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Raad voor maatschappelijk welzijn 

Notulen Zitting van 27 juni 2019 

 

Samenstelling: 

 

Aanwezig: 

de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen;  

de heer Jan Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert;  

de heer Herwig Smeets; de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel;  

de heer Jean Cornand; mevrouw Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde;  

de heer Wim Peeters; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy Longeval;  

de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe;  

de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder;  

de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; mevrouw Natacha Martel;  

mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems;  

de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau 

Verontschuldigd: 

de heer Georgios Karamanis; de heer Michel Miedzinski;  

mevrouw Aurore Vanden Meersche 

 

27 juni 2019 20:46 -De voorzitter opent de openbare zitting  

OPENBARE ZITTING 

Secretariaat 

1 2019_RMW_00045 Notulen openbare zitting raad voor 

maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 - 

Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van  

23 mei 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.  

De notulen zijn raadpleegbaar op hierna vermelde link: 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-23-mei-2019  

De notulen liggen ter inzage op het secretariaat. 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-23-mei-2019
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De audio opname is raadpleegbaar op hierna vermelde link: 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-23-

mei2019 

Juridische gronden 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 32 

volgens artikel 74 DLB. 

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari 

2019, in het bijzonder hoofdstuk 8, artikel 33 tot 35. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 78 §1 1° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet 

aan het vast bureau worden toevertrouwd: de bevoegdheden die aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn zijn toegewezen, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk, 

en de bevoegdheid tot overdracht, vermeld in het eerste lid. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de openbare vergadering van 

23 mei 2019 goed. 

2 2019_RMW_00039 Organisatiebeheersing: jaarrapport 2018 -  
Kennisgeving 
KENNIS GENOMEN 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
De algemeen directeur moet jaarlijks aan het vast bureau en aan de raad rapporteren 

over het organisatiebeheersingssysteem, uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende 

jaar. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarrapport 2018. 

Juridische gronden 
Artikel 217 en volgende van het decreet lokaal bestuur. 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-23-mei-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-23-mei-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-23-mei-2019
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Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
Huidige beslissing heeft geen financiële impact. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De raad neemt kennis van het rapport betreffende het organisatiebeheersingssysteem.  

3 2019_RMW_00044 Voogdij over kinderen. Aanduiding lid raad voor 

maatschappelijk welzijn als toeziend voogd - 

Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Iedere minderjarige over wie niemand het ouderlijk gezag, de voogdij of de materiële 

bewaring heeft, wordt toevertrouwd aan het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn van de gemeente waar hij zich bevindt. De jeugdrechtbank of het comité voor de 

jeugdbescherming kunnen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de 

kinderen toevertrouwen over wie het centrum reeds de materiële bewaring heeft en van 

wie de ouders geheel of gedeeltelijk uit het ouderlijk gezag zijn ontzet. 

In deze gevallen wijst de raad voor maatschappelijk welzijn onder haar leden een 

persoon aan die de taak van voogd zal vervullen alsook een persoon die de taak van 

toeziend voogd zal vervullen. 

Juridische gronden 
Artikelen 63 tot 68 van de organieke wet van 8 juli 1976 (OCMW-wet). 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
Deze beslissing heeft geen directe financiële impact. 
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Besluit 

 

Artikel 1 
Bij geheime stemming: 

De heer Jan Desmeth, schepen, wordt overeenkomstig artikel 65 van de organieke wet 

van 8 juli 1976 aangewezen als voogd ingeval van toepassing van de artikelen 63 of 64 

van de organieke wet van 8 juli 1976. 

Stemming op artikel 1 

- 21 stem(men) voor  

- 1 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Mevrouw Natacha Martel, raadslid, wordt overeenkomstig artikel 65 van de organieke wet 

van 8 juli 1976 aangewezen als toeziend voogd ingeval van toepassing van de artikelen 

63 of 64 van de organieke wet van 8 juli 1976. 

Stemming op artikel 2 

- 26 stem(men) voor  

- 1 stem(men) tegen 

- 1 onthouding(en) 

Welzijn 

4 2019_RMW_00046 Samenwerkingsovereenkomst noodopvang  
Beersel - Halle - Sint-Pieters-Leeuw - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Het bieden van hulpverlening en noodopvang aan burgers naar aanleiding van een ramp 

zoals een brand of een overstroming is een wettelijke verplichting voor elk OCMW. 

Onder coördinatie van het IGS Woonbeleid Zennevallei en in overleg met de betrokken 

diensthoofden van de betreffende lokale besturen werd er nagegaan op welke manier 

deze hulpverlening naar de burger geoptimaliseerd kan worden. De mogelijkheid werd 

onderzocht om een samenwerking aan te gaan zodat burgers uit Sint-Pieters-Leeuw, 

Halle en Beersel ook terecht kunnen in de noodwoningen van de OCMW’s uit de naburige 

gemeenten. Deze samenwerking werd tevens opgenomen als actie in het goedgekeurde 

subsidiedossier van IGS Woonbeleid Zennevallei voor het werkingsjaar 2019. 

Op basis van de voorbereidende gesprekken werd er een ontwerp van 

samenwerkingsovereenkomst opgemaakt die de gemaakte afspraken vastlegt (als 

bijlage). Na goedkeuring door de OCMW-raden van de 3 lokale besturen kan de 

samenwerking ook effectief in werking treden. Er is hiertoe een overleg ingepland tussen  
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de betrokken diensthoofden op 19 juni 2019 om een aantal laatste zaken concreet af te 

stemmen (sjabloon verblijfsovereenkomst, afspraken rond opmaak plaatsbeschrijving, 

…).  

Door een samenwerking aan te gaan tussen de OCMW’s van Sint-Pieters-Leeuw, Beersel 

en Halle willen we de noodopvang faciliteren, optimaliseren en zo efficiënt mogelijk 

benutten. Op deze manier kan het bestaande aanbod van noodwoningen in de 3 OCMW’s 

gezamenlijk worden ingezet. Dit wil zeggen dat inwoners van Sint-Pieters-Leeuw in 

bepaalde gevallen ook gebruik zullen kunnen maken van de noodopvangwoning te Halle 

en Beersel (en omgekeerd).  

Gezien deze actie ook is opgenomen in het goedgekeurde subsidiedossier van IGS 

Woonbeleid Zennevallei voor het werkingsjaar 2019, en gezien de afspraken die tijdens 

de voorbereidende gesprekken zijn gemaakt, wordt gevraagd om de 

samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.  

Juridische gronden 

De organieke wet van het OCMW van 8 juli 1976. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

De samenwerkingsovereenkomst tussen Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel inzake 

noodopvang wordt goedgekeurd zoals opgenomen in de beslissing. 

Bijlagen 

 

 Samenwerkingsovereenkomst noodopvang Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel.docx  
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST NOODOPVANG 
 

Tussen het OCMW HALLE,  

Met zetel te 1500 Halle, Oudstrijdersplein 18 

Vertegenwoordigd door Bertrand Demiddeleer, voorzitter OCMW raad en Jan De Winne, 
algemeen directeur 

 

 

Tussen het OCMW Sint-Pieters-Leeuw,  

Met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21 

Vertegenwoordigd door Siebe Ruykens , voorzitter OCMW raad en Walter Vastiau, algemeen 
directeur 

En 

 

Tussen het OCMW Beersel,  

 Met zetel te 1654 Beersel, Henry Torleylaan 13 

Vertegenwoordigd door Marc Beling, voorzitter OCMW raad en Hilde Devisch, algemeen 
directeur 

  

 

Tussen deze partijen wordt overeengekomen hetgeen volgt: 

 

Artikel 1: Doel samenwerking 

Via deze samenwerkingsovereenkomst bouwen de 3 OCMW besturen een gezamenlijk patrimonium 
op in kader van noodopvang voor de burger in Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel.  

Door het gezamenlijk inzetten van het bestaande patrimonium wensen de 3 besturen de noodopvang 
te faciliteren, te optimaliseren en zo efficiënt mogelijk te benutten.   

Deze samenwerkingsovereenkomst legt de afspraken vast die tijdens de voorbereidende gesprekken 
tussen de voornoemde partijen tot stand zijn gekomen.  
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Artikel 2: Doelgroep 

Een noodwoning is een woning die het OCMW voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in 
een noodsituatie bevinden.  

Een noodwoning biedt een tijdelijk verblijf voor mensen die slachtoffer geworden zijn van een ramp 
zoals bijvoorbeeld een brand of een overstroming.  

Deze doelgroep is strikt afgebakend. De noodwoningen in deze samenwerkingsovereenkomst kunnen 
niet ter beschikking worden gesteld aan andere doelgroepen. 

 

Artikel 3: Overzicht noodwoningen 

Elk OCMW bestuur stelt in deze samenwerking één noodwoning ter beschikking. Hieronder het 

overzicht van de type noodwoningen, bij aanvang van deze overeenkomst.  

- OCMW Halle:  

o Eén bemeubelde woning met 3 slaapkamers 

o De woning wordt steeds in zijn geheel ter beschikking gesteld (onafhankelijk van de 

gezinssamenstelling) 

o Maximale bezetting 6 personen 

 

- OCMW Sint-Pieters-Leeuw 

o Een bemeubeld appartement met 1 slaapkamer 

o Maximale bezetting 2 personen 

 

- OCMW Beersel:  

o Een bemeubeld appartement met 3 slaapkamers.  

o Het aantal kamers dat ter beschikking wordt gesteld in dit appartement, is afhankelijk 

van de gezinssamenstelling 

o Maximale bezetting 5 personen 

▪ OF 1 familie 

▪ OF kamers apart verhuren (bv. 2 koppels en 1 alleenstaande) 

Tijdens de duur van de samenwerkingsovereenkomst kunnen er interne functiewissels plaatsvinden 

binnen het OCMW patrimonium. Indien er een nieuwe noodwoning wordt ingeschakeld, wordt dit 

tijdig gecommuniceerd door het betrokken OCMW. 

Er zal door elk OCMW minimaal 1 noodwoning ter beschikking worden gesteld binnen deze 

samenwerking.  

Er wordt per noodwoning een huishoudelijk reglement opgesteld. 

Artikel 4: Uitvoeringsmodaliteiten 

- Het OCMW van de gemeente waar de ramp & nood naar opvang zich voordoet, zoekt eerst 

naar een geschikte oplossing binnen de eigen gemeente. Indien hier geen gepaste oplossing 

voorhanden is, gebeurt de toeleiding naar een noodwoning van een ander OCMW. 
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- Het OCMW van de gemeente waar de ramp & nood naar opvang zich voordoet blijft bevoegd 

voor het verdere hulpverleningstraject (ongeacht de locatie van de noodwoning):  

 

o Het OCMW van de gemeente van herkomst cliënt is bevoegd voor een eventuele 

financiële ondersteuning zoals aanvraag leefloon of een tussenkomst in de huurprijs. 

 

o Het OCMW van de gemeente van herkomst cliënt is bevoegd voor de toeleiding naar 

de noodwoning, de psychosociale begeleiding, de woonbegeleiding en andere 

praktische regelingen betreffende het verblijf. 

 

 

- Het OCMW dat zijn noodwoning ter beschikking stelt is bevoegd voor de beslissing van 

toewijzing en/of verlenging van het verblijf in de noodwoning.  

 

- Het OCMW van de gemeente waar de ramp & nood naar opvang zich voordoet staat in voor 

de betaling van de verblijfskost.  Het OCMW dat zijn noodwoning ter beschikking stelt, maakt 

hiertoe een factuur op naam van het bevoegde OCMW. 

 

- Het OCMW van de gemeente waar de ramp & nood naar opvang zich voordoet staat in voor 

eventuele andere gemaakte kosten (bv. buitensporig energieverbruik, schade, …). 

 

- Er wordt een ‘overeenkomst bezetting ter bede’ opgemaakt tussen het OCMW dat zijn 

noodwoning ter beschikking stelt en de bewoner van de noodwoning. Het OCMW van de 

gemeente waar de ramp & nood naar opvang zich voordoet maakt een tussenovereenkomst 

op met de bewoner van de noodwoning dat ter beschikking wordt gesteld door een ander 

OCMW. Dit in functie van o.a. het betalen van de verblijfskosten en het opvolgen van de 

verblijfsvoorwaarden. 

 

- Er wordt een uniforme werkwijze gehanteerd binnen de drie OCMW’s. Er wordt gewerkt met 

een standaard verblijfsduur van 2 maanden en een verblijfskost op basis van de 

gezinssamenstelling.  

 

Artikel 5: Tarifering noodopvang 

Er wordt gewerkt met een dagprijs op basis van de gezinssamenstelling. De energiekosten zijn 

verrekend in de dagprijs. 

Volgende tarifering wordt vastgelegd bij aanvang van de samenwerkingsovereenkomst: 

- 11€ voor een alleenstaande 

- 16€ voor koppels 

- 20€ voor een alleenstaande met kinderen 

- 25€ voor een koppel met kinderen 

De dagprijzen worden jaarlijks geïndexeerd. 
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Artikel 6: Verblijfsduur noodopvang 

Een noodopvangwoning wordt toegewezen naar aanleiding van een plotse ramp zoals een 

woningbrand of overstroming. De noodwoning biedt een antwoord in de eerste periode na deze 

crisissituatie, waarbij het de bedoeling is dat de bewoners op zoek gaan naar een meer definitieve 

oplossing. Dit kan een terugkeer naar de vroegere woning betekenen of, indien dit niet mogelijk is op 

relatief korte termijn, een meer stabiele huisvestingssituatie elders.   

Bij toewijzing in de noodopvangwoning wordt er een bezetting ter bede met een verblijfsduur van 2 

maanden ondertekend. Deze bezetting ter bede kan op elk moment worden opgezegd door de 

bewoners. In uitzonderlijke gevallen kan er een verlenging van het verblijf worden toegestaan. Dit 

gebeurt steeds voor een korte periode van maximaal 2 maanden. De maximale totale verblijfsduur 

bedraagt 6 maanden. 

 

Artikel 7: Procedure 

Er wordt een procedure uitgeschreven in functie van toeleiding naar de noodwoning en de 

noodzakelijke stappen die hierbij dienen genomen te worden (administratieve gegevens, 

brandweerverslag, …). Binnen elk OCMW wordt er een intern contactpersoon aangesteld.  

De bevoegdheid tot het wijzigen van de procedure wordt gedelegeerd aan de 
stuurgroep/beheerscomité van het IGS Woonbeleid Zennevallei.  
 
Artikel 8: Evaluatie samenwerking 
 
De samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd.  

 

Artikel 9: Opzeg samenwerking 

De partijen zijn vrij de samenwerking eenzijdig op te zeggen, rekening houdend met een 
opzeggingstermijn van 6 maanden. De partijen bevestigen akkoord te gaan met de afspraken 
opgenomen in deze samenwerkingsovereenkomst.  

 

 

Gedaan te Halle op ……  in drie exemplaren, waarbij  elke partij verklaart één exemplaar te hebben 
ontvangen. 

 

Voor het OCMW Halle 

 
 
Voor het OCMW Sint-Pieters-Leeuw 
 
 

Voor het OCMW Beersel 
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Juridische zaken  

5 2019_RMW_00050 Assistentiewoningen Zilverlinde - overeenkomst  
van aankoop-verkoopbelofte - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Gelet op de keuze om geen assistentiewoningen te bouwen op de Wilgenhofsite, werd de 

mogelijkheid onderzocht om op een andere locatie assistentiewoningen te verwerven, 

zonder bouwrisico. IPON NV is de ontwikkelaar van het binnengebied naast het 

woonzorgcentrum Zilverlinde, waar ook de mogelijkheid bestaat om assistentiewoningen 

te bouwen. Uit gesprekken met IPON NV, de ontwikkelaar, en I&S Construct & Co, de 

opstalhouder, is gebleken dat zij bereid zijn om op de percelen aansluitend op het 

woonzorgcentrum Zilverlinde assistentiewoningen te bouwen en om deze te verkopen 

aan het OCMW.  

Op 28 maart 2019 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn een overeenkomst 

inhoudende de eenzijdige verbintenis tot het formuleren van een wederkerige aan- en 

verkoopbelofte voor de verkoop van grond bestemd voor assistentiewoningen + de bouw 

van assistentiewoningen, goed. Overeenkomstig deze overeenkomst werd in de 

tussentijd de overeenkomst tot vestiging van een aan- en verkoopbelofte opgesteld, 

welke aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgelegd. 

De overeenkomst tot vestiging van een aan- en verkoopbelofte houdt in dat, na het 

vervullen van enkele opschortende voorwaarden en mits lichten van de aankoop- of 

verkoopoptie conform de bepalingen van de overeenkomst, de ontwikkelaar volgende 

constructies zal oprichten en vervolgens zal verkopen aan het OCMW: 

• Twee afzonderlijke gebouwen waarin worden gehuisvest: 30 assistentiewoningen 

verdeeld over voormelde twee gebouwen, waarbij deze assistentiewoningen in elk 

geval zullen voldoen aan de eisen die werden gesteld aan deze in de 

oorspronkelijke opdracht aan Wilgenhof, zijnde: 

o Sleutel op de deur, 22 afgewerkte woningen van type 1: 60-64 m² 

(nettooppervlakte) met 1 slaapkamer; 

o Sleutel op de deur, 8 afgewerkte woningen van type 2: 69-75 m² (netto- 

oppervlakte) met 2 slaapkamers; 

• Groendak (extensief) op het dak op de eerste verdieping (uitgezonderd de 

terrassen) aan 70 euro/m²; 

• Naast en tussen de twee gebouwen op het lot 48: omgevingsaanleg. 

• Onder het lot 48 en daarom liggende loten: 21 gemeenschappelijke ondergrondse 

parkeerplaatsen (waarbij geldt dat per assistentiewoning 0.7 ondergrondse 

parkeerplaats wordt voorzien), zoals op het plan – 1 aangeduid met een blauw 

teken – indeling van de parkeerplaatsen op het plan nog aanpasbaar met dien 

verstande dat partijen overeenkomen en/of verklaren dat de intentie van de 

partijen inhoudt hetgeen volgt: 

o Dat kandidaat-koper slechts een beperkte oppervlakte van de ondergrond 

van het lot 48 zal verwerven/ benutten en dat de zakelijke rechten van de 

overige (niet aan de kandidaat-koper toekomende) onder lot 48 

bevindende oppervlakte behouden blijven door de kandidaat-verkoper; 
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o Dat er één ondergrondse constructie zal worden gebouwd (met 

parkeerplaatsen, berging, tellerlokalen, enz …) voor het volledige door de 

grondeigenaar beoogd project in het totale te ontwikkelen gebied, 

waarvoor één vereniging van mede-eigenaar zal worden gecreëerd en een 

(deel)basisakte zal worden opgemaakt naar welke bepalingen de 

kandidaat-koper zich desgevallend (na lichting van de optie) zal richten; 

o Dat partijen zich ertoe verbinden om het (ter voltrekking van de onder 

voorgaande punten omschreven constructie) noodzakelijk juridisch-

technisch kader (vestiging opstal / recht van natrekking, vestiging 

erfdienstbaarheden, opmaak basisakte, enz …) naderhand verder uit te 

werken.  

Een aantal onderdelen dienen nog verder te worden uitgewerkt, waarvoor nog een 

addendum zal moeten worden opgemaakt en goedgekeurd. Het bestuur kan echter 

uiterlijk 31 december 2019 beslissen om deze elementen niet te willen, indien er geen 

overeenkomst over kan worden bereikt. Het gaat met name om: 

• Ontmoetingsruimte: overdekte (wind- en waterdichte, volledig verwarmde) 

verbinding tussen de twee gebouwen met assistentiewoningen; 

• Doorgang: overdekte (wind- en waterdichte, licht verwarmde) verbinding tussen 

één van beide gebouwen met assistentiewoningen en het naastgelegen, 

aanpalende woonzorgcentrum (dienstencentrum) Zilverlinde; 

• Zonnepanelen (boven deze waarvan de aanleg eventueel noodzakelijk zou zijn 

voor het behalen van de EPB-normen); 

• Domotica: het zorgoproepsysteem, de video/parlofonie, de toegangscontrole, de 

inbraakdetectie en camarabewaking inclusief alle bekabeling;  

• Ondergrondse bergingen. 

Juridische gronden 
Het Burgerlijk Wetboek, artikelen 1582 t.e.m. 1701. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 78 §1 11° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen 

niet aan het vast bureau worden toevertrouwd: de daden van beschikking over 

onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 84, § 3, 8°, b). 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
Indien de verkoop tot stand komt, zal deze, onverminderd latere andersluidende 

overeenkomst tussen partijen, plaatsvinden tegen de prijs van: 

• Voor de grond (lot 48): 790.000 euro (zevenhonderdnegentigduizend euro) 

exclusief registratierechten en notariskosten: juiste oppervlakte te bepalen door 

opmeting van beëdigd landmeter die zal worden aangesteld door de koper uiterlijk 

op het ogenblik van het verlijden van de notariële akte;  

• Voor de woningen van type 1: 2.024 (tweeduizendvierentwintig) euro/m² bruto 

vloeroppervlakte exclusief btw; (waarbij de bruto vloeroppervlakte berekend 

wordt als de netto vloeroppervlakte x 1,13); 
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• Voor de woningen van type 2: 1.981 (duizendnegenhonderdeenentachtig) 

euro/m² bruto vloeroppervlakte exclusief btw (waarbij de bruto vloeroppervlakte 

berekend wordt als de netto vloeroppervlakte x 1,13); 

• Groendak: 70 euro/m² (op eerste verdieping uitgezonderd de terrassen – exacte 

oppervlakte nog naderhand uiterlijk bij de voorlopige oplevering van de gebouwen 

tegensprekelijk op te meten); 

• Voor de ondergrondse parking: 25.000 euro per ondergrondse parkeerplaats 

exclusief btw. 

Exclusief de prijs voor het groendak komt dit totaal uit op een richtprijs van 5.900.000 

euro (exclusief btw en andere kosten; een eventuele beperkte afwijking is mogelijk ten 

gevolge van o.a. wijzigingen in het vergunningsproces): 

Voor de doorgang, voor de ontmoetingsruimte, voor de domotica, zorgoproepsysteem, 

zonnepanelen (exclusief deze eventueel noodzakelijk voor het behalen van de 

EPBnormen) en de bergingen zal de prijs naderhand in gemeen en onderling overleg 

moeten worden bepaald door middel van een schriftelijke en door beide partijen 

ondertekende overeenkomst op basis van een uitgewerkt voorstel. 

De betaling zal dienen te gebeuren bij de ondertekening van de authentieke akte. De 

middelen voor deze verwerving zullen moeten worden voorzien in het door de raad voor 

maatschappelijk welzijn goed te keuren meerjarenplan. 

Advies 

 

Visum financieel directeur  
Gunstig advies 
In het laatst goedgekeurde meerjarenplan van het OCMW werden volgende bedragen 

voorzien voor de bouw van de assistentiewoningen: 

2018: 2.000.000,00  

2019: 4.000.000,00 

2020: 6.000.000,00  

De rekening van 2018 werd afgesloten en de niet-gebruikte budgetten van 2018 (=2 

miljoen) worden automatisch overgedragen naar 2019. Bij het opstellen van het budget 

2019 werd de initiële 4 miljoen niet meer hervoorzien. Het jaar 2020 werd niet aangepast 

en dus zijn deze budgetten nog voorzien. In totaliteit is er dus op dit ogenblik meerjarig 

voorzien: 2 miljoen + 6 miljoen= 8 miljoen. 

Daarnaast is ook het budget dat voorzien werd voor de erelonen architect (= 

1.050.000,00 - 37.269,82) 1.012.730,18 euro beschikbaar via overdracht van 2018 naar 

2019. Dit moet intern verschoven worden maar budgettair is dit bedrag wel voorzien.  

De totale geraamde kost voor Ipon valt binnen de voorziene meerjarige budgetten voor 

dit project.  

Stemming op het agendapunt 

 

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met 

- 27 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Jean Cornand; Gust Crabbe;  

Kathleen D'Herde; Marleen De Kegel; Ann De Ridder; Lydie De Smet; Luc Deconinck;  

Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Bart Keymolen; Eddy  
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Longeval; Natacha Martel; Annie Mathieu; Raimondo Palermo; Wim Peeters; Godefroid  

Pirsoul; Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert; Jeroen Steeman;  

Jeroen Tiebout; Betty Willems 

- 1 onthouding(en): Guy Jonville 

Besluit 

 

Artikel 1 
De overeenkomst met IPON NV en I&S Construct & Co, inhoudende een tijdelijke 

wederkerige aan- en verkoopbelofte, wordt goedgekeurd. 

Bijlagen 

 

 overeenkomst 20190603_vGR.pdf 
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OVEREENKOMST INHOUDENDE EEN TIJDELIJKE WEDERZIJDSE  
VERKOOP/AANKOOPBELOFTE  

  

 
  

TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN:   
  

A. Ipon N.V., met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Ankerstraat 113 bus 1A, 

hebbende als K.B.O.-nummer 0425.474.563, vertegenwoordigd door J.C.S. INVEST N.V. 

(hebbende als K.B.O.-nummer 0465.233.972), op haar beurt vertegenwoordigd door Dhr. Peter  

DE NIL, vaste vertegenwoordiger;   
  

- Hierna genoemd “de grondeigenaar / kandidaat-verkoper grond”  

EN   
  

B. I & S Construct & Co, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Ankerstraat 113 

bus 1B, hebbende als K.B.O.-nummer 0543.333.523, vertegenwoordigd door Mevr. Caroline  

Pattin, zaakvoerder;   
  

- Hierna genoemd “de opstalhouder / kandidaat-verkoper opstallen” ;   
De partijen onder de punten A. en B. hierboven samen genoemd “de kandidaat-verkoper”  
  

EN   

  

C.  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Pieters-Leeuw,  

met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21, hebbende als 

K.B.O.nummer 0212.172.058, vertegenwoordigd door dhr. Siebe Ruykens, voorzitter van de raad 

voor maatschappelijk welzijn, en dhr. Walter Vastiau, algemeen directeur,    
in uitvoering van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2019;   
  

- hierna genoemd “het OCMW / kandidaat-koper” –   
  

Hierna (samen) genoemd «kandidaat-koper».   
  

  

WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:   
  

De grondeigenaar verklaart eigenaar te zijn van of overeenkomsten te hebben afgesloten 

betreffende de verwerving van de eigendom van de percelen gelegen in het  

woonuitbreidingsgebied te Sint-Pieters-Leeuw, aan de Jan Vanderstraetenstraat, kadastraal  

gekend onder : 2de afdeling, sectie E, nummers 302C, 302D, 302N, 302 F, 316C, 314C, op welke 

gronden hij een opstalrecht heeft verleend aan de opstalhouder;   
  

- Hierna genoemd “(het door de grondeigenaar beoogd) “Ontwikkelingsgebied” –  
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ZIJN  OVEREENGEKOMEN  MET  BETREKKING TOT  VOLGENDE  ONROERENDE 

GOEDEREN:   

In een nieuw nog te ontwerpen, door de grondeigenaar beoogd project in het ontwikkelingsgebied 

(waaromtrent de partijen erkennen kennis te hebben gekregen van de essentiële onderdelen 

conform het verkavelingsplan) gelegen te :   
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw - tweede afdeling, sectie E, nummers 302C, 302D, 302N, 302 F, 

316C, 314C:   
Grondaandelen van de projectzone genaamd lot 48 (en de omliggende loten en/of percelen voor 

wat betreft de ondergrondse parking en de Doorgang), met geraamde oppervlakte van 2353 m² 
(exacte oppervlakte nog definitief op te meten uiterlijk bij het verlijden van de notariële akte), zoals 

afgebeeld en gearceerd op het hierbij onder bijlage 1 bijgevoegd verkavelingsplan, waarvan de 

inplanting, grootte en oppervlakte van de gebouwen en grond desgevallend nog aanpasbaar door 

aanbrenging van verfijningen, aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen in functie van een goede 

ruimtelijke ordening.  

Belast met het beperkt recht van opstal ten voordele van de onder supra 2 genoemde 

opstalhouder tot oprichting van de hierna volgende constructies en omgevingsaanleg, zoals 

afgebeeld en omschreven op de bijgevoegd plannen en volgens het bijzonder lastenboek waarvan 

de partijen uitdrukkelijk verklaren kennis te hebben en te aanvaarden met dien verstande dat  

partijen het recht in hoofde van de opstalhouder erkennen om nog beperkte verfijningen, 

aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de groottte en de indeling van de 

woningen alsook aan de bepalingen opgenomen in het lastenboek in functie van de eventueel 

veranderende wensen van partijen, een optimale inrichting en/of goede vakmanschap:   
- Twee gebouwen afzonderlijk in te planten op het lot 48 waarin worden gehuisvest: 30 

assistentiewoningen verdeeld over voormelde twee gebouwen, zijnde:   
o Sleutel op de deur, 22 afgewerkte woningen van type 1: 60-64 m² (netto- 

oppervlakte) met 1 slaapkamer;   
o Sleutel op de deur, 8 afgewerkte woningen van type 2: 69-75 m² (netto- 

oppervlakte) met 2 slaapkamers;  
- Groendak (extensief) op het dak op de eerste verdieping (uitgezonderd de terrassen) aan 

70euro/m²;   
- Naast en tussen de twee gebouwen op het lot 48: omgevingsaanleg.  
- Onder het lot 48 en daarom liggende loten: 21 gemeenschappelijke ondergrondse 

parkeerplaatsen (waarbij geldt dat per assistentiewoning 0.7 ondergrondse parkeerplaats 

wordt voorzien), zoals op het plan – 1 aangeduid met een blauw teken – indeling van de 

parkeerplaatsen op het plan nog aanpasbaar met dien verstande dat partijen  

overeenkomen en/of verklaren dat de intentie van de partijen inhoudt hetgeen volgt:   
o dat kandidaat-koper slechts een beperkte oppervlakte van de ondergrond van het  

lot 48 zal benutten en dat de zakelijke rechten van de overige (niet aan de  

kandidaat-koper toekomende) onder lot 48 bevindende parkeerplaatsen en 

aanhorigheden deel zullen uitmaken van een mede-eigendom of andere juridische 

kader, zoals hieronder bepaald;   
o dat er één ondergrondse constructie zal worden gebouwd (met parkeerplaatsen, 

berging, tellerlokalen, etc…) voor het volledige door de grondeigenaar beoogd 

project in het totale te ontwikkelen gebied, waarvoor één vereniging van mede-

eigenaar zal worden gecreeerd en een (deel)basisakte zal worden opgemaakt naar  
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welke bepalingen de kandidaat-koper zich desgevallend (na lichting van de optie)  

zal richten;   
o dat partijen zich ertoe verbinden om het (ter voltrekking van de onder voorgaande 

punten omschreven constructie) noodzakelijk juridisch-technisch kader (vestiging 

opstal /  recht van natrekking, vestiging erfdienstbaarheden, opmaak basisakte, 

etc…) naderhand verder uit te werken.   
  

Deze overeenkomst heeft voorrang op de plannen en het lastenboek. Het lastenboek heeft voorrang 

op de plannen.   
  

  

DIENT DESGEVALLEND NOG TE WORDEN OVEREENGEKOMEN MET BETREKKING TOT 

VOLGENDE CONSTUCTIES OP VOORMELD ONROEREND GOED:   
  

Desgevallend wordt het voorwerp van deze overeenkomst uitgebreid tot de hieronder vermelde 

constructies:   
- Ontmoetingsruimte: overdekte (wind- en waterdichte, volledig verwarmde) verbinding 

tussen de twee gebouwen met assistentiewoningen;   
- Doorgang: overdekte (wind- en waterdichte, licht verwarmde) verbinding tussen één van 

beide gebouwen met assistentiewoningen en het naastgelegen, aanpalende 

woonzorgcentrum (dienstencentrum) Zilverlinde;  
- Zonnepannelen (boven deze waarvan de aanleg eventueel noodzakelijk zou zijn voor het 

behalen van de EPB-normen);   
- Domotica: het zorgoproepsysteem, de video/parlofonie, de toegangscontrole, de 

inbraakdetectie en camarabewaking inclusief alle bekabeling;   
- Ondergrondse bergingen;   

Waarbij geldt dat alle in deze overeenkomst vermelde contractuele bepalingen eveneens hierop 

van toepassing zijn.   
  

Partijen verbinden zich ertoe om met betrekking tot het in de vorige paragraaf vermelde zaken 

(conform de geest van deze overeenkomst) in goede trouw onderhandelingen toe voeren met het 

oog op het in gemeen en onderling overleg sluiten van een overeenkomst met vermelding van 

bouwtechnische en ruimtelijke aspecten ervan alsook van de prijs.  
  

De kandidaat-koper heeft evenwel het recht om, uiterlijk op datum van 31/12/2019, af te zien van 

deze verplichting en bijgevallend ook van de bouw van de Doorgang en Ontmoetingsruimte, zoals 

hierboven omschreven.   
  

In het kader van  de aanleg van de Doorgang (die in de aanvraag tot het bekomen van de 

omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van het door de grondeigenaar beoogd projectgebied 

conform het onder bijlage gevoegd verkavelingsplan en/of voor het bouwen van de  - in deze 

overeenkomst omschreven -  gebouwen en accessoria, is vervat) op de gronden die eigendom  

zijn van het O.C.M.W. (kadastraal gekend onder het nummer Gemeente Sint-Pieters-Leeuw - 

tweede afdeling, sectie E, nummer 316E, geeft laatstgenoemde volmacht aan de kandidaat-

verkoper om alle vergunningsaanvragen tot het inplanten en bouwen ervan op en over haar  

gronden voor te bereiden en op te maken, in te dienen, de noodzakelijke attesten aan te vragen.  
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A. HOOFDINHOUD VAN DE OVEREENKOMST   

 
 

1. VERKOOPBELOFTE van de kandidaat-verkoper (aankoop- of call-optie in hoofde 

kandidaat- koper)  
De kandidaat-verkoper verbindt er zich toe om, gedurende een termijn van drie maanden  

ingaande vanaf de vervulling van de opschortende voorwaarden, het hierboven beschreven 

onroerend goed enkel aan de kandidaat-koper te verkopen, tegen de hierna bepaalde 

voorwaarden. De kandidaat-koper heeft dus het recht dit eigendom tegen die voorwaarden aan te 

kopen mits hij vóór het verstrijken van deze termijn, de hem verleende aankoopoptie licht. Het  

bewijs dat deze termijn in onderling akkoord verlengd werd, kan, indien hierover betwisting zou 

rijzen, enkel geleverd worden door een geschrift, ondertekend door beide partijen.   
  

2. Hierop aansluitende AANKOOPBELOFTE van de kandidaat-koper (verkoop- of put-optie in 

hoofde van de kandidaat-verkoper)  
Voor het geval hij niet (tijdig) zou ingaan op die verkoopbelofte en hij de hem verleende  

aankoopoptie dus niet licht, verbindt de kandidaat-koper er zich jegens de kandidaat-verkoper toe, 

gedurende een periode van één maand, die een aanvang neemt op het ogenblik van het  

verstrijken van de onder punt 1 vermelde termijn, het hierboven beschreven eigendom aan te  

kopen tegen zelfde voorwaarden, indien de kandidaat-verkoper aangeeft op deze aankoopbelofte 

te willen ingaan. Tijdens deze periode heeft de kandidaat-verkoper dus het recht van de  

kandidaat-koper te eisen, dat hij het eigendom aankoopt tegen dezelfde voorwaarden.   
  

De VERKOOP zelf komt pas tot stand door het verlijden van de AUTHENTIEKE AKTE.  
Partijen zijn, in afwijking van het gemeen recht, uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkoop zelf 

pas tot stand komt door, en op het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte  

vaststellende die verkoop, zodat zij van deze verkoop een plechtig contract hebben gemaakt. 

Zolang de authentieke akte niet werd verleden, bestaat er dus nog geen verkoop maar enkel 

een verbintenis tot verkopen en/of een verbintenis tot kopen.   
  

  

  

B. MODALITEITEN VAN DE OVEREENKOMST   

 
  

1. De partij die wenst in te gaan op de contractbelofte van de andere partij, nodigt deze  

schriftelijk uit, in voorkomend geval via de optredende notaris(sen), tot het ondertekenen van 

de notariële akte vaststellende de verkoop tegen de hierna bepaalde voorwaarden, op plaats, 

dag en uur, bepaald in samenspraak met die notaris(sen). Door deze uitnodiging geeft die  

partij op voldoende wijze te kennen in te gaan op de contractbelofte van de andere partij, licht 

hij derhalve de hem verleende optie en ontstaat in hoofde van elke partij dan ook de  

verplichting de authentieke akte vaststellende de verkoop te verlijden binnen een termijn  

van twee maanden na het lichten van de aan- of verkoopoptie.   
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2. Beide partijen, die ervan in kennis zijn dat zij steeds het recht hebben een notaris aan te  

duiden ter behartiging van hun belangen, en dat het optreden van meerdere notarissen geen 

aanleiding geeft tot verhoging van de kosten, hebben hiertoe gezamenlijk aangeduid: 

MEERSMAN Jan, Notaris, kantoor houdende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Hendrik 

Consciencestraat, 31 (Tel. (02) 331.08.20).  
  

  

  

C. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN   

 
 

De bij onderhavige overeenkomst aangegane verbintenissen, alsook de verbintenissen die  

ontstaan na lichting van (één van) de opties, worden, wat elk van beide partijen betreft, afhankelijk 

gemaakt van de realisatie van de hierna vermelde opschortende voorwaarden vóór 31/12/2023 

(waarbij evenwel als streefdatum 31/12/2022 wordt vooropgesteld), verlengbaar zoals hieronder 

onder artikel C.2.a. bepaald.   

Behoudens hierna vermeld specifiek andersluidend beding, zijn partijen elkaar, bij niet tijdige 

realisatie van deze opschortende voorwaarden, niets verschuldigd. Enkel de partij in wiens  

voordeel de opschortende voorwaarde werd voorzien, kan zich hierop beroepen, of kan, voor  

zover dit de rechtsgeldigheid van de verkoop niet in het gedrang brengt, eraan verzaken.   
Voormelde termijn tot 31/12/2023 wordt verlengd met de termijn die nodig is voor het doorlopen  

van eventuele door derden ingestelde administratieve of burgerrechtelijke procedures tegen het 

bekomen van de hier onder artikel C.2.a. omgevingsvergunningen van zodra de vordering hiertoe 

voorheen werd ingesteld.   
  

1. Opschortende voorwaarden in voordeel van de kandidaat-koper   
  

a) Bodemdecreet   

  

Het bekomen, vóór het verstrijken van de termijn waarvoor de verkoopbelofte verleend werd, van  

de vereiste bodemattesten betreffende voorschreven eigendom waaruit blijkt dat voor dit  

eigendom geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM of waaruit geen bodemverontreiniging  

blijkt die aanleiding geeft tot een saneringsverplichting, evenals het bekomen van de bevestiging 

van de bevoegde stedelijke of gemeentelijke instanties of op eender welke andere wijze de  

redelijke zekerheid dat voorschreven eigendom geen risicogrond is als bedoeld in het Vlaamse 

Bodemdecreet van 27 oktober 2006 .   
De kandidaat-verkoper verbindt zich ertoe dit bodemattest zonder uitstel aan te vragen of dit te  

laten aanvragen door zijn notaris en de inhoud ervan mee te delen of te laten meedelen aan de 

kandidaat-koper per aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de drie maanden te rekenen vanaf 

heden.  
De eigendom van het verkochte goed kan niet eerder overgaan van de kandidaat-verkoper op de 

kandidaat-koper nadat laatstgenoemde op de hoogte gebracht is van de inhoud van voormeld 

bodemattest, voor zover dit bodemattest voldoet aan de hoger bepaalde voorwaarden en voor  

zover de overige opschortende voorwaarden houdende eigendomsoverdracht uit deze 

overeenkomst vervuld zijn.  
Indien de inhoud van dit attest aan de gestelde vereisten voldoet, zal het geacht worden deel uit 

te maken van onderhavige verkoopovereenkomst.   
  

https://www.notaris.be/Kantoor/meersman-jan-notaris
https://www.notaris.be/Notaris/jan-meersman#!
https://www.notaris.be/Notaris/jan-meersman#!
https://www.notaris.be/Notaris/jan-meersman#!
https://www.notaris.be/Notaris/jan-meersman#!
https://www.notaris.be/Notaris/jan-meersman#!
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b) Energieprestatiecertificaat   

  

Deze verkoop vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de kandidaat-verkoper de 

kandidaat-koper uiterlijk bij het verlijden van de authentieke akte een door een erkend 

energiedeskundige opgemaakt energieprestatiecertificaat voorlegt.  
  

c) Voorlopige oplevering van de gebouwen en de assistentiewoningen   

  

De ondertekening van de voorlopige oplevering van de twee afzonderlijke, op de projectzone lot  

48 op te trekken gebouwen (inclusief de ondergrondse parking, Doorgang en ontmoetingsruimte) 

en de individuele hierin gehuisveste assistentiewoningen.   
  

Opleveringswijze  

 

Zodra de opstallen zijn voltooid conform het lastenboek en voor zover de resultaten van de  

eventuele wettelijke keuringen en de voorgeschreven proeven met betrekking tot technische 

aspecten van de gebouwen gekend zijn zijn, nodigt de opstalhouder de koper uit om tot de  

voorlopige oplevering over te gaan, met tussenkomst van de architect, teneinde hem toe te laten de 

nodige vaststellingen te doen, beide partijen te horen en zijn bevindingen mee te delen en schriftelijk 

vast te stellen.  

Indien de koper binnen het jaar na de voorlopige oplevering geen opmerking heeft, wordt de 

definitieve oplevering automatisch ingesteld.   

Eventuele herstellingswerkzaamheden aan het gebouw doen geen nieuwe termijn lopen.   
  

Het proces-verbaal van oplevering wordt door beide partijen ondertekend.  Het bevat de opsomming 

van de zaken die niet aanvaard werden.  
De koper wordt vermoed de voorlopige oplevering stilzwijgend te hebben aanvaard wanneer zij de 

opstallen in gebruik neemt. Het aanvaarden van de sleutels, het ter plaatse brengen van meubels, 

het uitvoeren van versieringswerken, e.d.m. … worden tevens beschouwd als inbezitneming.  
  

De koper wordt vermoed de werken voorlopig of definitief, al naargelang het geval, te hebben 

aanvaard indien zij het geschreven verzoek van de opstalhouder de oplevering op een bepaalde 

datum te doen, zonder gevolg heeft gelaten en indien zij binnen vijftien dagen nadat zij de door de 

opstalhouder daartoe bij aangetekend schrijven werd aangemaand, op de daarin gestelde datum, 

voor de oplevering niet verschenen is.  
De weigering om tot de voorlopige of definitieve oplevering over te gaan wordt samen met de 

redenen waarop zij steunt ter kennis van de verkopende partij gebracht bij een ter post 

aangetekende brief.  
Een eventuele weigering van de koper om de voorlopige of de definitieve oplevering te aanvaarden 

moet met een bij de post aangetekend en met redenen omkleed schrijven aan de opstalhouder 

worden gericht binnen de acht dagen na de dag van bedoelde oplevering.  
Als deze met redenen omklede weigering aan de opstalhouder werd betekend kan deze ofwel de 

redenen van de weigering aanvaarden en een nieuwe oplevering vragen, na de gewenste 

herstellingswerken te hebben uitgevoerd, ofwel in der minne of zoniet gerechtelijk om de benoeming 

van een deskundige verzoeken die de gegrondheid van de weigering tot oplevering moet 

onderzoeken en de eventuele kosten der herstellingswerken moet vastleggen.  
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Gevolgen.  
De voorlopige oplevering geldt als aanvaarding van de werken van het bij deze verkochte goed, 

waardoor naast de dekking van de zichtbare gebreken, de tienjarige aansprakelijkheid van 

aannemers en architecten en verkopers een aanvang neemt, en de korte termijn inzake de 

aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken begint te lopen, welke laatste termijn beperkt is 

tot maximaal drie maanden na de ontdekking van het gebrek en tot maximaal zes maanden na de 

effectieve ingebruikname van het betrokken bouwdeel, beperkt tot maximaal één jaar na de 

voorlopige oplevering. Klachten met betrekking tot de licht verborgen gebreken buiten deze 

garantieperiode zullen door de verkopers niet aanvaard en/of hersteld worden.  
  

  

2. Opschortende voorwaarden die geacht worden te zijn overeengekomen in voordeel van 

beide partijen   
  

a) Ruimtelijke Ordening – BEKOMEN VAN EEN VERGUNNING   

  

Het bekomen van definitieve, uitvoerbare, onherroepelijke en niet herziening of beroep vatbare  

omgevingsvergunningen enerzijds voor de ontwikkeling van het door de grondeigenaar beoogd 

projectgebied (cfr. het onder bijlage gevoegd ontwikkelingsplan) en anderzijds voor het bouwen  

van de (in de overeenkomst omschreven) gebouwen en accessoria.    
  

b) Verkavelingsakte voor het door de grondeigenaar beoogd ontwikkelingsgebied en het 

bekomen van het verkoop attest   

  

Het verlijden van de verkavelingsakte voor het door de grondeigenaar beoogd  

ontwikkelingsgebied en het bekomen van het verkoopsattest na oplevering van de door de 

grondeigenaar gerealiseerde infrastructuurwerken conform de nog te bekomen 

omgevingsvergunning.   
  

c) Verkoop voor vrij en onbelast   

  

Het verkrijgen, indien van toepassing, vóór het verstrijken van de termijn waarvoor de  

verkoopbelofte verleend werd, vanwege de betrokken schuldeisers van de kandidaat-verkoper  

van de geschreven toezegging dat het eigendom kan worden verkocht voor vrij en onbelast van  

om het even welke bezwarende in- of overschrijving of kantmelding, en van de zekerheid dat aan 

de door die schuldeisers gestelde voorwaarden kan worden voldaan. De kosten die hiermee 

verband houden vallen ten laste van de kandidaat-verkoper en de kosten van doorhalingen en 

opheffingen moeten gedekt worden door de koopprijs.   
  

d) Voorkooprechten   

  

In zoverre voorschreven eigendom het voorwerp zou uitmaken van enig voorkooprecht, het 

bekomen, vóór de ondertekening van de authentieke akte vaststellende verkoop, van de  

zekerheid dat de begunstigden van dit recht hun voorkooprecht niet uitoefenen.   
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Indien de opschortende voorwaarden niet wordt vervuld binnen voormelde (verlengde) termijn – of 
de koper niet aan deze opschortende voorwaarde verzaakt binnen voormelde (verlengde) termijn  
–vervalt de overeenkomst automatisch en van rechtswege tussen de partijen, waarna de partijen 
geen rechten noch plichten kunnen laten gelden. Hierdoor wijken partijen impliciet af van het 
gemeen recht inzake art 1178 B.W.  
  

  

E. SANCTIONERING VAN DE OVEREENKOMST   

 
  

1. Indien één van beide partijen zijn verbintenissen niet nakomt, heeft de andere partij steeds het 

recht om, 20 dagen na de neerlegging ter post van de ingebrekestelling van die partij bij 

aangetekend schrijven, verstuurd naar diens hoger vermeld adres en binnen zelfde termijn  

niet gevolgd door de uitvoering door de in gebreke blijvende partij van diens verbintenissen:  
- ofwel de gedwongen naleving van deze verbintenissen in rechte te vervolgen, 

onverminderd vergoeding van de geleden schade;  
- ofwel de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen, waarbij partijen  

zijn overeengekomen dat de in gebreke blijvende partij in dat geval aan de andere partij 

een schadevergoeding verschuldigd is die forfaitair wordt vastgesteld op 10 % (tien 

procent) van de hierna vermelde prijs tegen dewelke voorschreven eigendom (grond + 

opstallen) zou worden aangekocht.   
2. Indien de kandidaat-koper zijn verbintenissen niet tijdig nakomt, heeft de kandidaat-verkoper  

van rechtswege en zonder verplichting tot ingebrekestelling, recht op nalatigheidintresten die 

berekend worden van dag tot dag, op het bedrag van de verkoopprijs, aan een jaarlijkse 

intrestvoet van 10 % (tien procent). Komt de kandidaat-verkoper zijn verbintenissen niet tijdig  

na en lijdt de kandidaat-koper hierdoor schade, dan is ook de kandidaat-verkoper ertoe  

gehouden de kandidaat-koper hiervoor schadeloos te stellen op dezelfde wijze.   
  

F. VOORWAARDEN WAARONDER DE VERKOOP ZAL PLAATS VINDEN   

 
  

Indien één van beide partijen ingaat op de contractbelofte van de andere partij, zal de verkoop  

onder meer geschieden onder de volgende verkoopsvoorwaarden die door beide partijen moeten 

worden nageleefd:   
  

1. Voor vrij en onbelast van alle hypothecaire en andere bezwarende in- en/of overschrijvingen  

of kantmeldingen, hoe ook genoemd.   
  

2. In de toestand waarin het eigendom zich bevindt op het ogenblik van de voorlopige  

oplevering, met alle zichtbare en verborgen gebreken en dus zonder waarborg vanwege de 

kandidaat-verkoper voor de verborgen gebreken waarvan hij zelf geen kennis had, zonder 

waarborg ook voor de verkochte oppervlakte, hoe groot het verschil tussen de uitgedrukte en 

de werkelijke oppervlakte ook moge zijn, zelfs indien dit verschil 1/20 overtreft, zonder  

afbreuk te doen aan de verplichtingen van de kandidaat-verkoper, zoals bepaald in het 

hoofdstuk ‘Opleveringswijze’.   
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3. Met alle erfdienstbaarheden en gemeenschappen, waarmede het eigendom zou kunnen 

bevoor- of benadeeld zijn. De kandidaat-verkoper verklaart dienaangaande geen 

erfdienstbaarheden te hebben gevestigd of toegestaan ten laste van het voorschreven 

eigendom en geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden, andere dan deze vermeld in de 

verkavelings- of basisakte geldig voor het volledige ontwikkelingsgebied, de eigendomstitels 

van de ontwikkelde eigendommen en, desgevallend, de basisakte en statuten geldig voor de 

gebouwen en de ondergrondse constructie (VME – zie hierboven).  
  

4. Indien het eigendom in de toekomst mocht onderworpen worden aan gehele of gedeeltelijke 

onteigening, lijnrichting betreffende voorbouw of achterbouw, urbanisatievereisten of om het 

even welke overheidsbesluiten of reglementen, zal de uiteindelijke koper zich moeten  

schikken naar al die voorschriften, zonder voor verlies van grond, voor weigering van  

toelating tot bouwen of welke andere reden ook, enig verhaal tegen de kandidaat-verkoper te 

kunnen uitoefenen.  
De kandidaat-verkoper verklaart dat, voor zover hem bekend, voorschreven eigendom op 

heden noch geheel noch ten dele het voorwerp uitmaakt van enige voorlopige of definitieve 

stedenbouwkundige beschermingsmaatregel (bescherming als monument, landschap, dorps  

of stadsgezicht, …), dat het geen deel uitmaakt van een bos in de zin van het Bosdecreet, dat 

het niet gelegen is in een overstromingsgebied en dat het niet gelegen is in onteigening of dat 

er, steeds voor zover hem bekend geen, zelfs maar voorlopige plannen zouden bestaan om  

het eigendom in de toekomst geheel of ten dele te onteigenen.  
De kandidaat-verkoper verklaart, voor zover hij zelf bouw-, verbouwings- of 

afbraakwerkzaamheden heeft verricht aan voorschreven eigendom of enige andere handeling 

of activiteit waarvoor een vergunning vereist is, hiervoor de nodige vergunningen te hebben 

bekomen, en verklaart dat, voor zover hem bekend, voorschreven eigendom op heden het 

voorwerp niet uitmaakt van enig bouwmisdrijf.  

De kandidaat-verkoper verklaart verder dat het eigendom, voor zover hem bekend, geen 

risicogrond is als bedoeld in het Vlaams Bodemdecreet.  
De kandidaat-verkoper verklaart met betrekking tot het eigendom geen weet te hebben van 

bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de kandidaat-koper of aan derden, of 

die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 

maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. De kandidaat-verkoper verklaart  

dat het eigendom niet werd opgenomen op de inventaris van de leegstaande, ongeschikte  

en/of onbewoonbare en/of verwaarloosde gebouwen, woningen en/of bedrijfsruimten, en dat 

hem evenmin enig voornemen daartoe bekend is vanwege de overheid.  
De kandidaat-verkoper verklaart dat, voor zover hem bekend, betreffende dit eigendom geen 

voorkooprecht geldt in hoofde van enige derde (overheid of particulier).   
  

5. De uiteindelijke koper zal het eigendomsrecht van voorschreven eigendom pas bekomen op 

het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte vaststellende de verkoop.   
Hij zal er vanaf hetzelfde ogenblik het genot van bekomen door het vrije gebruik ervan, mits 

koopprijs en kosten inmiddels volledig betaald werden.  
  

De kandidaat-verkoper verklaart dat het goed thans niet verhuurd is, maar nog in gebruik is 

door hemzelf. Hij verbindt er zich toe vanaf heden geen huurovereenkomsten af te sluiten.   
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6. De uiteindelijke koper zal, vanaf de authentieke akte, de onroerende voorheffing alsook alle 

overige zakelijke en gemeentelijke belastingen moeten dragen en betalen. De verrekening  

van deze belastingen tussen koper en verkoper voor het lopend jaar gebeurt in beginsel ter 

gelegenheid van het verlijden van de authentieke akte vaststellende de verkoop.  
De kandidaat-verkoper verklaart dat er, betreffende voorschreven eigendom, thans geen 

verhaalbelastingen meer verschuldigd zijn die betrekking hebben op reeds uitgevoerde 

infrastructuurwerken.  
De belasting op het waterverbruik blijft evenwel ten laste van de persoon op wiens naam de 

facturatie van dat waterverbruik gebeurde.    
  

7. Alle rechten, kosten en erelonen betreffende de verkoopakte, inbegrepen de kosten van 

eventuele opmeting en plan, vallen ten laste van de uiteindelijke koper en zijn betaalbaar  

uiterlijk vóór het verlijden van de authentieke akte.   
Zijn niet inbegrepen in de prijs: registratierechten, aandeel in de kosten van de verkavelings- 

en basisakte, opmetingsplan, notariskosten, erelonen en de andere bijkomende kosten van de 

koop zijn ten laste van de koper.  
Kosten bodemattest, stedenbouwkundige inlichtingen, kadastrale stukken en vacatiekosten 

notaris zijn ten laste van de verkoper.  
  

8. Postinterventiedossier   
De kandidaat-verkoper verklaart dat voor het goed een postinterventiedossier werd opgesteld 

en overhandigt een duplicaat van dit dossier aan de kandidaat-koper die erkent het  

ontvangen te hebben.   
  

9. De koper wordt gewezen op artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening  

“Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen :  
1° de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken :  

a) het optrekken of plaatsen van een constructie,  
b) het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat,  
c) c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie;  
2° met bomen begroeide oppervlakten, vermeld in artikel 3, § 1 en § 2, van het bosdecreet  

van 13 juni 1990 ontbossen, zoals vermeld in artikel 4, 15°, van dat decreet;  

3° bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter 

hebben, en geen deel uitmaken van de oppervlakten, vermeld in 2°, vellen;  

4° het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te vullen,  
op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt;  

 5°  een  grond  gewoonlijk  gebruiken,  aanleggen  of  inrichten  voor  :  
a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 

afval,  
b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens,  
c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden 

gebruikt, in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten, 

met uitzondering van het kamperen op een toeristisch logies dat voldoet aan de 

voorwaarden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 5 februari 2016 betreffende het 

toeristische logies;  
6° de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, indien  

de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt;  
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7° een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk 

bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande wijzigen, ongeacht of  

het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al  

dan niet gemeubileerde kamer; 

8° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, 

een tennisveld of een zwembad;  
9° een publiciteitsinrichting plaatsen of aanbrengen.”  

  

9. De kandidaat-verkoper verklaart dat er noch ondergronds noch bovengronds een stookolietank 

aanwezig is en dat er zich in het eigendom geen opslaginstallatie bevindt die definitief buiten 

gebruik is gesteld, zonder te zijn geledigd en te zijn gevuld met zand, schuim of enig ander inert 

materiaal.  
  

10. De kandidaat-verkoper verklaart dat er geen hangende geschillen of vorderingen tegen of  

door derden (buren, architect, aannemer, huurders, …) voorhanden zijn. Elke toekomstige 

vordering tegen derden kan, vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst, door de  

kandidaat-koper worden uitgeoefend. De desgevallend hieruit voortspruitende schadevergoeding 

wordt verworven door de kandidaat-koper.   
  

G. PRIJS   

 
  

Indien de verkoop tot stand komt, zal deze, onverminderd latere andersluidende overeenkomst 

tussen partijen, plaatsvinden tegen de prijs van:  
  

- Voor de grond (lot 48): 790.000€ (zevenhonderdnegentigduizend euro) exclusief 

registratierechten en notariskosten: juiste oppervlakte te bepalen door opmeting van 

beëdigd landmeter die zal worden aangesteld door de koper uiterlijk op het ogenblik van  

het verlijden van de notariële akte;   
  

- Voor de woningen van type 1: 2024 (tweeduizendvierentwintig) euro/m² bruto 

vloeroppervlakte exclusief btw; (waarbij de bruto vloeroppervlakte berekend wordt als de 

netto vloeroppervlakte x 1,13 )  
 

- Voor de woningen van type 2: 1981 (duizendnegenhonderdeenentachtig) euro/m² bruto 

vloeroppervlakte exclusief btw (waarbij de bruto vloeroppervlakte berekend wordt als de 
netto vloeroppervlakte x 1,13 )  

- Groendak: 70 euro/m² (op eerste verdieping uitgezonderd de terrassen – exacte 

 oppervlakte nog naderhand uiterlijk bij de voorlopige oplevering van de gebouwen 

tegensprekelijk op te meten);   

- Voor de ondergrondse parking: 25.000 euro per ondergrondse parkeerplaats exclusief  

btw;   
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- Desgevallend: voor de Doorgang, voor de Ontmoetingsruimte, voor de domotica, 

zorgoproepsysteem, zonnepanelen (exclusief deze eventueel noodzakelijk voor het 
behalen van de EPB-normen), berging: prijs naderhand in gemeen en onderling overleg te 

bepalen door middel van een schriftelijke en door beide partijen ondertekende 

overeenkomst op basis van een uitgewerkt voorstel.   

Zijn lastens kandidaat-koper:   
- registratierechten betreffende de aankoop van de gronden;   
- Btw op de constructies;   
- de kosten, registratierechten, erelonen, BTW betreffende de verkavelingsakte (pro rata de door 

laatstgenoemde aangekochte grond);  
- de opmetingskosten;  
- notariskosten, erelonen notaris en andere bijkomende kosten van de koop.   
  

Zijn lastens kandidaat-verkoper:   
Kosten bodemattest, stedenbouwkundige inlichtingen, kadastrale stukken en vacatiekosten  

notaris.  

  

H. BIJZONDERE VOORWAARDEN   

 
  

1. Erkenning van assistentiewoningen  

  

Het doorlopen van de nodige procedures en het vervullen van de nodige formaliteiten met het oog 

op het verkrijgen van de wettelijke erkenning van de woningen als assistentiewoningen (en de 

hierbij horende voordelen) wordt uit het voorwerp van deze overeenkomst gesloten en valt aldus 

onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaat-koper, die alle eventueel (in dit kader 

in acht te nemen) technische specifiteiten en andere relevante informatie aan de kandidaat-

verkoper overmaakt.   
  

2. Tijdsplanning   

  

Na het bekomen van een definitieve, uitvoerbare, onherroepelijke en niet herziening of beroep 

vatbare omgevingsvergunningen enerzijds voor de ontwikkeling van het door de grondeigenaar 

beoogd ontwikkelingsgebied (cfr. het onder bijlage gevoegd ontwikkelingsplan) en anderzijds voor 

het bouwen van de (in deze overeenkomst omschreven) gebouwen met accessoria, zullen de 

partijen in gemeen overleg een tijdsplanning opmaken voor het bouwen van de gebouwen met 

accessoria hetgeen zich vermoedelijk over een periode van 2,5 tot 3 jaar zal uitstrekken.   
  

  

BIJLAGE(N)  

  

1. Verkavelingsplan.  
2. Plannen en lastenboek assistentiewoningen.   
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In dubbel opgemaakt te Sint-Niklaas op ……………… , waarvan elk der partijen erkent één 

 origineel exemplaar ontvangen te hebben.   
  

  

  

Ipon N.V.,   

De grondeigenaar,   
  

  

  

J.C.S. INVEST N.V., gedelegeerd bestuurder,   

Dhr. Peter DE NIL, vaste vertegenwoordiger.  
Kandidaat-verkoper grond.  
  

  

  

I & S Construct & Co,   

De opstalhouder,   
  

  

  

  

Mevr. Caroline Pattin, zaakvoerder,   

Kandidaat-verkoper opstallen.   
  

  

  

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Pieters-Leeuw,   

  

  

  

  

Dhr. Siebe Ruykens, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn  
  

  

  

  

Dhr. Walter Vastiau, algemeen directeur  

Kandidaat-koper.  
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Algemeen directeur 

6 2019_RMW_00047 Wijziging organogram en personeelsformatie  
(OCMW) - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Ingevolge de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 oktober 2018 

betreft de functie van directeur WZC een statutaire betrekking (omzetting van een 

contractuele naar een statutaire functie) waaraan de functionele loopbaan A1a-A2a-A3a 

is gekoppeld. 

Er werden het voorbije jaar 3 selectieprocedures gevoerd, die elk weinig kandidaten 

opleverden, en geen die een geslaagde kandidaat opleverde. 

Om de instroom van kandidaten te bevorderen, wordt voorgesteld de functie op A4a-

A4b te voorzien. 

Aan de OCMW-raad van heden wordt een beperkte aanpassing van het organogram 

en de personeelsformatie, namelijk de inschaling van de functie van directeur WZC op 

niveau van afdelingshoofd met de functionele loopbaan A4a-A4b, ter goedkeuring 

voorgelegd. 

Het dossier werd gunstig geadviseerd door het college vast bureau op 20 mei 2019 en 

voorgelegd aan het Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité op 14 juni 2019. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het voorstel van wijziging van 

het organogram en de personeelsformatie goed te keuren. 

Juridische gronden 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2018. 

De rechtspositieregeling voor bepaalde personeelsgroepen van het OCMW-personeel, 

goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 juni 2011, en alle latere 

wijzigingen. 

Regelgeving: bevoegdheid 
De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het 

decreet lokaal bestuur. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De eerder vermelde financiële gegevens vertrekken vanuit het oogpunt van de 

kandidaat, nl. het brutoloon. Voor het OCMW als werkgever ligt de reële loonkost hoger. 

Hier wordt getracht het reële meerkost voor het bestuur te becijferen. We berekenen dit 

op resp. 5 jaar, 10 jaar en 20 jaar. 
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Stemming op het agendapunt 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord in de personeelsformatie de functie 

van directeur WZC statutair te voorzien als volgt: 

AFDELING GRAAD FUNCTIEBENAMING Rang 
LOON- 

SCHAAL 

Woonzorg Afdelingshoofd Directeur Woonzorgcentrum Ax A4a-A4b 

Artikel 2 
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord het organogram te wijzigen 

overeenkomstig als bijlage bijgevoegd ontwerp. 

Bijlagen 

 

 organogram.pdf 
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Afdeling Interne  
Zaken 

 Afdeling  
Burgergerichte Zaken 

 
Afdeling Welzijn 

 
Afdeling  

Woonzorg 

 Afdeling  
Technische  

Zaken 
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7 2019_RMW_00048 Wijziging rechtspositieregeling (OCMW) - 

Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Er werden het voorbije jaar 3 selectieprocedures gevoerd om de functie van directeur 

WZC in te vullen, die elk weinig kandidaten opleverden, en geen die een geslaagde 

kandidaat opleverde. 

Om de instroom van kandidaten te bevorderen, wordt voorgesteld de functie op A4a-A4b 

te voorzien. 

Aan de OCMW-raad van heden wordt een beperkte aanpassing van de 

rechtspositieregeling, namelijk de inschaling van de functie van directeur WZC op niveau 

van afdelingshoofd met de functionele loopbaan A4a-A4b, ter goedkeuring voorgelegd.  

Het dossier werd gunstig geadviseerd door het college vast bureau op 20 mei 2019 en 

voorgelegd aan het Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité op 14 juni 2019. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het voorstel van wijziging van 

de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel goed te keuren. 

Juridische gronden 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2018. 

De rechtspositieregeling, goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 december 2008, 

vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 december 2008, en alle 

latere wijzigingen. 

De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel, goedgekeurd in de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 16 juni 2011, en alle latere wijzigingen. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 tot wijziging van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden 

voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen 

betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden 

voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen 

van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft verloven en 

afwezigheden.  
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Regelgeving: bevoegdheid 
De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het 

decreet lokaal bestuur. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De reële meerkost voor het bestuur te becijferen. We berekenen dit op resp. 5 jaar, 10 

jaar en 20 jaar. 

 

Stemming op het agendapunt 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn wijzigt artikel 113 van de rechtspositieregeling van 

het OCMW-personeel voor de functie van directeur WZC de functionele loopbaan als 

volgt: 

“Voor de graden van rang Ax voor de functie van directeur WZC-afdelingshoofd 

A4a-A4b: van A4a naar A4b na 9 jaar schaalanciënniteit in A4a en een gunstig 

evaluatieresultaat." 

Artikel 2 
De raad voor maatschappelijk welzijn wijzigt artikel 124 van de rechtspositieregeling 

voor OCMW-personeel als volgt: 

Voor een graad van rang Ax (A4a-A4b): 

1. Ten minste vier jaar graadanciënniteit in de graad A1a-A2a; 

2. Een diploma hebben dat toegang geeft tot niveau A; 

3. Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke 

evaluatie; 

4. Slagen voor de selectieprocedure. 
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Financiën 

8 2019_RMW_00049 Rekening 2018 OCMW - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
De OCMW-raad van 21 december 2017 keurde het OCMW budget 2018 en bijlagen goed. 

In de loop van 2018 werden alle gekende opbrengsten en kosten geboekt, werden alle 

financiële verrichtingen verwerkt en werden de nodige eindejaarsverrichtingen gedaan.  

Hieruit vloeit de rekening voort die thans ter goedkeuring aan de OCMW-raad wordt 

voorgelegd. 

Juridische gronden 
Artikel 260 van het Decreet over het lokaal bestuur. 

Regelgeving: bevoegdheid 
De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het 

decreet lokaal bestuur. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
Het gecumuleerd budgettaire resultaat van de rekening 2018 zal bij de eerstvolgende 

budgetwijziging aangepast worden. 

Stemming op het agendapunt 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De OCMW-raad keurt de rekening 2018 van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw goed. 

Bijlagen 
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LIQUIDITEITENREKENING OCMW 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANS OCMW 2018 
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27 juni 2019 20:56 - De voorzitter sluit de zitting 

algemeen directeur 

Walter Vastiau 
voorzitter 
Siebe Ruykens 

 


