 
Eigendom van de naamloze vennootschap “T.T.I.”;  

 
Artikel  2 De betrokken bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de voorgaande akten met 

betrekking tot deze percelen (o.a. goedkeuring bij doorverkoop) dienen overgenomen 
te worden in de nieuwe akte van verkoop. 

 
Artikel  3 Het deel van het gebouw Expodroom” dat in private eigendom is van de stad Bree 

dient in de toekomst te worden geregulariseerd door eigendomsoverdrach;.  
 
Artikel  4 Dit besluit over te maken aan notaris Geraldine Cops, Maastrichtersteenweg 85 te 

3680 Maaseik 
 
Artikel  5 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur. 

 
 

 

 

21 Verkoop NV Frozen Petfood aan bvba Free Invest Bree – goedkeuring. 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  

 
Overwegende het schrijven van notaris Fransman-Daelemans, Witte Torenstraat 26 te 3960 
Bree dd. 18.07.2018 met de vraag goedkeuring te verlenen inzake de doorverkoop van volgende 
eigendommen  te BREE,  Industrieterrein Peerderbaan 1302 thans in eigendom van de nv 
Frozen Fresh Petfood met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 104: 
1) een vleeswarenfabriek op en met grond en aanhorigheden gelegen industrieterrein 
Peerderbaan nr. 1302, volgens kadaster, sectie A nr. 705W3 met een oppervlakte volgens het 
kadaster van 48a37ca 
2) een perceel nijverheidsgrond op en met grond en aanhorigheden gelegen industrieterrein 
Peerderbaan volgens kadaster, Sectie A, nr. 705A4 met een oppervlakte volgens kadaster van 
1a51ca 
 
Overwegende het mailverkeer dd. 18.05.2018 met notaris Joost Eeman, Oudenaardsesteenweg 
50 te Gent met dezelfde vraag. 
 
Overwegende de nv Frozen Presh Petfood deze goederen wenst te verkopen aan de bvba Free 
Invest – Bree met zetel te Bree, Nieshofstraat 4 
 
Overwegende de oorspronkelijke akte dd. 27.3.1987 verleden voor notaris Fransman waarbij de 
stad Bree deze gronden verkocht aan de nv Immo Dabo en waarin bijzondere voorwaarden 
werden opgenomen waaronder o.a. de toestemming van de gemeenteraad tot doorverkoop van 
deze percelen 
 
Overwegende de bijzondere voorwaarden uit de oorspronkelijke akte moeten overgenomen 
worden in de nieuwe akte van verkoop; 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen 

 
BESLUIT 

 
Artikel  1  Aan de nv Frozen Fresh Petfood,  industrieterrein Peerderbaan 1302 te 3960 Bree 

wordt de toelating verleend om volgende eigendommen te verkopen aan de BVBA 
Free Invest-Bree, met maatschappelijke zetel te Bree, Nieshofstraat 4 

 
 1) een vleeswarenfabriek op en met grond en aanhorigheden gelegen 

industrieterrein Peerderbaan nr. 1302, volgens kadaster, sectie A nr. 705W3 met 
een oppervlakte volgens het kadaster van 48a37ca 

 2) een perceel nijverheidsgrond op en met grond en aanhorigheden gelegen 
industrieterrein Peerderbaan volgens kadaster, Sectie A, nr. 705A4 met een 
oppervlakte volgens kadaster van 1a51ca 

  
 
Artikel  2 De betrokken voorwaarden zoals vermeld in de voorgaande akten met betrekking 

tot deze percelen (o.a. goedkeuring bij doorverkoop) dienen overgenomen te worden 
in de nieuwe akte van verkoop. 

 
Artikel  3 Dit besluit over te maken aan notaris Fransman-Daelemans, Witte Torenstraat 26 

te 3960 Bree en aan notaris Joost Eeman, Oudenaardsesteenweg 50 te 9000 Gent 
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Artikel 4 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 
algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur. 

 
 

 

 

22 Fietspaden Rode Kruislaan: goedkeuring akte administratieve overdracht 

percelen fietspaden aan het Vlaams Gewest. 
 
Toelichting door schepen Rudi Cober (BROS). 
 
Op verzoek van de Vlaamse Overheid, afdeling Vastgoedtransacties dd. 18.07.2018 wordt het 
ontwerp van administratieve akte inzake de overdracht van deze onroerende goederen naar 
het Vlaams gewest ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het betreft de aanleg 
van fietspaden ter hoogte van de scholencampus waarvoor de stad door prefinanciering de 
percelen verworven heeft. De Vlaamse overheid dient die onteigeningkosten terug te betalen. 
 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de  
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen,  
en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere  
wijzigingen;  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 23.06.2014 “ontsluiting scholencampus en aanleg 
fietstunnel Rode Kruislaan – goedkeuring van het aangepaste plan en tabel der onteigeningen 
(fase 1 – innames 31b,33,36) en goedkeuring plannen en tabellen fase 2 , zoals opgemaakt 
door het studieburo Arcadis, Eurostraat 1 bus 1 te 3500 Hasselt dd. 24.02.2014 en aangepast 
op 06.06.2014  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 02.02.2015  waarbij goedkeuring verleend wordt  
aan het aangepaste onteigeningsplan nr. 1M3D8G G 031704 04 dd. 06.01.2015 inzake 
innemingen 19,20 en 21; 
 
Overwegende de 3 reeksen verkoopsbeloften inzake de aankoop van gronden nodig voor de 
aanleg van fietspaden zoals goedgekeurd in de gemeenteraadsbeslagen dd. 01.09.2014, 
02.02.2015 en 02.05.2016 
 
Overwegende het schrijven van het aankoopcomité Hasselt – thans afdeling Vastgoedtransacties 
te Genk dd. 05.04.2016, tot akkoordverklaring van de deze bedragen;  
 
Overwegende dat het stadsbestuur Bree akkoord moest gaan met de verkoopsbeloften gezien 
de stad Bree deze verkoopsbeloften moest préfinancieren; 
 
Overwegende dat het Comité van aankoop – thans Afdeling Vastgoedtransacties - belast werd 
met het opstellen van de definitieve akten; 
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Overwegende het schrijven van de Vlaamse Overheid, afdeling Vastgoedtransacties dd. 
18.07.2018 met de vraag het ontwerp van administratieve akte inzake de overdracht van deze 
onroerende goederen naar het Vlaams gewest door de gemeenteraad te laten goedkeuren 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen 
 

BESLUIT 
 
Artikel  1  de ontwerpakte “administratieve overdracht van onroerende goederen” inzake de 

overdracht van de percelen met betrekking tot de fietspaden Rode Kruislaan aan 
het Vlaams Gewest wordt goedgekeurd 

 
Artikel  2 het gemeenteraadbesluit over te maken aan het Vlaams Gewest, afdeling 

Vastgoedtransacties, Jaarbeurslaan 19, bus 22 
  
Artikel  3 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm 

           (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter kennisgeving gebracht aan 
de Provinciegouverneur. 

 
 

 

 

23 Gemeentelijk domein Mariahof – verkoop perceeltje aan aanliggende 

eigenaar – principiële goedkeuring. 
 
 
Toelichting door schepen Rik Hertogs (BROS). 
 
De toegang tot de woning Mariahofstraat 53 is nog steeds een stuk grond in eigendom van 
de stad, maar in erfpacht gegeven aan de eigenaars van de woning. Teneinde eenvormigheid 
te creëren in de private eigendom wordt het stukje grond van 1a03ca dat in erfpacht gegeven 
is, verkocht aan de eigenaar van de woning. 
 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
 
Overwegende de authentieke akte dd. 19.11.2012 inzake erfpacht van twee perceeltjes 
gemeentegrond, gelegen Mariahofstraat, 3e Afdeling, Sectie A, nr. 1K8, afgesloten met de heer 
René Moors en mevrouw Han van de Konijnenburg, wonende Mariahofstraat 53 te 3960 Bree; 
 
Overwegende thans de vraag van de heer Moors René tot aankoop van één van deze 
perceeltjes, m.n.  het perceel dienende tot toegang tot zijn woning, gelegen Mariahofstraat 53 
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te 3960 Bree, 3e Afdeling, Sectie A, nrs. 1M9 en 1L9 met een gezamenlijke oppervlakte van 
1a03ca zoals voorzien als lot 1 en lot 2 op het verdelingsplan van Landmeters- en 
vastgoedexperten BVBA, Stationswal 28 te 3960 Bree dd. 26.07.2018 (referentienummer 72403-
10129) 
 
Overwegende betrokkene dit perceeltje in gebruik heeft als toegang tot zijn woning en hierover 
reeds een erfpachtovereenkomst had afgesloten.   
 
Overwegende – na verkoop – deze erfpachtovereenkomst dient aangepast te worden 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen 

 
BESLUIT 

 
Artikel  1  Principiële goedkeuring te verlenen inzake de verkoop aan de aanliggende eigenaar 

van een perceeltje gemeentelijke eigendom gelegen op het gemeentelijk domein 
Mariahof, Mariahofstraat 53 te 3960 Bree, 3e Afdeling, Sectie A, nr. deel van nr. 
1/M en deel van 1L9 zoals weergegeven als lot 1 en lot 2 van het verdelingsplan 
van Landmeters- en vastgoedexperten BVBA, Stationswal 28 te 3960 Bree dd. 
26.07.2018 (referentienummer 72403-10129) met een totale grootte van 1a03ca 

 
Artikel  2 Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de verdere 

samenstelling van dit dossier ( o.a. opstellen verkoopsbelofte) 
 
Artikel  3 De erfpachtovereenkomst dd. 19.11.2012 aan te passen (uitsluiten van te verkopen 

deel) 
 
Artikel  4 De burgemeester te belasten met het ondertekenen van de verkoopsbelofte, de 

authenthieke akte en de aan te passen erfpachtovereenkomst. 
 
Artikel  5 Dit besluit wordt conform de decretale bepalingen ter zake, geregeld in het 

algemeen bestuurlijk toezicht, artikelen 252 en 253 van het Gemeentedecreet, en 
in die bepaalde vorm (overzicht van besluitenlijst of kopie van het besluit) ter 
kennisgeving gebracht aan de Provinciegouverneur. 

 
 

 
 

24 Tweede pensioenpijler – reglement. 
 
Toelichting door de burgemeester. 
 
Het reglement voor het collectief pensioenplan voor de tweede pijler voor contractuelen moet 
na overleg met de werkgroep die de provincie, gemeenten en OCMW’s vertegenwoordigt, op 
een aantal punten aangepast worden. Aan de gemeenteraad wordt een integraal vernieuwd 
reglement voorgelegd ter goedkeuring. 
 
 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;  
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 
wijzigingen;  
 
Gelet op het Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, 
het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het Decreet van 19 december 2008 betreffende 
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn waarbij de lokale besturen 
de mogelijkheid wordt geboden om de bestaande bevoegdheidsverdeling inzake personeel te 
herzien; 
 
Gelet op de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel 
en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale 
zekerheid; 
 
Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel 
van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 
 
Gelet op de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorzieningen; 
 
Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale 
besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008; 
 
Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve 
vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 
2009; 
 
Gelet op de oprichting van een collectief pensioenplan voor de contractuele personeelsleden 
door het provinciebestuur van Limburg, conform het provincieraadsbesluit van 17.12.2008, voor 
zijn contractuele personeelsleden en de goedkeuring van een reglement voor het gezamenlijk 
organiseren van een collectief pensioenplan met de Limburgse gemeenten en OCMW’s conform 
het besluit van de provincieraad van 16.09.2009;  
 
Gelet op de oprichting van een tweede pensioenpijler voor de contractueel tewerkgestelde 
personeelsleden, binnen de stad, met ingang van 1 januari 2010, door het instellen van een 
collectief pensioenplan; 
 
Gelet op het reglement voor het collectief pensioenplan voor de tweede pijler voor contractuelen 
waarin door het stadsbestuur de principes, modaliteiten en verplichtingen van dit plan vastgelegd 
werden, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen en mogelijke toekomstige modaliteiten; 
 
Overwegende dat uit overleg met de werkgroep die de provincie, gemeenten en OCMW’s 
vertegenwoordigt, is gebleken dat het huidige pensioenreglement op een aantal punten 
aangepast moet worden; 
 
Overwegende dat het aangewezen is dat een aangepaste, gecoördineerde versie van het 
pensioenreglement dient te worden opgemaakt en goedgekeurd; 
 
Na hierover beraadslaagd te hebben, 
 
Met unanimiteit van ja-stemmen. 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1 De gemeenteraad  besluit over te gaan tot de integrale vervanging van het 

reglement houdende de oprichting en administratieve en technische modaliteiten 
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van het collectief pensioenplan ten voordele van de contractuele personeelsleden 
bij de stad dat initieel op 1 januari 2010 werd vastgesteld, vervangen werd door 
het reglement van 1/01/2016 en dat deel uitmaakt van het raadsbesluit van 24 
september 2018. Het nieuwe reglement maakt deel uit van de bijlage van dit 
raadsbesluit. 

 
Art. 2  Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de 

dienst personeel. 
 
REGLEMENT HOUDENDE DE ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE MODALITEITEN VAN HET 
COLLECTIEF PENSIOENPLAN TEN VOORDELE VAN DE CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN 
 
Artikel 1   Definities 
  
Voor de toepassing van huidig reglement verstaat men onder: 
Aangeslotene: de werknemer die behoort tot de personeelscategorie waarvoor de inrichter dit 
pensioenstelsel heeft ingevoerd en die de aansluitingsvoorwaarden, zoals hieronder gedefinieerd 
in artikel 2, vervult, alsook de gewezen werknemer die nog actuele of uitgestelde rechten 
geniet (=slaper). 
Begunstigde: de persoon in wiens voordeel de prestatie bedongen is.  
Conventionele datum van pensionering: De eerste dag van de maand volgend op die waarin 
de aangeslotene de pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt. Indien de aangeslotene echter zijn 
wettelijk pensioen op dit ogenblik niet opneemt, zal de conventionele datum van pensionering 
verlengd worden met opeenvolgende perioden van een jaar tot de eerste dag van de maand 
volgend op de pensionering. 
Echtgeno(o)t(e): de persoon die met de aangeslotene gehuwd is. 
FSMA: de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. 
Inrichter: de werkgever die de pensioentoezegging doet, zijnde de Stad Bree. 
Kind: elk kind van wie de afstamming ten aanzien van de aangeslotene vaststaat overeenkomstig 
de op het ogenblik van het overlijden van de aangeslotene van kracht zijnde wettelijke 
bepalingen. 
NBB: de Nationale Bank van België. 
Pensionering: de effectieve ingang van het rustpensioen met betrekking tot de beroepsactiviteit 
die aanleiding geeft tot de opbouw van de prestaties. 
Pensioenstelsel: de collectieve pensioentoezegging 
Uittreding:  
hetzij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering, 
wordt evenwel niet als een uittreding beschouwd, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
anders dan door overlijden of pensionering, die wordt gevolgd door het sluiten van een 
arbeidsovereenkomst met een werkgever die deelneemt aan hetzelfde multi-
inrichterspensioenstelsel als dat van de vorige werkgever, op voorwaarde dat er een 
overeenkomst bestaat in de zin van artikel 33/2 van de WAP.   
hetzij het einde van de aansluiting vanwege het feit dat de werknemer niet langer de 
aansluitingsvoorwaarden van het pensioenstelsel vervult, zonder dat dit samenvalt met de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering (hierna « 
uittreding light »).  
hetzij de overgang van een werknemer in het kader van een overgang van een onderneming, 
van een vestiging of van een deel van een onderneming of een vestiging, naar een andere 
onderneming of naar een andere vestiging, als gevolg van een conventionele overdracht of 
een fusie waarbij het pensioenstelsel van de werknemer niet wordt overgedragen.  
Verworven prestaties: de prestaties waarop de aangeslotene aanspraak kan maken 
overeenkomstig huidig reglement indien hij bij zijn uittreding zijn verworven reserves bij de 
pensioeninstelling laat zonder wijziging van de pensioentoezegging. 
Verworven reserves: de reserves waarop de aangeslotene op een bepaald ogenblik recht heeft 
overeenkomstig huidig reglement. 
Wet betreffende de aanvullende pensioenen of “WAP”: de wet van 28 april 2003 betreffende 
de aanvullende pensioenen en het belastingsstelsel van die pensioenen en van sommige 
aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. 



Vergadering Gemeenteraad // Maandag 24 september 2018 // Pagina 43 van 53 

 

Wettelijke pensioenleeftijd: de leeftijd volgens artikel 2, §1  van het koninklijk besluit van 23 
december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15,16 en 17 van de wet van 29 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenen.  
Wettelijk samenwonende partner: de persoon die met de aangeslotene samenleeft, 
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke 
samenwoning. 
 
Artikel 2 Aansluiting 
2.1 Aansluitingsvoorwaarden en -modaliteiten 
Alle contractuele personeelsleden tewerkgesteld bij de inrichter zijn vanaf het moment dat zij 
de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben aangeslotenen in de zin van dit reglement.  
Contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst voor studenten zijn met betrekking 
tot hun dienovereenkomstige prestaties geen aangeslotenen in de zin van dit reglement.  
Gepensioneerde contractuele personeelsleden zijn geen aangeslotenen in de zin van dit 
reglement. Deze uitsluiting is echter niet van toepassing op gepensioneerde personeelsleden 
die in deze hoedanigheid op 1 januari 2016 reeds aangesloten waren bij het pensioenstelsel.  
 
2.2. Beëindiging van de aansluiting 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van toepassing op de slapers, eindigt de aansluiting 
bij de pensionering, het overlijden of de uittreding van de aangeslotene.  
 
Artikel 3 Prestaties op de conventionele datum van pensionering 
 
3.1 Pensioenprestaties 
 
Op de conventionele datum van pensionering heeft de aangeslotene recht op een Aanvullende 
Rustrente.  Het jaarbedrag van deze Aanvullende Rustrente wordt gedefinieerd als maximum 
60% van het verschil tussen: 
 
- enerzijds, het OverheidsPensioen (wettelijk rustpensioen overheidssector) dat de aangeslotene 
overeenkomstig het pensioenreglement voor vastbenoemden van de inrichter op jaarbasis zou 
ontvangen hebben in hetzelfde loonbarema, rekening houdende met de voor het 
overheidspensioen in aanmerking genomen loopbaan N zoals gedefinieerd in artikel 3.3, en 
berekend overeenkomstig de bepalingen in de technische bijlage, en;  
 
- anderzijds, het WerknemersPensioen (wettelijk rustpensioen privé-sector), uitgedrukt op 
jaarbasis, dat de aangeslotene zou ontvangen op de conventionele datum van pensionering 
ingevolge zijn werknemerschap bij de inrichter rekening houdende met alle in aanmerking te 
nemen diensten zoals gedefinieerd in artikel 3.2 en berekend overeenkomstig de bepalingen in 
de technische bijlage. 
 
In formulevorm betekent dit: 
 
=> Op de conventionele datum van pensionering 
 
 AR = Perc (OP – WP) 
 
waarbij: 
 
• AR=   Aanvullende Rustrente; 
 
• Perc= 60%; 
 
• OP= Het OverheidsPensioen berekend overeenkomstig de bepalingen van de technische 
bijlage;   
 



Vergadering Gemeenteraad // Maandag 24 september 2018 // Pagina 44 van 53 

 

• WP = Het WerknemersPensioen berekend overeenkomstig de bepalingen van de technische 
bijlage.   
 
Het resultaat van deze formule op de conventionele datum van pensionering mag niet lager 
zijn dan een jaarrente gelijk aan het product van 10 EUR (bedrag wordt niet geïndexeerd) en 
het aantal jaren N dat voor de berekening van OP in aanmerking komt. 
 
3.2 In aanmerking te nemen diensten 
 
Bij de berekening van OP en WP wordt rekening gehouden met: 
 
- alle werkelijk gepresteerde of te presteren of ermee gelijkgestelde diensten bij de inrichter in 
het kader van een arbeidsovereenkomst, vanaf de indiensttreding als contractueel personeelslid 
tot de pensionering of uittreding, overeenkomstig de hieronder beschreven modaliteiten.  
 
De volgende periodes worden gelijkgesteld met werkelijke gepresteerde periodes: 
 
de jaarlijkse vakantie en de anciënniteitsverloven;  
de weekends en wettelijke feestdagen; 
de recuperatieverloven overeenstemmend met de kredieturen; 
de wettelijke verloven toegekend ter gelegenheid van familiale gebeurtenissen of voor het 
vervullen van burgerlijke plichten of van burgerlijke opdrachten; 
de tijd nodig om te zetelen als raadsheer of rechter in sociale zaken bij de arbeidshoven en 
arbeidsrechtbanken; 
de periodes van afwezigheid toegestaan aan vakbondsafgevaardigden, met behoud van 
bezoldiging, voor de uitoefening van hun opdracht; 
de periodes van ongeschiktheid wegens ziekte in zoverre zij de duur van 12 aaneensluitende 
maanden niet overschrijden; 
de periodes van ongeschiktheid wegens ziekte die de duur van 12 aaneensluitende maanden 
overschrijden, voor de eerste 12 maanden van deze ongeschiktheid; 
de periodes van loopbaanonderbreking (conform de bepalingen van de herstelwet van 22 
januari 1985 en het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van 
onderbrekingsuitkeringen), thematisch verlof en het Vlaams Zorgkrediet voor maximum één jaar; 
de wettelijke moederschapsrust, periodes van afwezigheid wegens zwangerschaps- en 
borstvoedingsverlof; 
het vaderschapsverlof; 
adoptieverlof; 
de opzegtermijn; 
de periodes van werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer en economische redenen.  
Daarentegen worden de onder andere hierna vermelde periodes niet gelijkgesteld met werkelijke 
periodes: 
de periodes van verlof zonder wedde; 
de periodes van ongeschiktheid wegens ziekte die de duur van 12 aaneensluitende maanden 
overschrijden behoudens de eerste 12 maanden hierboven gelijkgesteld; 
de periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens persoonlijke redenen;  
het verlof toegekend voor de uitoefening van een politiek mandaat. 
- militaire dienst: de militaire dienst komt in aanmerking krachtens de modaliteiten toepasselijk 
voor het overheidspensioen waarbij voor de berekening van van OP en WP voor deze periode 
rekening gehouden wordt met het forfaitair loon van het jaar 1967, dat geherwaardeerd zal 
worden door dit te vermenigvuldigen met de wettelijke herwaarderingscoëfficiënt; 
 
3.3 Loopbaan N 
 
Voor de berekening van OP wordt voor het bepalen van de loopbaan N rekening gehouden 
met de in aanmerking te nemen diensten gedefinieerd in artikel 3.2.   
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Bij deeltijdse arbeidsprestaties, wordt de duur van de loopbaan verminderd overeenkomstig de 
bepalingen van het Koninklijk besluit van 29 augustus 1983 tot regeling van de berekening van 
het pensioen van de openbare sector voor diensten met onvolledige opdracht.  
 
Voor de aangeslotenen die hun arbeidsprestaties verminderen wordt de duur van de loopbaan 
verminderd in functie van de activiteitsgraad.  
 
Artikel 4  Prestaties bij pensionering 
 
4.1. Algemeen 
Bij pensionering worden aan de aangeslotene de verworven reserves in de vorm van een rente 
uitbetaald. De rente wordt bepaald aan de hand van de technische basissen beschreven in de 
technische bijlage.   
 
De renten zijn maandelijks achteraf betaalbaar.  
 
Wanneer het totale jaarlijkse bedrag van de renten bij de aanvang gelijk is of minder bedraagt 
dan het minimumbedrag (bedrag wordt niet geïndexeerd) bepaald in de Wet van 28 april 2003 
betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid,  wordt de prestatie, zijnde de som 
van de maandelijkse renten, jaarlijks uitbetaald aan de index van december van het lopende 
jaar. Wanneer de begunstigde van een prestatie overlijdt alvorens de jaarlijkse uitkering van 
de rente plaatsvindt, zal de toegepaste index deze zijn die van toepassing is in de maand van 
overlijden.  
 
De uitgekeerde renten worden gekoppeld aan de index van de sociale zekerheidsuitkeringen in 
de publieke sector, en volgen de perequatie van de korf waartoe ze behoren. 
 
4.2 Vervroegde uitbetaling 
 
Vanaf de leeftijd van 65 jaar zal de rechthebbende die niet langer actief is bij de inrichter 
een vervroegde uitbetaling kunnen vragen, voor zover dit de wettelijke pensioenleeftijd is of de 
rechthebbende op deze datum aan de voorwaarden voldoet om zijn vervroegd rustpensioen 
als werknemer te verkrijgen.  
 
4.3 Overgangsmaatregel voor aangeslotenen geboren vóór 01/01/1962 
 
Voor de aangeslotenen die ten laatste op 31 december 2016 de leeftijd van 55 jaar of meer 
bereiken (aangeslotenen geboren voor 01/01/1962), wordt bij pensionering vóór de 
conventionele datum van pensionering de rente berekend op die datum volgens de formule 
hernomen in artikel 3.   
 
Wanneer het totale jaarlijkse bedrag van de renten bij de aanvang gelijk is of minder bedraagt 
dan het minimumbedrag (bedrag wordt niet geïndexeerd) bepaald in de Wet van 28 april 2003 
betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid,  wordt de prestatie, zijnde de som 
van de maandelijkse renten, jaarlijks uitbetaald aan de index van december van het lopende 
jaar. Wanneer de begunstigde van een prestatie overlijdt alvorens de jaarlijkse uitkering van 
de rente plaatsvindt, zal de toegepaste index deze zijn die van toepassing is in de maand van 
overlijden.  
 
Artikel 5 Verworven reserves en prestaties 
 
Algemeen gesteld worden de verworven rechten berekend op basis van de duur van een 
voleindigde loopbaan en door de salarisgegevens van de aangeslotene op het ogenblik van 
de berekening van diens rechten in overweging te nemen. 
De aangeslotene kan na 365 dagen gecumuleerde aansluiting bij het pensioenstelsel aanspraak 
maken op de verworven reserves op het ogenblik van zijn uittreding. 
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Indien de aangeslotene bij uittreding zijn verworven reserves overdraagt naar de 
pensioeninstelling van de nieuwe werkgever of naar een pensioeninstelling die de totale winst 
onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en de kosten beperkt volgens 
de door de Koning vastgestelde regels, zal een nieuwe indiensttreding een nieuwe aansluiting 
tot gevolg hebben.  
De verworven reserves zijn altijd minstens gelijk aan de minimale verworven reserves 
gedefinieerd in artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 (gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 12 januari 2007) tot uitvoering van de WAP. 
Voor de toepassing van huidig reglement wordt de berekeningswijze van de verworven reserves 
uiteengezet in een technische bijlage. 
Dienaangaande wordt verduidelijkt dat de technische rentevoet gebruikt voor de berekening 
van de actuele waarden bepaald in artikel 10 van het voormelde koninklijk besluit van 14 
november 2003, deze is welke vermeld is in hetzelfde artikel 10, §2, 1° (zijnde 6% op datum 
van inwerkingtreding van huidig reglement). 
De aangeslotene kan na 365 dagen gecumuleerde aansluiting bij het pensioenstelsel bij 
pensionering aanspraak maken op de verworven prestaties.  
Voor de toepassing van huidig reglement wordt de berekeningswijze van de verworven prestaties 
uiteengezet in een technische bijlage. 
De verworven prestatie is het maximumbedrag van de prestaties dat middels actualisatie het 
bedrag van de verworven reserves tot stand heeft gebracht. 
In de loop van het contract worden de verworven reserves en prestaties berekend rekening 
houdend met de conventionele datum van pensionering.  
 
Artikel 6 Uittreding 
 
6.1 Aanzuivering verworven reserves 
De inrichter is ertoe gehouden in geval van uittreding de eventuele tekorten van de verworven 
reserves aan te zuiveren en dit ten laatste op het moment dat één van de volgende 
gebeurtenissen zich voordoet: de overdracht van de verworven reserves bedoeld in artikel 32 
WAP, de pensionering of de opheffing van de pensioentoezegging.   
 
6.2 Keuze van de aangeslotene 
In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst of overgang van de aangeslotene met 
behoud van de arbeidsovereenkomst,  beschikt de aangeslotene bij zijn uittreding over de 
volgende mogelijkheden: 
1.  zijn verworven reserves overdragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever 
met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, op voorwaarde dat hij wordt aangesloten 
bij het pensioenstelsel van die werkgever; 
2. zijn verworven reserves overdragen naar een pensioeninstelling die de totale winst onder de 
aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en de kosten beperkt volgens de door 
de Koning vastgestelde regels; 
3.    zijn verworven reserves laten staan zonder wijziging van de pensioentoezegging; 
4. zijn verworven reserves laten staan zonder een andere wijziging van de pensioentoezegging 
dan de toevoeging van een overlijdensdekking die overeenstemt met het bedrag van de 
verworven reserves. De verworven prestaties zullen in dit geval herberekend worden om rekening 
te houden met deze overlijdensdekking;   
5.  de verworven reserves  onderbrengen in de onthaalstructuur voorzien door de inrichter. 
Deze onthaalstructuur is opgericht conform de wettelijke bepalingen inzake de aanvullende 
pensioenen. Ze is bestemd tot het opvangen van: 
•     de door elke aangeslotene bij een andere pensioeninstelling verworven reserves ingevolge 
een beroepsactiviteit voorafgaand aan huidige indiensttreding; 
•     de reserves van de aangeslotenen bij hun uittreding. 
De werking van de onthaalstructuur wordt geregeld in een bijzonder reglement. 
 
Bij uittreding vanwege het niet langer vervullen van de aansluitingsvoorwaarden dienen de 
verworven reserves in beginsel te blijven staan zonder wijziging van de pensioentoezegging.  De 
aangeslotene  kan er evenwel ook voor opteren zijn verworven reserves te laten zonder een 
andere wijziging van de pensioentoezegging dan de toevoeging van een overlijdensdekking die 
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overeenstemt met het bedrag van de verworven reserves. De verworven prestaties zullen in dit 
geval herberekend worden om rekening te houden met deze overlijdensdekking. Bij de 
beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering, zal de 
aangeslotenen bovendien over de overige hierboven omschreven mogelijkheden  beschikken.  
 
6.3  Bijzondere bepalingen voor de slapers die gekozen hebben voor een overlijdensdekking 
die overeenstemt met de verworven reserves 
 
Bij het overlijden van de aangeslotene die koos voor optie 4 beschreven in artikel 6.2 zal de 
begunstigde bij overlijden recht hebben op een overlijdenskapitaal dat gelijk is aan de verworven 
reserves.   
 
De begunstigen bij overlijden bij voorrang zijn: 
 
de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner van de aangeslotene op het ogenblik 
van overlijden. De verzekerde prestaties worden echter niet toegekend aan de uit de echt of 
van tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e) of de echtgeno(o)t(e) die in een hangende 
procedure van echtscheiding of scheiding van tafel en bed zit, noch aan de wettelijk 
samenwonende partner indien de wettelijke samenwoning officieel beëindigd werd; 
bij ontstentenis, de kinderen van de aangeslotene, elk voor een gelijk deel of hun 
afstammelingen door indeplaatsstelling; 
bij ontstentenis, de moeder en vader van de aangeslotene, elk voor een gelijk deel of bij 
ontstentenis van één van beiden, de overlevende; 
bij ontstentenis, de broers en zusters van de aangeslotene, elk voor een gelijk deel of hun 
afstammelingen door indeplaatsstelling; 
bij ontstentenis, de nalatenschap van de aangeslotene, volgens de erfopvolging, met uitsluiting 
van de Staat. 
 
Bij overlijden van de aangeslotene en een begunstigde, zonder dat het mogelijk is de volgorde 
van overlijden vast te stellen, zal de aangeslotene verondersteld worden de begunstigde 
overleefd te hebben en zal de waarborg overlijden deze zijn welke voorzien is voor de 
subsidiaire begunstigden. 
 
Indien het overlijden van de aangeslotene voortvloeit uit een opzettelijke daad van de 
begunstigde of op zijn aansporen, zal deze laatste zijn hoedanigheid van begunstigde verliezen 
en zullen de verworven reserves zoals hierboven bepaald uitgekeerd worden aan de volgende 
begunstigden overeenkomstig bovenvermelde rangorde. 
 
De begunstigde heeft het recht de omvorming in rente te vragen van deze prestatie in kapitaal. 
De inrichter brengt de begunstigde van dit recht op de hoogte binnen de twee weken nadat 
hij op de hoogte is gebracht van het overlijden.  
 
De omzetting van het kapitaal in een rente zal gebeuren conform artikel 19, §1 van het 
koninklijk besluit van 14 november 2003 tot uitvoering van de WAP.   
 
Wanneer geopteerd wordt voor de uitkering in rente zullen deze maandelijks achteraf betaalbaar 
zijn. De renten zijn stijgend met 2% per jaar.  
 
Wanneer het jaarlijks bedrag van de rente bij de aanvang gelijk is of minder bedraagt dan het 
minimumbedrag bepaald in de WAP, wordt de prestatie onder de vorm van een kapitaal 
uitbetaald. 
 
Artikel 7 informatieverplichtingen 
 
De aangeslotenen en de begunstigden zijn verplicht alle inlichtingen die noodzakelijk zijn voor 
het beheer en de toepassing van het pensioenstelsel aan de inrichter mede te delen.  
 
Deze bestaan onder andere uit: 
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een door de aangeslotene en de financiële instelling volledig ingevulde en ondertekende 
aanvraag tot storting van de rente op een rekening geopend bij een financiële instelling; 
 
in voorkomend geval, een uittreksel uit de overlijdensakte van de aangeslotene; 
 
in voorkomend geval, een officieel attest dat de wettelijke samenwoning vaststelt.  
 
De inrichter waarborgt haar prestaties op basis van de door de aangeslotene  medegedeelde 
gegevens. Deze laatste is verantwoordelijk voor de juistheid van de overgemaakte gegevens.  
 
De inrichter bezorgt de aangeslotene de pensioenfiche conform de van kracht zijnde wettelijke 
bepalingen. De inrichter bezorgt daarnaast aan elke aangeslotene die erom vraagt een 
exemplaar van dit reglement.  
 
Artikel 8 Wijziging of opheffing van het pensioenstelsel 
 
Het pensioenstelsel wordt door de inrichter ingesteld voor onbepaalde duur.  
 
De inrichter kan evenwel het pensioenstelsel wijzigen of opheffen, mits eerbiediging van de 
wettelijke voorschriften (in de mate wat zijn van toepassing zijn op de toezegging en ten 
aanzien van de aangeslotenen) en van eventuele overeenkomsten en verbintenissen terzake.  
 
Elke vermindering of opheffing van het pensioenstelsel wordt door de sociale wetgeving en de 
bepaling van het huidig reglement geregeld.  
 
De inrichter behoudt zich het recht voor het pensioenstelsel te verminderen of op te heffen 
indien één van de volgende omstandigheden zich voordoen: 
 
invoering van nieuwe wettelijke bepalingen, NBB- of FSMA-richtlijnen, andere maatregelen of 
feitelijke omstandigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot een meerkost van het 
pensioenstelsel leiden; 
 
basiswijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving waarop het pensioenstelsel en aanvulling 
vormt; 
 
interne en externe economische ontwikkelingen die het evenwicht van de inrichter bedreigen; 
 
invoeren van een nieuw pensioenstelsel dat op zijn minst dezelfde voordelen voorziet als huidig 
pensioenstelsel.  
 
De beslissing tot vermindering of opheffing van huidig pensioenstelsel wordt onmiddellijk door 
de inrichter aan de aangeslotene medegedeeld.  
 
Mocht er na de inwerkingtreding van dit reglement dwingende wetgeving worden ingevoerd die 
de uit dit reglement voortvloeiende pensioenverplichtingen van de inrichter beïnvloedt, dan zal 
deze toegepast worden.  
 
Bij opheffing van het pensioenstelsel heeft de aangeslotene recht op  de verworven reserves 
waarover hij  evenwel slechts kan beschikken binnen de door de wet gestelde grenzen.  
 
Artikel 9 Fiscale en sociale lasten 
 
De belastingen, voorheffingen, rechten, taksen of diverse bijdragen verschuldigd op de 
prestaties, zijn door het feit van hun uitkering, ten laste van de begunstigden.  
 
In afwijking van het voorgaande, zijn de verschuldigde RSZ-werkgeversbijdragen integraal ten 
laste van de inrichter.  
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Artikel 10 Geschillenbeslechting 
 
Dit pensioenstelsel wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de bevoegdheid van 
de Belgische hoven en rechtbanken.  
 
Artikel 11 Persoonsgegevens 
 
De persoonsgegevens die door de aangeslotenen en begunstigden verstrekt worden en die 
bestemd zijn voor het beheer van dit pensioenstelsel worden door de inrichter vertrouwelijk en 
met het uitsluiting doel van het beheer van dit stelsel behandeld.  
Conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft iedere persoon van wie 
persoonsgegevens bewaard worden het recht om inzage en eventueel verbetering van deze 
gegevens te verkrijgen middels schriftelijk verzoek gericht aan de inrichter vergezeld van een 
kopie van de indentiteitskaart van de aanvrager.  
 
Artikel 12 Inwerkingtreding 
 
Huidig reglement treedt in werking op 1 december 2017. De wijzigingen die beogen het 
reglement formeel in overeenstemming te brengen met de wet van 18 december 2015 treden 
evenwel in werking op 1 januari 2016.  
 
Technische bijlage aan het reglement houdende de administratieve en technische modaliteiten 
van het collectief pensioenplan ten voordele van de contractuele personeelsleden 
 
Deze technische bijlage heeft tot doel hogergenoemd reglement (hierna het reglement genoemd) 
verder uit te werken, en meer in het bijzonder de aangeslotene te informeren over zijn 
verworven rechten.  
In de loop van het contract gebeuren de berekeningen rekening houdend met de 
pensioenleeftijd 
 
Ter definiëring 
Voor de toepassing van huidige technische bijlage verstaat men onder: 
Inrichter: de werkgever die de pensioentoezegging doet, zijnde de Stad Bree; 
Bezoldiging (W(j)): De bruto bezoldiging van het jaar j, zoals deze in aanmerking komt voor de 
berekening van het werknemerspensioen (wettelijk rustpensioen privé-sector) volgend uit het 
werknemerschap bij de Inrichter en eventuele in rekening te nemen periodes overeenkomstig 
de modaliteiten beschreven in artikel 3 van het reglement. De niet gekende bezoldigingen voor 
de gelijkgestelde periode wordt vastgesteld volgens de weddeschaal waarin ze zich bevinden, 
vermenigvuldigd met 13/12 en de tewerkstellingsgraad. Voor de toekomstige jaren worden de 
niet gekende bezoldigingen verondersteld gelijk te zijn aan de laatst gekende bezoldiging van 
voorafgaand jaar. De bezoldiging houdt rekening met de tewerkstellingsgraad; 
Gemiddeld referentieloon (w(z)n): Het gemiddelde van de laatste 12 maal n bruto maandweddes 
van de hierna gedefinieerde loopbaan N(z) of van de volledige duur van de loopbaan bij de 
Inrichter  als deze minder dan 12 maal n maanden bedraagt. Hierbij stemt n overeen met het 
aantal jaren in aanmerking genomen voor het bepalen van de referentiewedde bij de berekening 
van het wettelijk rustpensioen overheidssector. Het gemiddeld referentieloon wordt vastgesteld 
op basis van de bezoldigingsregeling van kracht op de berekeningsdatum.  
Het gemiddeld referentieloon is uitgedrukt op basis van voltijdse arbeidsprestaties; 
Gemiddeld referentieloon op pensioenleeftijd (W(z)n): Het gemiddelde van de bruto 
maandweddes van de laatste 12 maanden van de loopbaan N(z) of van de volledige duur van 
de  loopbaan N(z) indien deze minder is dan 12 maanden. 
Indien de periode tussen berekeningsdatum en pensioenleeftijd kleiner is dan 12 maal n 
maanden, waarbij  n overeenstemt met het aantal jaren in aanmerking genomen voor het 
bepalen van de referentiewedde bij de berekening van het wettelijk rustpensioen 
overheidssector, is W(z)n gelijk aan het gemiddelde van volgende bruto maandweddes: 
voor de periode vóór de berekeningsdatum worden de bruto maandweddes bepaald volgens 
de regels van het gemiddeld referentieloon (w(z)n); 
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voor de periode tussen de berekeningsdatum en de pensioenleeftijd wordt de bruto 
maandwedde gelijkgesteld aan de  gemiddelde wedde van de 12 laatst gekende bruto 
maandweddes; 
Het gemiddeld referentieloon op pensioenleeftijd is uitgedrukt op basis van voltijdse 
arbeidsprestaties; 
N’: De looptijd van alle werkelijk gepresteerde of te presteren of ermee gelijkgestelde periodes 
van alle ambten bij de Inrichter, overeenkomstig de modaliteiten beschreven in artikel 3 van 
het reglement tot op de pensioenleeftijd, waarbij steeds van een voltijdse tewerkstellingsgraad 
wordt uitgegaan; 
N(z): De diensten bij de Inrichter, inclusief de gelijkgestelde periodes, overeenkomstig de 
modaliteiten beschreven in artikel 3 van het reglement, binnen een bepaald ambt (z) tot de 
stopzetting van het ambt. 
De militaire diensten en bonificaties worden in rekening genomen bij het eerste ambt; 
t’: De looptijd van alle werkelijk gepresteerde of te presteren of ermee gelijkgestelde periodes 
van alle ambten bij de Inrichter, overeenkomstig de modaliteiten beschreven in artikel 3 van 
het reglement tot op de berekeningsdatum, waarbij steeds van een voltijdse tewerkstellingsgraad 
wordt uitgegaan; 
t(z): De in aanmerking genomen loopbaan voor het ambt (z) bij de Inrichter  zoals gedefinieerd 
in N(z), tot op de berekeningsdatum.   
Perc: 60% 
k: Het aantal kalenderjaren, gerekend tot de pensioenleeftijd, waaruit de opbouw van 
pensioenrechten als werknemer resulteert volgend uit het werknemerschap bij de Inrichter; 
l: Het aantal kalenderjaren, gerekend tot op de berekeningsdatum, waaruit de opbouw van 
pensioenrechten als werknemer resulteert volgend uit het werknemerschap bij de Inrichter; 
y: Het aantal ambten waarin men als contractueel personeelslid is tewerkgesteld; 
plf(j): Het grensbedrag voor het kalenderjaar j zoals van toepassing in de berekening van het 
wettelijk rustpensioen voor werknemers; 
hc(j): De herwaarderingscoëfficiënt voor het kalenderjaar j zoals deze gebruikt wordt in de 
berekening van het wettelijk rustpensioen voor werknemers teneinde de lonen aan te passen 
aan de levensduurte en het welvaartspeil op het ogenblik van de berekening; 
apensioenleeftijd: De omzettingsfactor rente – kapitaal op de pensioenleeftijd volgens de regels 
opgelegd voor de berekening van de minimumreserve zoals voorzien in het koninklijk besluit 
van 14 november 2003 tot uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende 
pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen 
inzake sociale zekerheid, zijnde op datum van de inwerkingtreding van deze technische bijlage, 
een technische rentevoet van 6% en de sterftetafels MR/FR; 

pensioenleeftijd-xEx: De actualisatiefactor die rekening houdt met de leeftijd van de aangeslotene op 
de berekeningsdatum en een looptijd gelijk aan het maximum van het verschil tussen de 
pensioenleeftijd en deze leeftijd en 0, volgens de regels opgelegd voor de berekening van de 
minimumreserve zoals voorzien in het koninklijk besluit betreffende de aanvullende pensioenen 
en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake 
sociale zekerheid, zijnde op datum van de inwerkingtreding van deze technische bijlage, een 
technische rentevoet van 6% en de sterftetafels MR/FR; 
Verworven prestaties: De prestaties waarop de aangeslotene aanspraak kan maken indien hij 
bij zijn uittreding de verworven reserves bij de pensioeninstelling laat ; 
Verworven reserves: De reserves waarop de aangeslotene op een bepaald ogenblik recht heeft 
overeenkomstig huidige technische bijlage. 
Pensionering: De effectieve ingang van het rustpensioen met betrekking tot de beroepsactiviteit 
die aanleiding geeft tot de opbouw van de prestaties. 
Max(.;.): Het grootste van de bedragen tussen de haakjes; 
Min(.;.): Het kleinste van de bedragen tussen de haakjes; 
 
Artikel 1   Rechten van de aangeslotene bij de jaarlijkse berekening 
 
Bij de jaarlijkse berekening zal het jaarbedrag van de aanvullende rente (AR) berekend worden 
aan de hand van volgende parameters: 
AR = max  
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Met: 
OP = Het OverheidsPensioen 
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Artikel 2   Berekening van de verworven prestaties en de verworven reserves 
 
De aangeslotene kan op de pensioenleeftijd aanspraak maken op de verworven prestaties, op 
voorwaarde dat hij bij uitdiensttreding minstens 365 dagen gecumuleerd was aangesloten bij 
huidig collectief pensioenplan. 
De verworven prestatie is gelijk aan het grootste van volgende twee bedragen:  
 
PR1 = Max [(10𝐸𝑈𝑅 ∗ ∑ 𝑁(𝑧)
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De aangeslotene kan bij uitdiensttreding aanspraak maken op de verworven reserves van het 
collectief pensioenplan, op voorwaarde dat hij bij uitdiensttreding minstens 365 dagen 
gecumuleerd was aangesloten bij  huidig collectief pensioenplan. 
De verworven reserve is gelijk aan de actuele waarde van de verworven prestatie.  
De verworven reserve is gelijk aan het grootste van de volgende twee bedragen:  
 
R1 = PR1 * apensioenleeftijd * pensioenleeftijd-xEx 
 
R2 = PR2 * apensioenleeftijd * pensioenleeftijd-xEx 
 
Na het bereiken van de pensioenleeftijd worden de verworven prestaties en de verworven 
reserves van de aangeslotene berekend op de berekeningsdatum rekening houdend met de 
elementen op dat ogenblik  
 
Artikel 3   Inwerkingtreding 
Onderhavige technische bijlage treedt in werking op 01/12/2017 
 
Bijlage: diplomabonificatie 
 
Gezien de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen 
van studieperioden voor de berekening van het pensioen werd met ingang vanaf 1 december 
2017 de bepaling geschrapt die voorzag in het in aanmerking nemen van de gratis 
diplomabonificatie bij de berekening van de loopbaan N.  
 
Voor personeelsleden aangesloten bij de aanvullende pensioentoezegging vóór 1 december 
2017 zal in overeenstemming met artikel 15 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 
tot uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale 
zekerheid verder rekening gehouden worden met het diplomabonificatie krachtens het reglement 
van toepassing vóór de wijziging.  
 
Rekening houdende met de overgangsmaatregelen hernomen in de voornoemde wet van 2 
oktober 2017 zal de diplomabonificatie voor hen nog gedeeltelijk in aanmerking genomen 
worden als volgt:  
 
D  x  (N/540) 
 
Waarbij: 
  
D: het aantal maanden die in aanmerking kunnen komen voor de gratis diplomabonificatie; 
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N: de loopbaan N zoals gedefinieerd in het pensioenreglement tot 1 december 2017, exclusief 
de diplomabonificatie. 
 
Het verkregen resultaat zal afgerond worden naar de lagere eenheid tot volledige maanden.  
 
Indien het betrokken personeelslid ten laatste op 1 december 2018 aan de voorwaarden 
voldeed om met pensioen te gaan als contractueel personeelslid zal in afwijking van het 
voorgaande de volledige diplomabonificatie toegekend worden.  
 
Het bestuur dient de pensioeninstelling te informeren over het diploma dat in aanmerking komt 
voor de bonificatie alsook of het betrokken personeelslid al dan niet ten laatste op 1 december 
2018 aan de voorwaarden voldeed om met pensioen te gaan als werknemer.    
 
 

 
 

25 Toegevoegde punten vanwege fractie Verjonging. 
 

1. Kan u ons de cijfermatige impact geven van het negatief saldo van het AGB op de 
stadsschuld? 

 
Er volgt een discussie over de financiële negatieve toestand bij het AGB en in welke mate het 
AGB toekomstig haar schulden ook aan de stad kan terug betalen, aangezien de opbrengst 
uit de verkoop van industriegrond binnen kort weg valt als het AGB alles heeft verkocht. Het 
AGB zal nieuwe activiteiten en opbrengsten moeten genereren om die schulden (6,4 miljoen 
euro)  te kunnen betalen, zijn er al nieuwe activiteiten in opmaak?  
 
Volgens de schepen is er geen probleem met AGB-financiën. Het huidige kastekort van het 
AGB (-1.073.000 in 2018 euro en -880.000 euro in 2019) zal na extra verkoop van 
industriegrond (door schuiving van inkomsten naar 2019) positief geworden zijn: +600.000 euro 
in 2019 volgens prognose. In de AGB schuld, aan de stad, zit ook het budget van de bouw 
van de nieuwe theaterzaal die de stad wil realiseren. Het AGB bouwt schulden af door inkomsten 
van industriegrondverkoop en AGB zal op termijn wel nieuwe activiteiten ontwikkelen, dat is nu 
nog niet aan de orde.   
 
Vanuit Verjonging blijft men bij de grote zorg over de schuldpositie van het AGB en dat die 
niet terug betaald gaat kunnen worden aan de stad, wat dan weer doorgeschoven wordt en 
toekomstig zwaar gaat wegen op de stadskas en de stadsbegroting. Vlaams Belang-Leefbaar 
Bree deelt die zorg, mede omdat binnenkort al de industriegrond verkocht zal zijn. Dit is een 
goede zaak, maar dan is die bron van inkomsten voor het AGB opgedroogd. Extra inkomsten 
zullen nodig zijn. 
 
Vervolgens ontstaat er nogmaals een discussie over de schuldgraad per inwoner. Voor 
Verjonging bedraagt die 2.033€/inwoner. Voor de schepen van financiën is dit oneerlijk 
rekenwerk. Dit is de geconsolideerde schuldgraad per inwoner voor stad/OCMW én AGB 
opgeteld. De schuld van het AGB betaalt zichzelf terug via de verkoop van gronden. De 
schuldgraad per inwoner bedraagt vandaag 1.612€/inwoner. 
Vlaams Belang-Leefbaar Bree vindt een schuldgraad van 1.612€/inwoner voor de stad alleen 
nog te hoog in vergelijking met andere Vlaamse gemeenten. Er brandt een knipperlicht. Einde 
deze legislatuur blijven de stadsfinanciën nog steeds een aandachtspunt/uitdaging voor het 
toekomstig bestuur. 
 

2. Graag een stand van zaken van Holder de Bolder. 
 
Antwoord: de bouwvergunning is einde augustus afgeleverd, de aanbesteding is lopende. De 
duurtijd van de nieuwbouw in Gerdingen zal ongeveer een jaar zijn. We verwachten dat die 
einde 2019 klaar zal zijn. 
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Verjonging en Vlaams Belang-Leefbaar Bree vinden het een gemiste kans als hier, met en in 
deze nieuwbouw, niet fors meer aanbod in kinderopvangplaatsen komt, zeker ook gezien de 
prognoses van bevolkingsgroei.  
 
Antwoord: Buiten deze kinderopvang Holder de Bolder, die ook ruimer wordt, is en wordt er 
fors ingezet op meer kinderopvang, maar ook nog via diverse kanalen: voor- en naschoolse 
opvang bij de basisscholen zelf, met personeelsinzet via de stad Bree, in het Wiekernestje, via 
de landelijke kinderopvang: met ook via de stad nieuwe locaties op de WZC Gerkenberg en in 
het oude ziekenhuisgebouw. 
 

3. De oversteek aan de Rode Kruislaan met de Sint-Jacobstraat werd op verzoek van 
de Stad door AWV opengemaakt. De veiligheid van de oversteek laat echter te 
wensen over. Wij vragen de Stad om bij AWV aan te dringen om de oversteek 
veiliger te maken voor iedere weggebruiker. Welke stappen zal u hiervoor 
ondernemen? 

 
Antwoord: na een plaatsbezoek van de directie van wegbeheerder AWV is samen met de 
bewoners van de Wiekersbeek deze maatregel voorgesteld. Dit is tijdelijk. AWV zou in 2019 
budget vrij maken om deze oversteek structureel aan te pakken. 
 
Er blijft een ongerustheid vanuit Verjonging en Vlaams Belang-Leefbaar Bree dat het nu te 
gevaarlijk is en dat dit te lang gaat duren, met risico op ongelukken.  
 

4. Stand van zaken fietspaden Kanaallaan? 
 
Er volgt een discussie over de veiligheid. Voor Verjonging moet de weg aangepast worden om 
de fietspaden structureel beter af te scheiden van de parkerende auto’s, dit om conflicten te 
vermijden. 
 
Antwoord: De weg is nu eenmaal zo breed als hij is. De ingevoerde snelheid beperkende 
maatregelen werken wel. Het fietspad is ruim, 1,4m breed, en auto’s mogen nergens op 
fietspaden parkeren, men dient zich overal aan de wegcode te houden. 
 

5. Het is eind september. Het stadsbestuur heeft beloofd dat eind september de 
plannen van Bree zouden worden gepresenteerd. Graag hadden wij een presentatie 
van de plannen.  

 
Antwoord: De plannen zijn nog niet helemaal klaar, het studiebureau verwerkt nog diverse 
vagen en aanpassingen. Ook mbt. materiaalkeuze, straatverlichting, groenaanleg, 
parkeerplaatsen enz. worden de laatste knopen doorgehakt. Wat deze toekomstige her aanleg 
van Bree centrum betreft blijft de oorspronkelijke timing zeker behouden. Wat de rest van de 
kleine ring betreft (Witte Torenwal, Kruittorenwal, …) betreft: hiervoor is het vooreerst 
noodzakelijk dat de VMM nog rioleringssubsidies in hun toekomstig budget zal inschrijven. We 
houden daarover met VMM contact om ook die timing zeker aan te houden.  
 

  
 
Einde van de vergadering om 20.50u. 
 
 
 
Namens de gemeenteraad 
 
Stefan Goclon  Stefan Daniels 
Algemeen directeur  voorzitter 


