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De gemeenteraad:

Openbare zitting
1. Vragen van raadsleden
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op ons besluit van 23 september 2004 houdende instelling van een vragenronde voor de gemeenteraadsleden 
over punten die niet op de dagorde voorkomen
Gelet op ons besluit van 24 januari 2019 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad
besluit
1. Raadslid Benoît Houbiers stelde volgende vraag:
Ik dacht dat de ervaring van het werk in ‘s-Gravenvoeren je een lesje zou hebben geleerd.
Helaas moet worden opgemerkt dat de werken in Sint-Pietersvoeren en de werken die nog in uitvoering zijn in 
Teuven niet hebben geprofiteerd van de opgedane ervaring.
Wat betreft Sint-Pietersvoeren, sinds wanneer moeten de werkzaamheden zijn afgerond en wat is de boete per 
dag vertraging vanaf deze datum tot de definitieve oplevering van het werk?
De Teuvense HORECA-sector klaagt op sociale netwerken. 
Welke toeslagen zijn er voor deze sector?
Is Voeren de slechtste leerling in de Vlaamse rioleringsklas. Worden meer waarborgen voorzien voor de toekomstig 
werken ?
De burgemeester antwoordde het volgende:
Bedankt voor uw vraag
De werkzaamheden in Sint-Pieters-Voeren zijn officieel sinds 7 september afgerond. Hiermee werd er niet enkel 
riolering aangelegd in deze deelgemeente, maar kregen de straten ook een vernieuwd wegdek, werden de kabels in 
het centrum ondergronds gebracht, werden de nutsleidingen vernieuwd, werden voetpaden aangelegd en werd het 
pleintje Bauwerd opnieuw ingericht. Kortom, de rioleringswerken worden steeds als een opportuniteit gezien om de 
bovengrondse weginrichting aan te pakken, de dorpscentra te verfraaien en verkeersveiliger in te richten (zoals ook 
geïllustreerd wordt door middel van de afbeelding in de presentatie).
Voor de uitvoering van de werkzaamheden werden voorafgaand 105 dagen voorzien, hetgeen in het bevel van 
aanvang werd neergeschreven. Daarnaast werden 60 dagen aan meerwerk geteld. Dit zijn opdrachten die 
bijkomend door de gemeente voorzien werden zoals het aanbrengen van kantstroken in de Sint-Pietersstraat en de 
vernieuwing van Koebeek. Het totaal aantal voorziene dagen bedroeg met andere woorden 165 dagen. 
In het dagboek der werken, bijgehouden door de werftoezichter, staat een effectief gewerkt aantal van 168 dagen. 
Daarnaast waren er ook nog 27 weerverletdagen; dus dagen wanneer men door de weersomstandigheden niet heeft 
kunnen werken, en 32 verlofdagen. Men heeft met andere woorden drie dagen langer gewerkt dan voorzien.
Wat betreft het berekenen van boetes is het Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 van toepassing en meer 
bepaald worden ingevolge artikel 86 vertragingsboetes berekend volgens een formule. Deze formule is bijgevoegd 
op de slide.



Zo kan je berekenen dat de vertragingsboete 490 euro bedraagt; wanneer je de reeds vernoemde gegevens in 
rekening brengt alsook een gunningsbedrag van €1.334.545.
Belangrijke nuance is dat het artikel ook een maximumbedrag oplegt voor een vertragingsboete; meer bepaald 5% 
van het gunningsbedrag (M). 
Dergelijke boete kan slechts door de bouwheer opgelegd worden. In het geval van de rioleringswerken in Sint-
Pieters-Voeren is dit Fluvius. Aangezien de werken vlot verliepen en de vertragingsboete zeer minimaal is, wordt er 
door Fluvius geen beroep gedaan op artikel 86 van het betreffende Koninklijk Besluit. Daarbij loopt de samenwerking 
met Fluvius (ook voor de andere lopende rioleringswerken, zoals in Teuven) zeer goed en is er geen reden om deze 
samenwerking in het gedrang te brengen voor een dermate minimale vertraging.
We kunnen daarmee ook stellen dat de werkzaamheden op drie dagen na afgerond werden binnen de termijn en dit 
tot grote tevredenheid van zowel de gemeente als de inwoners. Het openbaar domein van het dorpscentrum is er 
alleszins op vooruit gegaan. In een lange reeks van nog uit te voeren rioleringswerken kunnen we stellen dat we 
Sint-Pieters-Voeren van ons lijstje kunnen afvinken. 
Voor de horeca en inwoners in het algemeen zijn de werkzaamheden niet altijd even aangenaam; dat is evident. We 
hebben dan ook alle begrip als enkele horecazaken zich soms eens wat kritischer opstellen. Door corona moesten 
deze zaken immers de voorbije twee jaren regelmatig de deuren sluiten. Tijdens de rioleringswerken zijn de 
horecazaken weliswaar zo goed als altijd fysiek bereikbaar en staat bij de omleidingsborden aangegeven dat ze 
bereikbaar zijn. In ieder geval zullen de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden aangezien ze kaderen binnen 
de verplicht uit te voeren Europese Kaderrichtlijn Water.
De horecasector kan beroep doen op de hinderpremie en sluitingspremie bij hinder naar aanleiding van openbare 
werken. Deze premie is een initiatief van de Vlaamse overheidsentiteit het Agentschap Innoveren & Ondernemen. 
Zelfstandigen en kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van 
wegenwerken voor de deur, kunnen genieten van een hinderpremie van € 2000. Wie in aanmerking komt, krijgt een 
brief van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De hinderpremie biedt wat financiële 
ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor de deur. Wie genoodzaakt is 
om zijn zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen te sluiten ingevolge de hinder kan eventueel ook genieten 
van de sluitingspremie van € 80 per sluitingsdag.
Voeren heeft inderdaad een zeer lage rioleringsgraad in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Vandaar ook dat er 
sinds 2000 een ware inhaalbeweging werd opgestart; een inhaalbeweging die de laatste jaren in een 
stroomversnelling is geraakt, voornamelijk ook dankzij de bijkomende financiering voor rioleringswerken die de 
Vlaamse Regering vrij maakt om deze werkzaamheden uit te voeren. De reden waarom zo weinig inwoners in 
Voeren aangesloten zijn op de riolering, vindt zijn oorzaak in het feit dat, voor het jaar 2000, de toenmalige 
meerderheid het niet zag zitten om samen te werken met de Vlaamse overheid. Daarom werden de rioleringswerken 
lange tijd tegengehouden en werd er ook nagenoeg niets uitgevoerd. Na 2000 kon het nieuw bestuur de 
rioleringswerken uiteindelijk inplannen, samen met de Vlaamse overheidsinstanties. De komende jaren zal er 
daarom nog heel wat werk verricht moeten worden teneinde een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in alle 
hoofdstraten van Voeren. Zo wordt er momenteel gewerkt in Teuven, volgend jaar wordt er in enkele straten van 
Moelingen riolering aangelegd, in 2025 en 2026 worden de werken uitgevoerd in Sint-Martens-Voeren, in 2025 in 
Remersdaal en in 2026 wordt uiteindelijk ook gestart in de Boomstraat en de Berneauweg. In al deze gevallen zullen 
de rioleringswerken gezien worden als een opportuniteit en zal ook van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om 
de bovengrondse weginrichting te optimaliseren, veiliger, groener en beter in te richten. Dit bestuur is daarom een 
voorstander van de rioleringswerken omdat we op die manier niet enkel werken aan zuivere waterlopen en een 
gezondere leefomgeving, maar ook aan een opwaardering van het openbaar domein.



2. Raadslid Michael Henen stelde volgende vraag:
Dato 9 juni 2022 heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om twee parkeervakken in Onderdorp, 
ter hoogte van nummer 17, tot één parkeervak om te vormen. Bovendien werd het expliciet in de beslissing 
geschreven dat dit ten opzichte van 2 ramen gecentreerd moest worden.
In deze beslissing werd evenwel uitdrukkelijk bepaald dat een nieuw parkeervak ter hoogte van nummer 15 van 
dezelfde straat opgericht zou worden.
Alhoewel de aanpassing ter hoogte van 17 inderdaad uitgevoerd werd, is daarentegen niks gebeurd wat betreft 
nummer 15, ondanks het feit dat zelfs een schets op straat getekend werd, die nog steeds aanwezig is. Sindsdien 
blijft er de facto alleen maar één parkeervak in dit gedeelte van de straat.
Daarvoor mijn vragen:

- het uittreksel uit het notulenboek van het college maakt geen enkele melding van omstandigheden of 
reden die deze beslissing rechtvaardigen. Zou het mogelijk zijn om meer uitleg erover te krijgen?
- in dezelfde gedachtegang, is er een verklaring voor het feit dat het parkeervak volstrekt gecentreerd 
moest worden? Impliciet, zou het niet logischer geweest zijn om gewoon één van de twee vakken te 
verwijderen?
- hoewel de beslissing zo duidelijk lijkt, zou iemand mij willen verduidelijken waarom de aanpassing 
ter hoogte van nummer 15 niet uitgevoerd werd en wie dat besloten heeft?
- zal deze toestand zoals het nu is, gehandhaafd blijven? Zo niet, wat bent U van plan terzake?

De burgemeester antwoordde het volgende:
Bedankt voor uw vraag. 
Ik zou mijn antwoord willen starten met het geven van een stand van zaken van het groter plaatje. Op de 
gemeenteraad van 28 april van dit jaar werd goedkeuring gegeven aan de vernieuwde visie op het toerisme in onze 
gemeente. Een van de zes maatregelen die werden voorgesteld is om een integrale, gemeentelijke parkeervisie op 
te stellen aangezien, uit de bevraging die door Toerisme Vlaanderen werd uitgevoerd, volgde dat er parkeer- en 
verkeersproblemen zijn in de dorpscentra en dit voornamelijk tijdens de drukke toeristische piekmomenten. Het 
bestuur herkent deze uitkomst aangezien het gemeentelijk parkeerbeleid niet mee geëvolueerd is ten opzichte van 
een aantal andere evoluties. Vandaar dat momenteel gewerkt wordt aan een integraal gemeentelijk parkeerbeleid. 
Voor dit plan werd een openbaar onderzoek georganiseerd, dat liep tot eind september. Ik verwijs hiervoor ook naar 
de vorige editie van het gemeentelijk infoblad. Het plan, met acties en maatregelen ter verbetering van het 
parkeerbeleid in onze gemeente, zal binnenkort voorgelegd worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring. 
Daarnaast verbeteren we ook lokaal de parkeersituatie bij de bovengrondse weginrichting naar aanleiding van de 
rioleringswerken. Hier zijn er een aantal principes die we in elke deelgemeente doortrekken zodat er uniformiteit 
aangaande de bovengrondse weginrichting tussen de deelgemeenten ontstaat.
Daarnaast verwijs ik voor meer context over het algemeen parkeerbeleid in ’s-Gravenvoeren ook graag naar mijn 
antwoord dat ik gegeven heb op de gemeenteraad van 26 november 2020.
Uw vraag betreft echter een zeer specifieke vraag die betrekking heeft op twee parkeerplaatsen die vervangen 
werden door één parkeerplaats. Op de initiële plannen werden inderdaad twee parkeerplaatsen getekend. Vandaar 
ook dat er twee parkeerplaatsen geverfd werden op de betreffende locatie, voor huisnummer 17. Echter werd 
mondeling overeengekomen om op deze locatie maar één parkeerplaats in te tekenen. Deze informatie stroomde 
echter niet door naar de aannemer zodat er toch twee plaatsen geverfd werden. Het verwijderen van één 
parkeerplaats betreft dus een rechtzetting van een eerdere afspraak. De reden daarvoor is dat deze parkeerplaatsen 
zich dicht bij een wegversmalling bevinden zodat je voor de versmalling een invoegstrook nodig hebt die lang 
genoeg is. Zowel bussen als bijvoorbeeld landbouwvoertuigen hebben voldoende ruimte nodig om een vlotte 
doorgang en kruising van het verkeer te garanderen. De praktijk heeft ondertussen ook uitgewezen dat één 
parkeerplaats meer geschikt is dan twee parkeerplaatsen en dit met betrekking tot een vlotte doorgang van het 



verkeer. Omwille van die reden werd er ook geen parkeerplaats ingetekend voor huisnummer 15. Dit zou de 
invoegmogelijkheid nog meer belemmeren. De locatie van de overgebleven parkeerplaats werd nu gecentreerd, 
maar het klopt inderdaad dat je ook een parkeervak had kunnen schrappen. 
Ter info geef ik nog mee dat enige tijd terug een parkeervak werd aangepast in het Onderdorp voor huisnummer 45. 
Hier werd het parkeervak te dicht geverfd tegen de inrit zodat de inwoner met veel moeite kon uitrijden. Vandaar dat 
deze situatie ook aangepast moest worden. Daarnaast hebben we in Bovendorp één parkeerplaats bijkomend 
kunnen bijtekenen aangezien deze mogelijkheid er was op het terrein. Deze uitbreiding werd beslist op hetzelfde 
college, van 9 juni.
De situatie in het Onderdorp zal nu stabiel blijven. Ik stel vast dat er steeds parkeerplaatsen vrij zijn, hetgeen 
betekent dat er voldoende parkeervakken zijn, en ik stel vast dat er een vlotte doorstroming is van het verkeer. Zoals 
eerder aangegeven werden er een maximaal aantal parkeervakken ingetekend, rekening houdende met alle inritten, 
wegversmallingen, zijstraten en dergelijke. Maar voor meer context hieromtrent verwijs ik graag naar mijn antwoord 
dat ik gegeven heb op de gemeenteraad van 26 november 2020.
Tot slot geef ik nog mee dat de betreffende buren ook bij me langs zijn geweest en ik weet met andere woorden dus 
ook waar deze vraag vandaan komt. Ik heb echter ook begrepen dat er een niet optimale verstandhouding is tussen 
deze buren. Soms wordt de gemeente geconfronteerd met situaties waarbij men verwacht dat de gemeente 
tussenkomt in discussies tussen buren. Zeker indien er geen rechtsreeks algemeen belang is, is een tussenkomst 
door de gemeente in dergelijke gevallen zeker niet aan te raden; waarbij we de situatie steeds objectief wensen te 
beoordelen. Ik stel voor dat u dezelfde voorzichtigheid in overweging neemt.
Hopende hiermee uw vraag te hebben beantwoord.
2. Non-consensus Domeinconcessie parochiezaal Pley 16, 's- Gravenvoeren: vaststellen 

concessievoorwaarden en goedkeuren kandidaatstellingsprocedure
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op de artikels 1101 en volgende en artikel 1712 van het Burgerlijk Wetboek
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en meer bepaald artikel 56, §3, 1°, waarbij daden van 
beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen aan het college worden toegewezen; en 8° b) waarbij 
de bevoegdheid aan het college wordt toegewezen voor het vaststellen van de contractvoorwaarden voor een 
concessie van 9 jaar of minder
Gelet op het Bodemdecreet van 27 oktober 2006
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/3 - transacties onroerende goederen
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 september 2022 waarin er een non-
consensus was over het voorliggende agendapunt en het punt door de burgemeester doorverwezen werd naar de 
gemeenteraad
Overwegende dat de parochiezaal, de pastorie en het perceel grond voor de kerk en pastorie van ‘s Gravenvoeren 
eigendom zijn geworden van de gemeente middels notariële akte d.d. 30/12/2021
Overwegende dat het college bevoegd is voor de voorbereiding en uitvoering van de concessie als zijnde een daad 
van beheer en in zitting van 5 mei 2022 besliste tot het opmaken van een schattingsverslag door Geotec bv, 
Riemsterweg 117, 3742 Bilzen, in het kader van een eventuele concessieovereenkomst voor de juiste bepaling van 
de concessievergoeding met betrekking tot het goed voormalige parochiezaal (uitgezonderd de pastorie), kadastraal 
bekend: te Voeren 6° afdeling ’s Gravenvoeren, Sectie A, Nummer 362 H, Pley 16, Grondoppervlakte volgens 
kadaster: 1.089m²
Overwegende dat de uitbating van de voormalige parochiezaal in een ruimere visie kadert over de leefbaarheid van 
de gemeente Voeren. Door middel van deze domeinconcessie wenst het bestuur de levendigheid in het centrum te 
stimuleren, de dorpskern op te waarderen zoals voorzien in het meerjarenplan, alsook om op een duurzame manier 
om te gaan met het gemeentelijk patrimonium. Zij wenst een bruisend centrum te creëren, waar mensen 
gestimuleerd worden elkaar te ontmoeten. 
Overwegende dat met de domeinconcessie van de voormalige parochiezaal getracht zal worden om een bijkomende 
ontmoetingsplaats creëren waar plaats is voor zowel een horeca-uitbating, een educatieve invulling, een thuisbasis 
voor de activiteiten van verenigingen als voor festiviteiten van allerlei aard. Samenwerking tussen de publieke en 
private sector moet deze missie mogelijk maken.
Overwegende dat bij een domeinconcessie de overheid door middel van een overeenkomst een persoon het recht 
verleent om een gedeelte van het openbaar domein of privédomein tijdelijk en op een wijze die het recht van 
anderen uitsluit, in gebruik te nemen. De concessie kan steeds door een reden, geleend aan het openbaar belang, 
eenzijdig herroepen worden door de overheid. 
Gelet op het bijgevoegde schattingsverslag van Geotec d.d. 07/07/22 waarin de jaarlijkse huurprijs van het pand 
geschat wordt op 18.300,00 EUR, hetgeen richtinggevend is voor de minimumwaarde van de domeinconcessie en 
dat indien het bestuur hiervan af wenst te wijken, dit uitdrukkelijk dient te motiveren
Gelet op het verplichte bijgevoegde bodemattest, verkregen op 07/09/2022, waarin gesteld wordt dat de OVAM geen 
aanwijzingen heeft dat deze grond een risicogrond is, noch dat er een bodemverontreiniging voorkomt
Overwegende dat de bijlage met de contractvoorwaarden en de procedure tot kandidaatstelling integraal deel 
uitmaakt van dit besluit
besluit
Artikel 1 De raad stelt, omwille van de non-consensus over dit agendapunt in het college van 29/09/22, de 
contractvoorwaarden en de procedure tot kandidaatstelling vast, zoals weergegeven in bijlage m.b.t. de 



domeinconcessie aangaande de voormalige parochiezaal, kadastraal bekend: te Voeren 6° afdeling ’s 
Gravenvoeren, Sectie A, Nummer 362 H, Pley 16, grondoppervlakte volgens kadaster: 1.089m² 
Artikel 2 De oproeping tot kandidaten zal bekend gemaakt worden via volgende kanalen:

- de websites van de gemeente
- de Facebookpagina’s van de gemeente
- publicatie in de eerstvolgende uitgave van de gemeentelijke infogids
- aanplakking aan het gemeentehuis 
- publicatie in het blad ‘Etalage’

Stemming
Stemmen voor: 9 William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont

Stemmen tegen: 4 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen: 0

Ongeldig: 0

Stemmen niet : 0

3. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2023 aan de brandweerzone Oost-Limburg
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikel 68 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, zoals gewijzigd
Gelet op het Koninklijk Besluit 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
hulpverleningszones
Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2014 betreffende de gemeentelijke dotaties aan de 
hulpverleningszones
Gelet op besluit 57 van de prézoneraad van 14 december 2014 houdende de gemeentelijke dotatie aan 
Brandweerzone Oost-Limburg
Gelet op besluit nr. 10 van de zoneraad van 13 maart 2015 over de verminderde dotatie voor Opglabbeek en Riemst
Gelet op besluit nr. 21 069 van de zoneraad van 28 mei 2021 houdende de princiepsbeslissing tot aanpassing van 
de meerjarenbegroting ten gevolge van de stijging van de federale dotatie
Gelet op het besluit van het zonecollege van 30 september 2022 houdende het begrotingsvoorstel 2023
Overwegende dat de parameters, aantal inwoners en belastbaar KI, aangepast werden aan de actuele gegevens 
(situatie 1 juli 2022)
Overwegende dat ingevolge inflatie en indexeringen de dotatie in 2023 met 2% wordt verhoogd
Overwegende dat de zoneraad het besluit van 28 mei 2022 mbt. de aanpassing van de jaarlijkse 
stijgingspercentages intrekt en de bij aanvang van de beleidsperiode overeengekomen stijging van de gemeentelijke 
dotaties herneemt:

2020 2021 2022 2023 2024 2025
2% 2% 1% 2% 2% 1%

Overwegende dat iedere gemeenteraad zijn gemeentelijke dotatie voor 2023 voor 1 december 2022 dient goed te 
keuren
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad keurt het besluit van de zoneraad tot vaststelling van de gemeentelijke dotaties 

dienstjaar 2023 van 30 september 2022 goed
dotatie volgens de 

verdeelsleutel
extra dotatie – extra 

vermindering DOTATIE 2023

As  € 306,644,12  € 306.644,12 

Bilzen € 1.249.321,20 € 1.249.321,20 

Dilsen-Stokkem € 842.188,40 € 842.188,40 

Genk € 3.351.340,67 + € 45.000 € 3.396.340,67  

Hoeselt € 379.835,61 € 379.835,61 

Houthalen-Helchteren € 1.241.612,83 € 1.241.612,83 

Kinrooi € 456.152,83 € 456.152,83 

Lanaken € 1.171.110,83 € 1.171.110,83 

Maaseik € 993.320,08 € 993.320,08 

Maasmechelen € 1.530.234,86 € 1.530.234,86 



Oudsbergen € 984.488,76 € 984.488,76 

Riemst € 618.154,38 - € 7.751,59 € 610.402,79 

Voeren € 167.000,78 € 167.000,78 

Zutendaal € 315.082,73 € 315.082,73 

TOTAAL € 13.606.488,08 € 13.643.736,49 
Artikel 2 De raad neemt kennis van de totale gemeentelijke bijdrage van € 13.643.736,49 die is voorzien in de 

begroting van de brandweerzone voor 2023. 
De gemeente Voeren heeft binnen de brandweerzone een aandeel van 1,23 %. 
Dit komt neer op een dotatie in 2023 van € 167.000,78.

Artikel 3 De raad gaat akkoord met de betaling van de dotatie van € 167.000,78 in 2023.
Gespreid over 4 schijven wordt dit bedrag betaald voor de 10e dag van de eerste maand van het 
kwartaal. De eerste maal zal dit gebeuren voor 10 januari 2023.

Artikel 4 Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de brandweerzone worden bezorgd
Stemming
Stemmen voor: 9 William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, 

Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont

Stemmen tegen: 4 Jean Levaux, Benoît Houbiers, Michael Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen: 0

Ongeldig: 0

Stemmen niet : 0

 4. Openbare verkoop gemeentelijke goederen en hout
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke 
comptabiliteit
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012
Overwegende dat de gemeente een aantal loten ter beschikking heeft van goederen:

- Lot 1 – Voertuig -> Polo Volkswagen
- Lot 2 – Voertuig -> Ford Transit Connect
- Lot 3 – Mobiele display -aanhangwagen
- Lot 4 – Voertuig -> tractor Deutz
- Lot 5 – Mercedes vrachtwagen
- Lot 6 – Motorvoertuig
- Lot 7 – Renault haakarm (onder voorbehoud)
- Lot 8 – Mazouttank 1500 liter
- Lot 9 – Mazouttank 1500 liter
- Lot 10 – Mazouttank 1500 liter
- Lot 11 – Kopieerapparaat 
- Lot 12 – Fototoestel Canon Powershot SX10 IS
- Lot 13 – Ijzeren palen
- Lot 14 – hout +- 20m³ los gestapeld
- Lot 15 – hout +- 20m³ los gestapeld
- Lot 16 – hout +- 20m³ los gestapeld

Overwegende dat deze loten openbaar verkocht kunnen worden 
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad keurt het kohier van lasten en voorwaarden voor de openbare verkoop van 

verschillende loten toebehorend aan het gemeentebestuur van Voeren, dat aan dit besluit wordt 
gehecht, goed

Artikel 2 De bekendmaking van de openbare verkoop gebeurt via het gemeentelijk infoblad, de 
facebookpagina van de gemeente en de gemeentelijke website. De lijst met de beschikbare loten, de 
voorwaarden van verkoop en de inschrijvingsformulieren  kunnen teruggevonden worden op de 
website van de gemeente www.voeren.be of kunnen opgevraagd worden bij de dienst 
grondgebiedszaken. De loten kunnen bezichtigd worden op afspraak vanaf 3 november 2022 tot en 
met 7 december 2022 op het nummer 0470/88 03 65. De inschrijvingen dienen uiterlijk op 8 
december 2022 op de gemeente toe te komen in een gesloten omslag met duidelijke vermelding 
“openbare verkoop” op de omslag



Artikel 2 De openbare verkoop gebeurt door middel van schriftelijke biedingen. De ingediende biedingen 
worden geopend in een open zitting in het bijzijn van de Algemeen Directeur en een medewerker 
van de dienst Grondgebiedszaken. Deze open zitting zal plaatsvinden op 8 december om 11u30 in 
de raadzaal “Jef en Jeanneke”

Stemming
Stemmen voor: 13 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont

Stemmen tegen: 0

Onthoudingen: 0

Ongeldig: 0

Stemmen niet : 0

5. Fluvius OV - Buitengewone Algemene Vergadering 7 december 2022
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 22 september 2022 werd opgeroepen om op digitale 
wijze deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdachthoudende Vereniging op 7 
december 2022
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 22 september 2022 
overgemaakt werd
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur; waarbij bepaald wordt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering
besluit
Artikel 1 Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 7 december 2022 met als agendapunten:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van het door de raad van 
bestuur opgestelde budget 2023.

2. Statutaire benoemingen.
3. Statutaire mededelingen.

Artikel 2 De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de digitale Buitengewone 
Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 7 december 2022 (of iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag 
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 
1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde be- 
slissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be

Stemming
Stemmen voor: 13 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont

Stemmen tegen: 0

Onthoudingen: 0

Ongeldig: 0

Stemmen niet : 0

6. Fluvius Limburg - Buitengewone Algemene vergadering 21 december 2022:
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009
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Gelet op het feit dat de gemeente momenteel voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg
Gelet op het feit dat de agenda met documentatiestukken opgesteld werd door de Raad van Bestuur in zitting van 13 
september 2022
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 september 2022 werd opgeroepen om deel te 
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Limburg die op woensdag 21 december 2022 
plaatsheeft in PXL-Congress (blok D) te 3500 Hasselt, Elfde-Liniestraat 23a
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken bij deze oproepingsbrief waren gevoegd
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering
Het eerste agendapunt handelt over de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in 
Vlaanderen (het dossier Tramontana):
In het artikel 3.A.2 van de statuten van Fluvius Limburg wordt in het voorwerp voorzien dat de Opdrachthoudende 
vereniging bevoegd is voor o.m. “het aanleggen, het exploiteren en het beschikbaar stellen van elektronische-
communicatienetwerken en installaties alsook voor het vervoer van signalen langs deze elektronische-
communicatienetwerken”.
Gelet op het artikel 3.B van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg waarin opgenomen is 
dat de Opdrachthoudende vereniging ten behoeve van haar deelnemers haar voorwerp ook mag verwezenlijken 
door samenwerking met andere rechtspersonen waar zij al dan niet kan in deelnemen met naleving van de 
bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.
Fluvius Limburg doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende 
openbaredienstverplichtingen een beroep op de exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv met zetel te 
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
Fluvius System Operator cv en Telenet BV hebben op 18 juli 2022 een bindend akkoord bereikt om samen het 
datanetwerk van de toekomst (met inbegrip van de fiber-to-the-home-technologie) in Vlaanderen te realiseren. De 
twee bedrijven zullen met dat doel een dochteronderneming (werknaam NetCo) uitbouwen die financieel en 
operationeel zelfstandig zal zijn.
Het datanetwerk van de toekomst zal:

o open zijn met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden voor aanbieders van diensten, 
o ultraperformant zijn door hogere datasnelheden, 
o toegankelijk zijn voor alle Vlaamse gezinnen en bedrijven en dit zowel in stedelijke als in landelijke 

gebieden,
o en met de laagst mogelijke kosten voor de samenleving worden uitgerold.  

De gemeente is overtuigd dat de toegang van iedere burger en bedrijf tot kwaliteitsvolle en snelle dataverbindingen 
van cruciaal belang is.  De gemeente wenst op haar grondgebied maximaal in te zetten op het vlak van connectiviteit 
en het datanetwerk van de toekomst uit te bouwen via hoofdzakelijk een fiber-to-the-home-technologie.  De 
gemeente staat ten volle achter de ambitie om glasvezelconnectiviteit te voorzien zowel in stedelijk als in landelijk 
gebied en – waar dit niet mogelijk is – de huidige hybride glasvezel-coax-netwerkinfrastructuur van een upgrade te 
voorzien.
Deze doelstellingen kaderen binnen het algemeen en maatschappelijk belang aangezien het alle burgers en 
bedrijven van de gemeente aanbelangt.  De beslissing van de gemeente, in uitvoering van haar beleid en binnen 
haar autonome bevoegdheid, tot het uitbouwen van openbare elektronische-communicatienetwerken op haar 
grondgebied wordt gekwalificeerd als een taak van stedelijk/gemeentelijk belang.  De uitrol van het datanetwerk zal 
maximaal gebeuren in synergie met andere werken voor glasvezel en nutsvoorzieningen. Dergelijke beslissing laat 
het recht van de gemeente in haar hoedanigheid van domeinbeheerder onverlet om op verzoek van een derde partij 
de nodige domeintoelatingen toe te kennen.  Ook de keuze om vrij een dienstverlener als gemeente te kiezen blijft 
behouden.
Om deze openbare elektronische-communicatienetwerken aan te leggen, te exploiteren en beschikbaar te stellen 
wenst de gemeente een beroep te doen op de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, die door middel van 
haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv de vennootschappen NetCo en HoldCo mede zal 
uitbouwen.  In NetCo zullen de elektronische-communicatienetwerken (meer specifiek het bestaande HFC-netwerk 
en de overige glasvezelinfrastructuur) worden ingebracht.  Na de inbreng zal NetCo instaan voor de aanleg, het 
beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol 
van het datanetwerk van de toekomst.  De oprichting van HoldCo, waarin de aandelen NetCo worden ingebracht, 
biedt desgevallend en tussentijds mogelijkheden om een uitkering van cashmiddelen te kunnen voorzien voor de 
aandeelhouders.
Deze structuur en de centralisatie van deze netwerken in NetCo bieden de beste garanties voor de gemeente om 
deze doelstellingen te realiseren en zo voor iedereen in Vlaanderen een efficiënt, betaalbaar en toegankelijk 
datanetwerk van de toekomst mogelijk te maken.
De Raad van Bestuur van Fluvius Limburg heeft, overeenkomstig de artikelen 12:10 en 12:93 e.v. van het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen, in zitting van 13 september ll. het voorstel tot inbreng van de bedrijfstak 
openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv opgesteld en goedgekeurd.  In dit 
inbrengverslag werden de voorafgaande besluitvormingsvereisten opgenomen die gelden als opschortende 
voorwaarden voor de realisatie van het dossier Tramontana.  
Het tweede agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen:



Gelet op het feit dat aan het voorwerp wijzigingen worden aangebracht waarvoor de Raad van Bestuur, 
overeenkomstig het artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een omstandige 
verantwoording heeft opgemaakt.
Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in meerdere domeinen.  

1. DOSSIER TRAMONTANA
De wijzigingen met betrekking tot het dossier Tramontana werden in geel gemarkeerd in het voorliggend 

ontwerp van statutenwijzigingen.  
Ingevolge de door de Raad van Bestuur van Fluvius Limburg besliste inbreng van bedrijfstak van de 
openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv, zal Fluvius System 
Operator cv op haar beurt deze bedrijfstak inbrengen in de nieuw op te richten vennootschap NetCo die zal 
instaan voor de aanleg, het beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde 
ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol van het datanetwerk van de toekomst.  De Opdrachthoudende 
vereniging Fluvius Limburg ontvangt daarvoor de daartoe uitgegeven aandelen K in Fluvius System 
Operator cv, waardoor de participatie van Fluvius Limburg in de exploitatiemaatschappij wordt uitgebreid 
voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken. Voor de toekenning van de aandelen en 
de winstverdeling betreffende de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken wordt volgend 
onderscheid gemaakt:

- een deelnemer aangesloten voor 1 januari 2023 voor de activiteit openbare elektronische-
communicatienetwerken behoudt de zijn daarvoor eerder toegekende aandelen At en Bt en 
bijhorend dividendrecht (inclusief het synthetisch dividend) ter vergoeding van de inbreng bedrijfstak 
specifiek;

- voor alle deelnemers wordt ter vergoeding van de inbreng bedrijfstak algemeen één bijkomend 
aandeel Be gecreëerd dat zal worden omgezet in een aandeel Aek met nog een bijkomend 
onderscheid qua kencijfer, respectievelijk kencijfer 1 en kencijfer 2, naargelang de gemeente al dan 
niet gemeentelijke optische netten heeft aangelegd. Het winstsaldo wordt verdeeld op basis van het 
aantal EAN’s elektriciteit.

De Fluvius-Net-activiteit (elektronische-communicatiediensten) vormt een onderdeel van de inbreng 
bedrijfstak door Fluvius Limburg in Fluvius System Operator cv.  De bestaande dienstenrelatie tussen de 
Opdrachthoudende vereniging en haar deelnemers zal ingebracht worden in NetCo.  Voor de 
steden/gemeenten die op heden deelnemers zijn voor de Fluvius-Net-activiteit (elektronische-
communicatiediensten) houdt dit in dat zij de bestaande diensten aan dezelfde voorwaarden kunnen/zullen 
verderzetten.  Het behoort tot de gemeentelijke autonomie om hier desgevallend te opteren voor geen 
verderzetting van deze Fluvius-Net-activiteit.
De wijzigingen aan de statuten met betrekking tot het dossier Tramontana betreffen in het bijzonder:

- de verduidelijking dat het om ‘openbare’ elektronische-communicatienetwerken gaat;
- de omschrijving van de vennootschappen NetCo en HoldCo;
- het invoegen van de definitie ‘synthetisch dividend’ die van toepassing is op de deelnemers die 

reeds voor 1 januari 2023 aangesloten zijn voor de activiteit openbare elektronische-
communicatienetwerken;

- het schrappen van de Fluvius-Net-activiteit vermits deze vervat is in de inbreng van bedrijfstak;
- aanpassingen aan de aandelen(categorieën), winstverdeling en stemrechten voor de activiteit 

openbare elektronische-communicatienetwerken zodat de deelnemers vergoed worden voor de 
specifieke en/of algemene inbreng bedrijfstak;

- het uitbreiden van de bevoegdheid in hoofde van de regionale bestuurscomités wat de 
adviesverlening betreft inzake de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken;

- de regels die van toepassing zijn bij het beëindigen van de samenwerking voor de activiteit 
openbare elektronische-communicatienetwerken;

- een actualisering van de bijlage 1 alsook het toevoegen van een nieuwe bijlage 4 met een overzicht 
van de gemeenten die deel uitmaakten van een kabelmaatschappij.

2. DOSSIER STRUCTUURWIJZIGINGEN
De wijzigingen met betrekking tot de structuurwijzigingen werden in blauw gemarkeerd in het voorliggend 
ontwerp van statutenwijzigingen.
De Vlaamse Regering besliste bij decreet van 16 november 2018 houdende diverse bepalingen inzake 
energie (zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2018) om het grondgebied van 
Vlaanderen op te delen in homogene lokale geografische aaneengesloten exploitatiegebieden voor 
elektriciteit en gas met als doel om zo de operationele efficiëntie te verhogen.
In artikel 4.1.1 van het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 mei 
2009 (hierna het “Energiedecreet”) werden bijgevolg twee randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen 
gemeenten kunnen kiezen voor een distributienetbeheerder, met name (i) dezelfde distributienetbeheerder 
voor gas en elektriciteit en (ii) aaneensluitende geografische gebieden met minstens 200.000 aangesloten 
afnemers1.
Overeenkomstig artikel 15.3.5/18 van het Energiedecreet hebben de distributienetbeheerders  momenteel 
tot en met 1 januari 2023 de tijd om te voldoen aan voormelde voorwaarden waarbij eventueel onderling 
gebieden kunnen worden uitgewisseld. 

1 Bij Decreet van 15 juli 2022 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat de voorwaarden voor de aanwijzing van 
distributienetbeheerders betreft (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 juli 2022) werd de vereiste inzake het minimaal 
aangesloten afnemers toegevoegd.



Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in het artikel 422 voor onder meer de 
Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet zijn aangewezen 
als distributienetbeheerder, dat uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk is als de 
gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over 
de modaliteiten voor de uitvoering ervan.
Om tot de vooropgestelde homogene gebieden te komen zal immers gebiedsuitwisseling nodig zijn.  
Daarom heeft de Raad van Bestuur van Fluvius Limburg in zitting van 13 september 2022:

I. een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteiten gas en warmte 
van de gemeente Laakdal, heden ressorterend onder Fluvius Antwerpen, overgedragen worden aan 
de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg;

II. een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteit gas verbonden 
aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, 
Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, 
Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw) heden ressorterend onder 
Fluvius Limburg, overgedragen wordt aan de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-
Dijle). 

Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten  omvat, zal 
overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan 
naar de overnemende vereniging en dit vanaf 1 januari 2025.  
De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen door overneming zijn opgenomen in de 
respectievelijke voorstellen van partiële splitsing.   
Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 december 2021.  
Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2024 die geattesteerd zullen worden door de betrokken 
commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde 
ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 december 2021 (voorlopige ruilverhouding), 
worden vastgelegd en verwerkt.  Deze werkwijze laat in de eerste plaats toe om met de meest 
geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de 
datum van 1 januari 2025, waarop genoemde partiële splitsingen binnen de onderscheiden 
Opdrachthoudende verenigingen boekhoudkundig, fiscaal en juridisch van kracht worden. 
Door deze partiële splitsingen zal voldaan worden aan de randvoorwaarden zoals opgelegd in het artikel 
4.1.1 van het Energiedecreet en wordt de bereidwilligheid en het engagement van de steden/gemeenten en 
de distributienetbeheerders aangetoond om zich te conformeren aan de voorwaarden en ratio legis van het 
Energiedecreet, waarbij aan de distributienetbeheerders de mogelijkheid moet geboden worden om voor de 
concrete uitwerking van de transactie en de overeenkomstige gebiedsuitwisseling decretaal verlenging te 
krijgen tot 1 januari 2025, het begin van de volgende gewestelijke en gemeentelijke legislatuur.
De wijzigingen aan de statuten met betrekking tot het dossier structuurwijzigingen treden in werking op 1 
januari 2025 en betreffen in het bijzonder:

- het schrappen van de bepalingen met betrekking tot de inbrengende Opdrachthoudende vereniging 
PBE;  

- de uniformisering van de soorten aandelen en winstverdeling waarbij het resultaat binnen de 
gereguleerde activiteiten elektriciteit en gas op basis van het aandeel binnen het eigen vermogen zal 
worden verdeeld;

- een actualisering van de bijlagen ingevolge de voorgestelde partiële splitsingen.
3. OVERIGE WIJZIGINGEN

De overige wijzigingen werden in groen gemarkeerd in het voorliggend ontwerp van statutenwijzigingen en 
zijn een gevolg van wijzigingen van regelgeving, het schrappen van de activiteiten Fluvius GIS en Center, 
het rechtzetten van materiële vergissingen, enz.
Het betreft meer bepaald:

- een actualisering van de van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap 
ingevolge het WVV en de omzendbrief KBBJ / ABB 2022 / 1 betreffende de toepassing van artikel 
397, 2de lid van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur;

- de terminologische verfijning door de introductie van de term ‘distributienetwerken’ bij de activiteiten 
andere dan elektriciteit en gas;

- de invoeging en/of actualisering van een aantal definities; 
- de schrapping van de nevenactiviteiten Fluvius GIS en Fluvius Center ingevolge het intern gevoerde 

kerntakendebat;
- de schrapping van de openbaredienstverplichting voor de openbare verlichting ingevolge het Besluit 

van de Vlaamse Regering van 23 april 2021;
- de verlenging van de duurtijd voor de activiteiten van het voormalige Inter-media en Inter-aqua 

ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van 21 juni 2022;
- de rechtzetting van foutieve verwijzingen;
- de benoeming en kwijting door de algemene vergadering van de leden van de regionale 

bestuurscomités;
- de precisering wat de stemrechten en het beslissingsquorum op de algemene vergadering betreft;
- de conformering aan het artikel 422 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
- de hernummering van bestaande bijlage 3 in bijlage 2bis en van de bestaande bijlage 4 in bijlage 3.



Het vierde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van 
alle activiteiten van de gemeente Laakdal van Fluvius Antwerpen naar Fluvius Limburg:
Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dient de gemeente Laakdal een keuze te 
maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als gas.  Daarom stellen de raden van bestuur van 
Fluvius Antwerpen en Fluvius Limburg voor een partiële splitsing door overneming te realiseren waarbij de gemeente 
Laakdal voor de activiteiten gas en warmte uit de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen zal treden en 
hiervoor haar aansluiting zal uitbreiden bij de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg. Door deze partiële 
splitsing zal de gemeente Laakdal de randvoorwaarden, zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, 
kunnen respecteren.
Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor onder meer 
de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 zijn 
aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als de 
gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de 
modaliteiten voor de uitvoering ervan.
Het vijfde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van 
de activiteit gas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE van Fluvius 
Limburg naar Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle):
Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dienen de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, 
Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, 
Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw voor hun gehele grondgebied een keuze te maken omtrent de 
distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als gas.  Daarom stellen de raden van bestuur van Fluvius Limburg en 
Iverlek voor een partiële splitsing door overneming te realiseren waarbij de activiteit gas verbonden aan de 
Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke optreedt voor voornoemde gemeenten) zal worden overgedragen aan 
de Opdrachthoudende vereniging Iverlek. Dit impliceert een uittreding voor de activiteit gas van de 
Opdrachthoudende vereniging PBE uit Fluvius Limburg en een uitbreiding van de aansluiting met de activiteit gas 
van de 16 voormelde gemeenten bij de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle). Door deze 
partiële splitsing zullen de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, 
Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw de 
randvoorwaarden, zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen respecteren.
Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor onder meer 
de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 zijn 
aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als de 
gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de 
modaliteiten voor de uitvoering ervan.
besluit
Artikel 1 Agenda
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 21 december 2022:
Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het 
datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).
1. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:

a. Wijziging van het voorwerp;
b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV van de 

bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 10, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1 en 2 en het toevoegen van een 
nieuw artikel 37ter en een nieuwe bijlage 4;

c. Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsingen) van de bestaande artikelen 2bis, 8, 9, 
11, 12, 17, 25, 30 en 37ter en de bijlagen 1 en 2 en het schrappen van de hernummerde bijlage 2bis;

d. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande artikelen 2, 2bis, 
3, 6, 8, 9, 10, 17, 24, 25, 27, 30, 32, 33 en 39 en de bijlagen 2 en 4 en het hernummeren van de bijlagen 3 
en 4;

e. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid van het 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);

f. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WVV; 
g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van 

subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in te schrijven;
h. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van 

subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;
i. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;
j. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de al dan niet 

vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het agendapunt 2 vast te 
stellen.

2. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van de bijkomende aandelen Be binnen de activiteit elektriciteit 
die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit openbare elektronische-
communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel.

3. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende 
WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de 



activiteiten aardgas en warmte van de gemeente Laakdal, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius 
Antwerpen, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (overnemende vereniging):
a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
b. Goedkeuring van de omzetting van de aandelen Ae, Be, Ag, At, Bt, Ar en Br à rato van 25 euro per eigen 

eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare elektronische-
communicatienetwerken en riolering.

c. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van winstbewijzen C en vaststelling van de 
vervanging/hernoeming per 1 januari 2025 van de aandelen Be door aandelen Ae voor de activiteit 
elektriciteit, van de aandelen W door aandelen Aw voor de activiteit warmte, van de aandelen Bt door 
aandelen At voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken, van de aandelen Aw en Bw 
door aandelen Alw voor de activiteit waterdistributie en van de aandelen Br door aandelen Ar voor de 
activiteit riolering.

d. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van 
Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot 
partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het 
vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing 
per 1 januari 2025.
De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Fluvius Limburg kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 
12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

e. Goedkeuring van:
i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen 

(partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten aardgas en warmte van de gemeente Laakdal, 
dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Antwerpen, over te brengen naar de Opdrachthoudende 
vereniging Fluvius Limburg (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle 
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans 
afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de 
ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve 
ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

f. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de gemeente Laakdal met de activiteiten aardgas 
en warmte vanaf 1 januari 2025.

g. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging 
naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen 
en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 
splitsing zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;  
iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende 
vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële 
splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale 
controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 
kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van 
de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.

4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende 
WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit 
aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt namens 
de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, 
Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft 
toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius 
Zenne-Dijle) (overnemende vereniging):
a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van 

Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot 
partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het 
vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing 
per 1 januari 2025.
De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Fluvius Limburg kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 
12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

c. Goedkeuring van:



i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel 
te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE 
(dewelke voor deze activiteit optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, 
Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, 
Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te 
brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende 
vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 
voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding 
per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 
december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

d. Aanvaarding van de uittreding van de Opdrachthoudende vereniging PBE voor de activiteit aardgas vanaf 
1 januari 2025.

e. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging 
naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen 
en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 
splitsing zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;  
iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende 
vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële 
splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale 
controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 
kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van 
de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.

5. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor 
de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de 
agendapunten 2, 3, 4, 5 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 
2, 3, 4, 5, 8, 9 en 10 bij authentieke akte te doen vaststellen.

6. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur 
opgestelde begroting 2023.

7. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV.
8. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.
9. Statutaire benoemingen.
10. Statutaire mededelingen.
Artikel 2 Dossier Tramontana
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Limburg aangaande het dossier 
Tramontana, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.  Ter vergoeding van de inbreng 
bedrijfstak ‘algemeen’ zal de gemeente één aandeel Be onderschrijven ter waarde van 25 euro.
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie 
van het dossier Tramontana met het operationeel zijn van HoldCo en NetCo (cf. het inbrengverslag) en voor wat het 
synthetisch dividend betreft tevens onder de opschortende voorwaarde van gunstige beslissing van de Dienst 
Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling) van de FOD Financiën m.b.t. de oorsprong van het synthetisch 
dividend, nl. door verkoop van aandelen aan Telenet.
Artikel 3 Dossier Tramontana
Ingevolge de beslissing genomen in de artikelen 1 en 2 wordt de activiteit zoals omschreven in 3.A.2 van de statuten 
toevertrouwd aan de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg die – door middel van haar 
exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv – hiervoor een beroep zal doen op haar dochtervennootschap 
NetCo, wat mogelijk is overeenkomstig artikel 3.B van de statuten.  
Artikel 4 Structuurwijzigingen
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Limburg met betrekking tot de 
structuurwijzigingen.  
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2025 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie 
van alle hiermee verband houdende partiële splitsingen.
Artikel 5 Overige wijzigingen
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Limburg met betrekking tot de 
overige wijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.  
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022 met uitzondering van de voorgestelde aanpassingen met 
betrekking tot de nevenactiviteiten Fluvius GIS en Fluvius Center die van toepassing blijven tot en met 21 juni 2022 
(zijnde de datum van de voorbije algemene vergadering waarop de intrekking van de beheeroverdracht werd 
aanvaard).



Artikel 6 Partiële splitsing door overneming van Fluvius Antwerpen naar Fluvius Limburg voor de 
activiteiten gas en warmte van de gemeente Laakdal
Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Antwerpen / Fluvius Limburg door 
overneming inzake de overgang van Fluvius Antwerpen naar Fluvius Limburg van de activiteiten gas en warmte 
verbonden aan de gemeente Laakdal.
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg wordt verzocht de uitbreiding van aansluiting 
voor de activiteiten gas en warmte van de gemeente Laakdal te willen aanvaarden.
Artikel 7 Partiële splitsing door overneming van Fluvius Limburg naar Iverlek voor de activiteit gas 
verbonden aan de opdrachthoudende vereniging PBE
Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Limburg / Iverlek door overneming inzake 
de overgang van de activiteit gas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke optreedt namens 
de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, 
Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw) van Fluvius Limburg naar Iverlek 
(Fluvius Zenne-Dijle).
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg wordt verzocht de uittreding van de 
Opdrachthoudende vereniging PBE voor de activiteit gas te willen aanvaarden.
Artikel 8
De betrokken Opdrachthoudende verenigingen te verzoeken om de nodige bestuurlijke en vennootschapsrechtelijke 
acties te ondernemen om uitvoering te kunnen geven aan bovenstaande beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 9
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg op 21 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 tot en met 8 van onderhavige 
gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 10
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg, ter attentie van het 
secretariaat, (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
Stemming
Stemmen voor: 13 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont

Stemmen tegen: 0

Onthoudingen: 0

Ongeldig: 0

Stemmen niet : 0

 7. Maatregelen n.a.v. stijgende energieprijzen - Doven openbare verlichting
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het toegevoegd punt van de gemeenteraad van 22 september 2022 betreffende “Maatregelen n.a.v. 
stijgende energieprijzen” (beperking branduren van de Openbare verlichting)
Overwegende dat er gevraagd werd om te onderzoeken of de openbare verlichting gedoofd kan worden op welke 
tijdstippen 
Overwegende volgende inlichtingen verkregen van netbeheerder Fluvius :

- de Openbare Verlichting in de gemeente Voeren wordt aangestuurd vanuit de ELIA schakelstations van 
Lixhe en Battice en dit volgens een schema beheerd door ORES

- de Openbare Verlichting wordt standaard aangestuurd door een astronomische klok (inschakeling na 
zonsondergang, uitschakeling voor zonsopgang) 

- er is mogelijkheid om de Openbare Verlichting te laten uitschakelen tussen middennacht en 5.00 AM, met 
bovendien ook de mogelijk om de Openbare Verlichting toch de hele nacht te laten doorbranden op 
feestdagen en in de weekends. Indien alle de gemeenten afhankelijk van hetzelfde stroomverzorgingsgebied 
vanuit onderstations Lixhe en Battice een gelijke keuze maken, kan de aanpassing snel- en eenvoudig 
gebeuren door software aanpassing in betreffende onderstations. Zo niet dienen in alle onze ca. 35 trafo-
cabines de pulscode-ontvangers aangepast te worden, met als gevolg een langere uitvoeringstermijn en 
kostprijs.

Overwegende dat de meeste gemeentebesturen kiezen voor deze mogelijkheid om de Openbare Verlichting te laten 
uitschakelen tussen middennacht en 5.00 AM, met bovendien ook de mogelijk om de Openbare Verlichting toch de 
hele nacht te laten doorbranden op feestdagen en in de weekends.
Gelet op het besluit van het College in zitting van 13 oktober 2022 over deze aangelegenheid :
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- Waarbij gekozen werd voor de optie om de Openbare Verlichting te laten uitschakelen tussen middennacht 
en 5.00 AM, met bovendien ook de mogelijk om de Openbare Verlichting toch de hele nacht te laten 
doorbranden op feestdagen en in de weekends.

- En dat dit besluit ter bekrachtiging voorgelegd zou worden in volgende gemeenteraadszitting
Overwegende dat de technische oplossing afhankelijk is van hetgeen besloten zal worden door de buurgemeenten 
van hetzelfde stroomverzorgingsgebied als de gemeente Voeren
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van Fluvius
Artikel 2 De gemeenteraad bekrachtigt de optie om de Openbare Verlichting te laten uitschakelen tussen 

middennacht en 5.00 AM, met bovendien de wens om de Openbare Verlichting toch de hele nacht te 
laten doorbranden op feestdagen en in de weekends.

Artikel 3 Deze keuze wordt medegedeeld aan Fluvius met het verzoek om deze zo snel mogelijk toe te 
passen volgens de technische mogelijkheid die er zal zijn met betrekking tot de keuze van de 
buurgemeenten afhankelijk hetzelfde stroomverzorgingsgebied

Stemming
Stemmen voor: 13 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont

Stemmen tegen: 0

Onthoudingen: 0

Ongeldig: 0

Stemmen niet : 0

 8. Goedkeuring overeenkomst met RLH&V voor opmaak masterplan Landschapspark
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat gemeente Voeren zich aanmeldde als kandidaat Landschapspark en weerhouden werd om een 
masterplan in te dienen
Overwegende dat de VLM 100.000 euro subsidie ter beschikking stelt voor personeels- en werkingskosten voor 
opmaak van het masterplan en operationeel plan en daarvan reeds 70% uitbetaalde aan de gemeente Voeren
Overwegende dat Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren als coördinator voor het Landschapspark optreedt
Overwegende dat een overeenkomst tussen de gemeente en RLH&V werd opgesteld om de middelen van de VLM 
door te storten naar RLH&V en de rol van RLH&V wordt beschreven 
Overwegende dat het college in zitting van 9 september 2022 instemde met een bijkomende werkingskost van 3000 
euro in 2022 en 2023 voor opmaak brochures, presentatiemateriaal, vertalingen, tolken, workshops, catering
Overwegende dat de aanvraag tot Landschapspark onderdeel is van de doelstelling LAN01/LAN1.5
besluit
Artikel 1 De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen gemeente Voeren en RLH&V goed, gevoegd in 

bijlage, voor opmaak van het masterplan en operationeel plan voor het Landschapspark
Artikel 2 De gemeente gaat over tot de betaling van het bedrag van 70.000 euro op rekeningnummer BE52 

0910 1225 8809 van RLH&V na goedkeuring van de overeenkomst. Het overige saldo van 30% 
wordt uitbetaald van zodra de gemeente het bedrag van 30.000 euro ontvangen heeft van de VLM

Stemming
Stemmen voor: 13 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Michael Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont

Stemmen tegen: 0

Onthoudingen: 0

Ongeldig: 0

Stemmen niet : 0

De dagorde uitgeput zijnde en lezing gegeven van tegenwoordig proces-verbaal, dat staande de zitting is 
goedgekeurd, is de zitting gesloten om 20u50.
Algemeen directeur Voorzitter
Kimberly Peeters Rik Tomsin
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