
 Gemeenteraad 
Zitting van 19 januari 2021 

Notule 
 
Aanwezig: Steven De Maesschalck: voorzitter; 

Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, Filip Blanckaert, 
Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Dries Couckuyt, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
De heer Steven De Maesschalck, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over 
het Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan 
de hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 32; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 

van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Kennisname 

De heer Lucas Staes, raadslid, komt binnen en neemt deel aan de zitting. 

PATRIMONIUM 
2.  Kennis nemen van de stand van zaken van het project 'Cultuurhuis' 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de raadsleden op een transparante 

wijze wil informeren over de stand van zaken van ‘Grote werken’ opgenomen in het beleidsprogramma; 
Op voorstel van de bevoegde schepen, 
Gehoord de toelichting van de heer Frank Benoit, directeur Ruimte van de gemeente Ingelmunster; 

NEEMT KENNIS 
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Van de stand van zaken van de projecten die vallen onder Groot Werk 2 – Huis van de Vrije tijd, meer 
bepaald het Cultuurhuis en de Cultuurfabriek. 

ALGEMEEN BESTUUR 
3.  Kennis nemen van de stand van zaken in verband met het Corona-compensatiefonds 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de raadsleden op een transparante 

wijze wil informeren over de essentiële aspecten van het gemeentelijk beleid; 
Gelet de gemeenteraad van 23 juni 2020 waar de oprichting van een Corona-compensatiefonds werd 

aangekondigd door de heer burgemeester, op voorstel van een werkgroep binnen de gemeenteraad om 
middelen in te zetten met het doel de gevolgen van de Corona-pandemie op het functioneren van onze 
gemeente te milderen; 

Op voorstel van de burgemeester, 
Gehoord de toelichting van mevrouw Tine Dhont, financieel directeur van de gemeente Ingelmunster; 

NEEMT KENNIS 
Van de stand van zaken van de besteding in 2020 van de middelen van het Corona-compensatiefonds en de 
bekomen effecten. 

VEILIGHEID 
4.  Kennis nemen van de beleidsverklaring van de nieuwe korpschef van de politiezone Midow 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de raadsleden op een transparante 

wijze wil informeren over de essentiële aspecten van het gemeentelijk beleid; 
Overwegende dat de heer Ruben Depaepe op 30 november 2020 de eed aflegde als nieuwe korpschef 

van de politiezone Midow ter vervanging van de heer Hans Malysse; 
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeenteraad kennis neemt van de inzichten van de 

heer Depaepe over het te voeren beleid binnen de politiezone; 
Op voorstel van de burgemeester, 
Gehoord de toelichting van de heer Ruben Depaepe, korpschef van de politiezone Midow; 

NEEMT KENNIS 
Van de beleidsverklaring van de heer korpschef. 

Beslissingen 

INFRASTRUCTUREN 
5.  Goedkeuren van de zaak van de wegen 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning; 
Gelet op artikel 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning waarin wordt gesteld dat als 

de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en 
de bevoegde overheid oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad 
een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de 
aanvraag; 

Gelet op het gewestelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Roeselare dat op 21 
november 2008 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd; 
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Gelet dat volgens dit plan de betreffende percelen gelegen zijn in het deelgebied 16 – Regionaal 
bedrijventerrein Zandberg, waarbij de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 49 van toepassing zijn; 

Gelet op de vergunningsaanvraag met referentienummer OMV_2020129791; 
Gelet dat deze vergunningsaanvraag een nieuwe ontwikkeling voorziet voor een 

bedrijfsverzamelgebouw van een 19-tal units met de aanleg van een nieuwe weg; 
Overwegende dat een deel van deze nieuwe ontsluitingsweg gedeeltelijk wordt opgenomen in het 

openbaar domein, het overige deel blijft in private eigendom; 
Overwegende dat de toekomstige openbare weg wordt aangelegd in een bitumineuze verharding, 

waarbij enkele opritten worden voorzien in betonstraatstenen; 
Overwegende dat het ontwerp een uitbreiding voorziet van het riolenstelsel; 
Overwegende dat het ontwerp groenaanleg voorziet; 
Overwegende dat het ontwerp rekening houdt met artikel 49 van het gewestelijk uitvoeringsplan 

Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Roeselare; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
18 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean-Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, 
Filip Blanckaert, Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, 
Evy Becquart) 
Artikel 1 – De zaak van de wegen, voor de vergunningaanvraag met referentienummer OMV_2020129791, 

wordt goedgekeurd. 

VOLKSGEZONDHEID 
6.  Goedkeuren van deelname aan "10.000 stappen: Elke stap telt" 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
Gelet op het preventiedecreet van 21 november 2003 en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018 en latere wijzigingen; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2020 

betreffende de goedkeuring van de intergemeentelijke samenwerking in functie van een lokale 
preventiewerking; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 7 december 2020, om 
deel te nemen aan het project “10.000 stappen: Elke stap telt”; 

Overwegende dat het volledige traject 4 jaar omvat en dat er dient ingeschreven te worden per jaar; 
Overwegende dat dit traject getrokken zal worden door de intergemeentelijke preventiewerker 

gezondheid; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De gemeente Ingelmunster engageert zich tot deelname aan het project “10.000 stappen: Elke 

stap telt” voor een looptijd van 4 jaar en schrijft hiervoor in voor het jaar 2021. 
Artikel 2 – De engagementsverklaring in bijlage wordt goedgekeurd en ondertekend. 

ONDERWIJS 
7.  Vaststellen van het verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van de ouders 

in de schoolraad 
De GEMEENTERAAD, 
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3; 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad 

(hierna Participatieraad), artikel 12; 
Gelet op het feit dat de huidige vierjarige mandaten van de schoolraad aflopen op 31 maart 2021; 
Gelet op het feit dat de schoolraad opnieuw moet worden samengesteld, hetzij door verkiezingen, 

hetzij door aanduiding vanuit de ouderraad; 
Gelet op het feit dat er momenteel geen ouderraad bestaat binnen het gemeentelijk basisonderwijs 

De Wingerd en De Zon; 
Gelet op het feit dat er tot uiterlijk 15 december 2020 de mogelijk is geboden aan de ouders om de 

oprichting van een ouderraad te vragen en er van deze mogelijkheid geen gebruik werd gemaakt; 
Gelet op het feit dat er bijgevolg verkiezingen moeten worden georganiseerd om de geleding van de 

ouders in de schoolraad samen te stellen; 
Overwegende dat het schoolbestuur of zijn gemandateerde de verdere uitwerking van de 

verkiezingsprocedure bepaalt en waarborgt dat daarbij iedereen die verkiesbaar is zich kandidaat kan stellen 
en iedereen die stemgerechtigd is kan stemmen; 

Overwegende dat het huidige verkiezingsreglement niet meer up-to-date is en er bijgevolg door het 
schoolbestuur een nieuw verkiezingsreglement moet vastgesteld worden; 

Gelet op het model van OVSG; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het nieuwe verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van de ouders in de 

schoolraad wordt vastgesteld en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 
8.  Vaststellen van het verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van het 

personeel in de schoolraad 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3; 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad 

(hierna Participatieraad), artikel 12; 
Gelet op het feit dat de huidige vierjarige mandaten van de schoolraad aflopen op 31 maart 2021; 
Gelet op het feit dat de schoolraad opnieuw moet worden samengesteld, hetzij door verkiezingen, 

hetzij door aanduiding vanuit de pedagogische raad; 
Gelet op het feit dat er momenteel geen pedagogische raad bestaat binnen het gemeentelijk 

basisonderwijs De Wingerd en De Zon; 
Gelet op het feit dat er tot uiterlijk 15 december 2020 de mogelijk is geboden aan het personeel om 

de oprichting van een pedagogische raad te vragen en er van deze mogelijkheid geen gebruik werd 
gemaakt; 

Gelet op het feit dat er bijgevolg verkiezingen moeten worden georganiseerd om de geleding van het 
personeel in de schoolraad samen te stellen; 

Overwegende dat het schoolbestuur of zijn gemandateerde de verdere uitwerking van de 
verkiezingsprocedure bepaalt en waarborgt dat daarbij iedereen die verkiesbaar is zich kandidaat kan stellen 
en iedereen die stemgerechtigd is kan stemmen; 

Overwegende dat het huidige verkiezingsreglement niet meer up-to-date is en er bijgevolg door het 
schoolbestuur een nieuw verkiezingsreglement moet vastgesteld worden; 

Gelet op het model van OVSG; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het nieuwe verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van het personeel in de 

schoolraad wordt vastgesteld en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 
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IT 
9.  Goedkeuren van de instap in Fluvius Net 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid Deel III, Titel III 
betreffende de Intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de statuten van Gaselwest waarbij in de doelomschrijving expliciet vermeld wordt dat ze 
bevoegd is voor “het ter beschikking stellen en exploiteren van capaciteit met het oog op data- en 
aanverwante communicatie op (kabel)netten en installaties, en de opslag en de beveiliging van deze data 
ten behoeve van de deelnemers die daartoe een uitdrukkelijke beslissing hebben genomen, en binnen het 
toegestane wettelijke en contractuele kader”; 

Overwegende dat in het kader van de vermelde statutaire doelomschrijving Gaselwest een aanbod 
heeft gecreëerd voor haar deelnemers, m.n. Fluvius Net bestaande uit dataverbindingen, vaste telefonie, 
internetverkeer en -toegang en desgevallend Free WiFi; 

Gelet op de toelichting van het Fluvius Net aanbod zoals voorgesteld aan (een delegatie van) het 
college van burgemeester en schepenen op 26 oktober 2020 en de ermee gepaard gaande offerte. Zie 
bijlage Telecomscan; 

Gelet op de vermelde toelichting en de offerte voor Fluvius Net waarbij de gemeente voor haar 
interne datacommunicatie, vaste telefoniediensten en internetverkeer en -toegang, beroep kan doen op 
Fluvius Net en waarbij de gemeente een aanzienlijk financieel voordeel en voordeel in bandbreedte realiseert 
ten opzichte van haar actuele situatie op het vlak van datacommunicatie, telefonie- en internetverkeer; 

Overwegende dat na grondig vergelijkend onderzoek overeenkomstig artikel 420 van het Decreet 22 
december 2017 over het lokaal bestuur, tussen de reële beheersvormen die zich voordoen, met name ofwel 
het eigen beheer ofwel het voorstel Fluvius Net van Gaselwest, besloten kan worden tot de uitbreiding van 
de aansluiting bij Gaselwest voor de activiteit “Fluvius Net” en de daartoe aan deze vereniging voorziene 
beheersoverdracht; 

Overwegende dat deze uitbreiding van de aansluiting bij Gaselwest inzake de Fluvius Net activiteit de 
beste garanties biedt aan de gemeente voor een efficiënt en betaalbaar beleid inzake dataverbindingen, 
vaste telefoniediensten en internetverkeer en -toegang; 

Overwegende dat de toetreding van de gemeente tot de activiteit Fluvius Net de beheersoverdracht 
inzake de activiteiten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband impliceert en dat de gemeente in de 
diverse overlegstructuren die met betrekking tot deze activiteit zullen worden opgezet, permanent zal 
betrokken worden; 

Overwegende dat de rechtsverhouding tussen Gaselwest en haar deelnemers voor de activiteit Fluvius 
Net omschreven wordt in het Fluvius Net reglement en zijn bijlagen bestaande uit een SLA, een prijslijst en 
een model verwerkersovereenkomst voor persoonsgegevens. Deze documenten zijn goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur van Gaselwest en zullen de rechtsverhouding tussen de gemeente en Gaselwest 
beheersen; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het voorstel Fluvius Net en het Fluvius Net-reglement alsook zijn bijlagen worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – De gemeente beslist haar goedkeuring te hechten aan de beheersoverdracht inzake de Fluvius 

Net activiteiten en bijgevolg tevens aan de uitbreiding van de huidige aansluiting van de 
gemeente bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest voor de activiteit Fluvius Net. 

Artikel 3 – De gemeente beslist opdrachthoudende vereniging Gaselwest te verzoeken de in artikel 2 
genomen beslissing tot uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit Fluvius Net bij Gaselwest 
voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
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Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Kurt 
Soenens, raadslid, of de gemeente op de hoogte is wanneer Fluvius de uitrol van digitale meters zou hebben 
gepland voor onze gemeente, dit in het licht van de recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof die de 
regeling van de terugdraaiende teller heeft afgeschaft. 
Jan Rosseel, schepen, deelt mee dat op last van bevoegde minister Demir de verdere uitrol wordt 
opgeschort tot 1 april, wellicht om de Vlaamse regering de kans te geven een andere compensatieregelen 
concreet vorm te geven. Hij suggereert van de media op dat vlak te volgen. 
 
De heer Dries Couckuyt, raadslid, deelt mee dat hij omwille van privéredenen ontslag wil nemen als raadslid. 
Hij verzoekt om de wettelijk verkozen opvolger op te roepen voor de volgende zitting. De raad neemt akte 
van dit ontslag en gelast tot de formaliteiten om in de vervanging te voorzien. 
Naar aanleiding van dit afscheid wordt een laudatio gehouden door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid 
en door de heer Kurt Windels, burgemeester. De voorzitter dankt betrokkene voor zijn engagement en 
toewijding voor de gemeente en het OCMW van Ingelmunster. 
 
De heer burgemeester overhandigt aan de heer Rolf Caers de oorkonde als laureaat van de Arbeid. 
 
De zitting werd afgerond om 22.20 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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Engagementsverklaring ’10.000 stappen: Elke stap telt’ 

Deze engagementsverklaring drukt de ambitie van het lokaal bestuur uit om hun 

verantwoordelijkheid met betrekking tot het project ‘10.000 stappen: Elke stap telt’ ten volle op te 

nemen en daarrond de ondersteuning van de Vlaamse Logo’s en Sport Vlaanderen te benutten. 

Door het ondertekenen van deze engagementsverklaring gaat het college van burgemeester en 

schepenen ermee akkoord om zich te engageren voor: 

- Het opnemen van de wegwijzers met het aantal stappen in de bestelling van de 

signalisatiematerialen (indien de stad of gemeente deze wegwijzers nog niet heeft), 

aangezien dit type signalisaties vitaal zijn voor gedragsverandering van burgers. 

- Zelf te investeren in (extra) materialen voor een optimale stappen-visualisatie in de stad 

of gemeente (richtprijs +/- €500), ook al ontvang je een gratis pakket met zelfgekozen 

materialen t.w.v. €500. 

- Het uittekenen van een concreet plan op maat van de stad of gemeente voor de lokale 

uitrol van stappensignalisaties, met ondersteuning van de Vlaamse Logo’s en Sport 

Vlaanderen consulenten. 

- Het uitgebreid voorbereiden van de keuze van types signalisatiematerialen binnen het 

pakket a.d.h.v. ondersteuning door Vlaamse Logo’s en/of Sport Vlaanderen consulenten. 

Op deze manier belanden de materialen na ontvangst niet voor eeuwig in de kast. 

- Het uitwerken van de locaties en de opdruk van de wegwijzers samen met de burgers 

(ook de minder actieve inwoners en mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties) en 

betrokken intermediairs tijdens een participatietraject. De Logo-coach of Sport 

Vlaanderen consulent kan hierbij een trekkende rol opnemen en relevante/betrokken 

partners rond de tafel brengen. Enkel wegwijzers die geplaatst staan op strategische, 

functionele en zichtbare locaties zullen het gewenste effect hebben. Hiervoor is input 

van jouw inwoners en intermediairs noodzakelijk. 

- Zelf te zorgen voor de dragers van de stappensignalisaties (beugels en palen). 

- Zelf de bestelde signalisatie- en nudgingmaterialen te plaatsen ten laatste 4 weken na 

ontvangst van de materialen. 

- Tijdens de Vlaamse communicatiepieken 10.000 stappen in de picture zetten en de 

inwoners sensibiliseren, minstens a.d.h.v. de kant-en-klare communicatiematerialen van 

10.000 stappen 2.0. 

- Deel te nemen aan het volledige traject van ’10.000 stappen: Elke stap telt’  gedurende 4 

jaar om zo te groeien tot een beweegvriendelijke buurt. Inschrijven is per jaar. 

Voor akkoord, 

Datum:   Naam & functie:    Handtekening: 
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Gemeentelijk onderwijs 
Beverenstraat 18  -  8810 Lichtervelde  -   051/58.17.88  -   info@g-acht.be  –   www.g-acht.be 

Ardooie – Dentergem – Hooglede - Eernegem – Ichtegem - Ingelmunster – Kortemark – Lichtervelde – Wakken - Zarren 

 

 

Schoolstraat 4a- Bollewerpstraat 5a 
8770 Ingelmunster 

T +32 (0)51 30 36 13   www.gemeenteschool.ingelmunster.be 
 

 

 

Verkiezingsreglement vertegenwoordigers ouders in de schoolraad 
 

Hoofdstuk 1 Voorwaarden om stemgerechtigd te zijn 

Artikel 1 

Iedereen die naar Belgisch recht in het bezit is van het ouderlijk gezag, of die de voogdij, pleegvoogdij of pleegzorg 
uitoefent over de regelmatig ingeschreven leerlingen van de onderwijsinstellingen die onder de schoolraad 
ressorteren, heeft per schoolraad één stem. 
 
Artikel 2 

Ingeval van pleegvoogdij hebben de natuurlijke ouders geen stemrecht. 

Artikel 3 

Ingeval van feitelijke of wettelijke scheiding hebben beide ouders stemrecht, ongeacht wie het exclusief ouderlijk 
gezag uitoefent. 
 
Artikel 4 

De ouders die uit het ouderlijk gezag ontzet zijn, hebben geen stemrecht. 
 
 

Hoofdstuk 2 Voorwaarden om verkozen te worden 

 
Artikel 5 

Iedere stemgerechtigde kan zich kandidaat stellen en worden verkozen. 
 
 

Hoofdstuk 3 Voorwaarden om te zetelen (onverenigbaarheden) 

 
 

scholengemeenschap G-8 (nr. 121 582) 
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Artikel 6 

Een verkozene kan niet tegelijkertijd lid zijn van het schoolbestuur, de schoolraad of de oudervereniging van een 

onderwijsinstelling van een ander net. 

 

Artikel 7 

Een verkozene kan niet tegelijkertijd lid zijn van het schoolbestuur van de school. 
 
Artikel 8 

Een verkozene kan niet tegelijkertijd personeelslid zijn van : 

- de betrokken scholen die vallen onder de schoolraad; 
- het begeleidende CLB van de school. 

 
 

Hoofdstuk 4 De organisatie van de verkiezingen 

Het kiesbureau 

Artikel 9 

§1. Ten laatste op 29 januari 2021 stelt het college van burgemeester en schepenen een kiesbureau samen bestaande 

uit een afgevaardigde van het schoolbestuur en minstens twee afgevaardigden van de oudervereniging. 

§2. Het kiesbureau duidt onder zijn leden een voorzitter aan.  
 
Artikel 10 

De leden van het kiesbureau mogen geen kandidaat zijn voor een mandaat in de schoolraad. 

De kiezerslijst 

Artikel 11 

De kiezerslijst wordt opgemaakt door de directeur en omvat alle kiesgerechtigde personen, met vermelding van hun 

naam en adres. 

De directeur moet waken over de correctheid en volledigheid van de lijst, zodat iedere ouder op rechtmatige wijze 

aan de verkiezingen kan deelnemen. 

Artikel 12 

Ten laatste op 11 januari 2021 wordt ad valvas aan de schoolingangen een bericht opgehangen door de directeur.  

Dit bericht maakt melding van het feit dat de kiezerslijst kan worden geraadpleegd op het schoolsecretariaat. 

Artikel 13 
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Elke ouder, voogd of pleegvoogdij krijgt tien werkdagen vanaf de bekendmaking het recht om foutieve gegevens in de 

kiezerslijst te corrigeren of om zich alsnog op de lijst te laten inschrijven.  Na afloop van deze termijn wordt de lijst 

definitief afgesloten. 

De kandidatuurstelling en oproeping 

Artikel 14 

Na het afsluiten van de kiezerslijsten maakt de directeur deze lijst over aan het kiesbureau. 

Artikel 15 

Onder verantwoordelijkheid van het kiesbureau gebeurt er een schriftelijke en/of elektronische oproep tot 

kandidaatstelling naar alle stemgerechtigden met vermelding van verkiesbaarheidsvoorwaarden en 

onverenigbaarheden, de wijze waarop en de termijn waarbinnen moet worden gekandideerd. 

Artikel 16 

Deze oproep tot kandidaatstelling wordt tegelijkertijd ad valvas bekendgemaakt aan de schoolingang(en). 

Artikel 17 

De kandidaturen worden binnen de tien werkdagen na het afsluiten van de kiezerslijst neergelegd bij de directeur, 

die ze op zijn beurt bekendmaakt door ad valvas de kandidaturenlijst aan de schoolingangen op te hangen. 

 

Hoofdstuk 5 De verkiezingsprocedure 

Algemeen 

Artikel 18 

De verkiezingen worden georganiseerd per vestigingsplaats.  Er worden hierbij 2  (aantal conform eigen 

huishoudelijk reglement) effectieve vertegenwoordigers verkozen voor de volledige school, namelijk diegenen met 

de meeste stemmen per vestigingsplaats. 

Artikel 19 

Indien bij gebrek aan voldoende kandidaten de geleding van de ouders niet volledig kan worden samengesteld, 

bestaat de schoolraad rechtsgeldig voor zover alle nodige decretaal vastgelegde stappen met het oog op de 

samenstelling van de schoolraad zijn ondernomen. 

Verkiezing van rechtswege 

Artikel 20 

Indien er niet meer kandidaten zijn dan de op het niveau van de school effectief toe te wijzen mandaten, dan 

worden deze kandidaten van rechtswege als verkozen beschouwd. 

Artikel 21 
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Het kiesbureau maakt een proces-verbaal op dat onmiddellijk wordt overgemaakt aan het college van burgemeester 

en schepenen.  Een stemming is dan niet noodzakelijk. 

Verkiezing na stemming 

Artikel 22 

Indien er meer kandidaten zijn dan de op het niveau van de school effectief te begeven zetels, moet er worden 

gestemd. 

Artikel 23 

De directeur brengt de kiesgerechtigden op de hoogte via een oproepingsbrief. 

Artikel 24 

De directeur organiseert een stemming.  Een proces-verbaal wordt onmiddellijk opgemaakt en wordt overgemaakt 

aan het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 25 

De kandidaten met het grootst aantal stemmen volgens het aantal te begeven mandaten zijn verkozen. 

Artikel 26 

Bij gelijk aantal stemmen wordt voorrang gegeven aan de jongste kandidaat. 

 

Hoofdstuk 6 De verkiezingswerkzaamheden 

De stemming 

Artikel 27 

Het kiesbureau legt in overleg met het college van burgemeester en schepenen de verkiezingsdatum en het 

stembiljet vast. 

De afgevaardigde van het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de ordehandhaving. 

Artikel 28 

Meldt men zich bij de stemming aan zonder oproepingsbrief, dan is stemmen toegestaan mits men voorkomt op de 

kiezerslijst en zijn identiteit kan bewijzen. 

Het tellen van de stemmen 

Artikel 29 

Het tellen van de stemmen gebeurt onmiddellijk na de stemming.  Er wordt voor het beëindigen van de vergadering 

een proces-verbaal gemaakt met de kiesuitslag, dat zal worden overgemaakt aan het college van burgemeester en 

schepenen ter bekrachtiging. 
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Schoolstraat 4a- Bollewerpstraat 5a 
8770 Ingelmunster 

T +32 (0)51 30 36 13   www.gemeenteschool.ingelmunster.be 
 

 

 

Verkiezingsreglement vertegenwoordigers personeel in de schoolraad 
 

Hoofdstuk 1 Voorwaarden om stemgerechtigd te zijn 

Artikel 1 

Alle voltijds of deeltijds vastbenoemde en tijdelijke gesubsidieerde personeelsleden, behorend tot de categorieën: 
- van het bestuurs- en onderwijzend personeel, 
- opvoedend hulppersoneel, 
- paramedisch personeel, 
- psychologisch, orthopedagogisch, sociaal en medisch personeel, 
- technisch personeel, 
- administratief personeel, 
- ondersteunend personeel, 
- beleids- en ondersteunend personeel, 

die effectief zijn tewerkgesteld in de school – met uitzondering van de directeur – zijn stemgerechtigd. 
 
 

Hoofdstuk 2 Voorwaarden om verkozen te worden 

 
Artikel 2 

Alle gesubsidieerde personeelsleden zoals vermeld in artikel 1 kunnen worden verkozen, met uitzondering van de 
directeur. 
 
 

Hoofdstuk 3 Voorwaarden om te zetelen (onverenigbaarheden) 

 
Artikel 3 

Alvorens te zetelen in de schoolraad, moet een verklaring inzake onverenigbaarheid worden onderschreven. 

 

Artikel 4 

scholengemeenschap G-8 (nr. 121 582) 
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De kandidaat-afgevaardigden van het personeel mogen geen lid zijn van een schoolbestuur, een andere schoolraad of 
oudervereniging van een onderwijsinstelling van een ander net. 
 
Artikel 5 

Een kandidaat-afgevaardigde kan niet tegelijkertijd ouder zijn van een leerling die ingeschreven is in één van de 
scholen die vallen onder de betrokken schoolraad. 
 
Artikel 6 
 
Een verkozene kan niet tegelijkertijd personeelslid zijn van het begeleidende CLB van de school. 
 
Artikel 7 
 
Bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad en alle personen die onder hetzelfde dak wonen kunnen niet 
tegelijkertijd lid zijn van een zelfde schoolraad. 

 
 

Hoofdstuk 4 De organisatie van de verkiezingen 

Het kiesbureau 

Artikel 8 

§1. Ten laatste op 29 januari 2021 stelt het college van burgemeester en schepenen een kiesbureau samen bestaande 

uit een afgevaardigde van het schoolbestuur en minstens twee afgevaardigden van het personeel. 

§2. Het kiesbureau duidt onder zijn leden een voorzitter aan.  
 
Artikel 9 

De leden van het kiesbureau mogen geen kandidaat zijn voor een mandaat in de schoolraad. 

De kiezerslijst 

Artikel 10 

De kiezerslijst wordt opgemaakt door de directeur en omvat alle kiesgerechtigde personen, met vermelding van hun 

naam en adres. 

De directeur moet waken over de correctheid en volledigheid van de lijst, zodat ieder personeelslid op rechtmatige 

wijze aan de verkiezingen kan deelnemen. 

Artikel 11 

Ten laatste op 11 januari 2021 wordt ad valvas aan de schoolingangen een bericht opgehangen door de directeur.  

Dit bericht maakt melding van het feit dat de kiezerslijst kan worden geraadpleegd op het schoolsecretariaat. 

Artikel 12 
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Elk personeelslid krijgt tien werkdagen vanaf de bekendmaking het recht om foutieve gegevens in de kiezerslijst te 

corrigeren of om zich alsnog op de lijst te laten inschrijven.  Na afloop van deze termijn wordt de lijst definitief 

afgesloten. 

De kandidatuurstelling en oproeping 

Artikel 13 

Na het afsluiten van de kiezerslijsten maakt de directeur deze lijst over aan het kiesbureau. 

Artikel 14 

Onder verantwoordelijkheid van het kiesbureau gebeurt er een schriftelijke en/of elektronische oproep tot 

kandidaatstelling naar alle stemgerechtigden met vermelding van verkiesbaarheidsvoorwaarden en 

onverenigbaarheden, de wijze waarop en de termijn waarbinnen moet worden gekandideerd. 

Artikel 15 

Deze oproep tot kandidaatstelling wordt tegelijkertijd ad valvas bekendgemaakt in het personeelslokaal. 

Artikel 16 

De kandidaturen worden binnen de tien werkdagen na het afsluiten van de kiezerslijst neergelegd bij de directeur, 

die ze op zijn beurt bekendmaakt. 

 

Hoofdstuk 5 De verkiezingsprocedure 

Algemeen 

Artikel 17 

De verkiezingen worden georganiseerd per vestigingsplaats.  Er worden hierbij 2 (aantal conform eigen huishoudelijk 

reglement) effectieve vertegenwoordigers verkozen voor de volledige school, namelijk diegenen met de meeste 

stemmen per vestigingsplaats. 

Verkiezing van rechtswege 

Artikel 18 

Indien er niet meer kandidaten zijn dan de op het niveau van de school effectief toe te wijzen mandaten, dan 

worden deze kandidaten van rechtswege als verkozen beschouwd. 

Artikel 19 

Indien bij gebrek aan voldoende kandidaten de geleding van het personeel niet volledig kan worden samengesteld, 

bestaat de schoolraad rechtsgeldig voor zover alle nodige decretaal vastgelegde stappen met het oog op de 

samenstelling van de schoolraad zijn ondernomen. 

Artikel 20 
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De directeur maakt een proces-verbaal op dat onmiddellijk wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en 

schepenen.  Een stemming is dan niet noodzakelijk. 

Verkiezing na stemming 

Artikel 21 

Indien er meer kandidaten zijn dan de op het niveau van de school effectief te begeven zetels, moet er worden 

gestemd. 

Artikel 22 

De directeur brengt de kiesgerechtigden op de hoogte via een oproepingsbrief die ter visering wordt voorgelegd. 

Artikel 23 

De directeur organiseert een stemming tijdens een personeelsvergadering.  Een proces-verbaal wordt onmiddellijk 

opgemaakt en wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 24 

De kandidaten met het grootst aantal stemmen volgens het aantal te begeven mandaten zijn verkozen. 

Artikel 25 

Bij gelijk aantal stemmen wordt voorrang gegeven aan de kandidaat met de grootste dienstanciënniteit bij het 

schoolbestuur. 

 

Hoofdstuk 6 De verkiezingswerkzaamheden 

De stemming 

Artikel 26 

Het kiesbureau legt in overleg met het college van burgemeester en schepenen de verkiezingsdatum en het 

stembiljet vast. 

De afgevaardigde van het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de ordehandhaving. 

Artikel 27 

Meldt men zich bij de stemming aan zonder oproepingsbrief, dan is stemmen toegestaan mits men voorkomt op de 

kiezerslijst en zijn identiteit kan bewijzen. 

Het tellen van de stemmen 

Artikel 28 

Het tellen van de stemmen gebeurt onmiddellijk na de stemming.  Er wordt voor het beëindigen van de vergadering 

een proces-verbaal gemaakt met de kiesuitslag, dat zal worden overgemaakt aan het college van burgemeester en 

schepenen ter bekrachtiging. 
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Reglement Fluvius Net 
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Gaselwest op 17 juni 2019 

Artikel 1 - Voorwerp van dit reglement 

Dit reglement en zijn bijlagen regelen de rechtsverhouding tussen de Deelnemer enerzijds en de Netbeheerder 

anderzijds voor opdrachten in verband met de ter beschikking stelling en exploitatie van capaciteit met het oog 

op data- en aanverwante communicatie op de kabelnetten en -installaties, Fluvius Net, ten behoeve van 

deelnemers die daartoe een beslissing genomen hebben, zoals omschreven in de statutaire doelomschrijving van 

de Netbeheerder, in het algemeen en hierna gekend onder de naam ‘Fluvius Net activiteit’. 

Artikel 2 - Toepassing van het reglement 

2.1 Toepassing in de tijd 

Het onderhavige reglement is van toepassing op iedere Deelnemer en geldt vanaf de datum waarop de Deelnemer 

in het daartoe bevoegde orgaan en volgens de daartoe geëigende procedures beslist tot toetreding tot de Fluvius 

Net activiteit. . 

 

2.2 Toepassing in de ruimte 

Ingevolge de goedkeuring van het reglement in de Raad van Bestuur van de Netbeheerder, is het reglement van 

toepassing op het grondgebied van de gemeenten die aangesloten zijn bij de Netbeheerder voor de Fluvius Net 

activiteit . 

 

2.3 Toepassing van wijzigingen van het reglement 

Het reglement en de bijlagen erbij kunnen enkel gewijzigd worden door een beslissing van de Raad van Bestuur 

van de Netbeheerder. Een wijziging treedt in werking één maand na de dag waarop zij aan de Deelnemer bekend 

gemaakt wordt. De laatste toepasselijke versie van het reglement is steeds opvraagbaar via de relatiebeheerders 

van Fluvius. 

Artikel 3 - Definities 

1. Netbeheerder: Gaselwest  opdrachthoudende vereniging.  

2. Fluvius: Fluvius System Operator CVBA met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle en 

met ondernemingsnummer 0477.445.084 die optreedt als werkmaatschappij  in naam en voor rekening van 

de Netbeheerder. 

3. Deelnemer : de steden en gemeenten die aandeelhouders zijn van de Netbeheerder en die een beslissing tot 

toetreding voor de Fluvius Net activiteit hebben genomen. ; 

4. Eindgebruiker: de medewerkers en aangestelden van de Deelnemer en de derden aan wie hij zijn 

infrastructuur desgevallend ter beschikking stelt. 

5. Site: locatie van een Deelnemer met een postadres die op een telecommunicatienetwerk en met de daarmee 

overeenstemmende capaciteit is of wordt aangesloten; 

6. Hoofdsite: de locatie van de Deelnemer waar de technische hoofdinkoppeling gebeurt; dit kan op meerdere 

locaties van één Deelnemer het geval zijn. 

7. Fluvius Net-dienstverlening: de diensten die de Deelnemer afneemt bij de Netbeheerder in het kader van de 

Fluvius Net-activiteit. De individuele diensten die de Deelnemer kan afnemen worden omschreven in artikel 

5.  
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Artikel 4 – Procedure van toetreding en gevolgen 

Een gemeenteraadsbeslissing tot toetreding van de Deelnemer impliceert een beheersoverdracht inzake de 

Fluvius Net activiteit in de zin van artikel 398 van het Decreet Lokaal Bestuur, met uitzondering echter van de 

terzake nog lopende contracten die door de gemeente werden afgesloten voor de datum van de toetreding. Deze 

contracten zullen in overleg met Fluvius tijdig worden opgezegd. 

Artikel 5 -  Omschrijving van de Fluvius Net-dienstverlening 

Fluvius Net is een netwerkdienstenplatform dat voornamelijk op IP-technologie gebaseerd is. De Fluvius Net-

dienstverlening omvat de volgende basisdiensten:  

• Fluvius-LAN-net: het verbinden van verschillende Sites van de Deelnemer tot één eigen datanetwerk; 

• Fluvius-TEL-net: het verbinden van telefonie en telefooncentrales van Sites naar Hoofdsite en het 

doorverbinden van de vaste telefoniesignalen naar een externe, openbare telefonie-operator; 

• Fluvius-INTER-net: stabiele breedbandtoegang van de verschillende Sites en Hoofdsite tot het world wide web. 

 

Volgende bijkomende diensten maken tevens standaard deel uit van FluviusNet-dienstverlening: 

• SLA; 

• dienstenkwaliteit (Quality of Service - QoS); 

• beveiliging van het communicatiedienstenplatform; 

• rapportering; 

• aflevering van datasignalen aan derden; 

• externe glasvezel.  

 

Desgewenst en bijkomend aan de Fluvius Net basisdiensten  kan de Deelnemer ervoor opteren om Free WiFi af te 

nemen bij de Netbeheerder.   

 

Het aanbod geeft een technische en financiële totaaloplossing op maat vooriedere Deelnemer. De basis- en 

bijkomende diensten worden hierna nader omschreven. 

Artikel 6 -  Omschrijving Fluvius-LAN-net 

Fluvius-LAN-net houdt de verbinding in van alle Sites van de Deelnemer met de Hoofdsite(s) in een lokaal 

(gemeentelijk) LAN-netwerk over een telecommunicatienetwerk. . Sites die onderling reeds verbonden zijn met 

interne fiber of met een draadloos netwerk worden als één Site beschouwd. Op deze manier wordt een ‘lokaal 

LAN-netwerk’ gebouwd.  

 

Het lokale LAN-netwerk zal  verbonden worden met het telecommunicatienetwerk gebruikt door de Netbeheerder 

en is van daaruit verbonden met een IP-backbone. 

 

Implementatie van Fluvius-LAN-net houdt in principe geen ingreep in of verandering van de bestaande IT-

infrastructuur (firewall, servers, PC-park…) in. De Netbeheerder neemt geen enkele verantwoordelijkheid op met 

betrekking tot de goede werking van de binneninstallatie van de Deelnemer. . 

 

De Deelnemer krijgt gratis toegang tot een webapplicatie om het lokale LAN-netwerk en het netwerkverkeer 

hierover te monitoren. 
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Artikel 7 - Omschrijving Fluvius-TEL-net 

Fluvius-TEL-net houdt de verbinding in van alle Sites inclusief de Hoofdsite, van de Deelnemer die voorzien zijn 

van vaste telefonie, over het Fluvius-LAN-net.  

 

Voor de conversie van de bestaande telefoniesignalen naar IP worden convertors (Hoofdsite) en adaptors (andere 

Sites) geplaatst. 

 

Implementatie van Fluvius-TEL-net houdt in principe geen ingreep in of verandering van de bestaande telefonie-

infrastructuur (telefooncentrale(s), telefoontoestellen…) in. De Netbeheerder neemt geen enkele 

verantwoordelijkheid op met betrekking tot de goede werking van de eigen telefonie-infrastructuur van de 

Deelnemer. 

 

De Netbeheerder is in geen enkele omstandigheid te beschouwen als  telefonieoperator. De Netbeheerder zal 

na een overheidsopdrachtenprocedure een overeenkomst sluiten met een telefonieoperator voor de 

rechtstreekse levering van de telefoniediensten aan de betrokken Deelnemer. De facturatie voor de vaste 

telefonie (oproepen, abonnementen…) wordt door de telefonieoperator rechtstreeks gericht aan de Deelnemer 

die deze operator rechtstreeks betaalt binnen de voorziene termijnen. De Deelnemer  maakt gebruik van de door 

de Netbeheerder bedongen tarieven die dezelfde zijn voor de organisatie van de Netbeheerder. 

 

Indien de Deelnemer de factuur van de telefonieoperator niet of laattijdig betaalt, vrijwaart zij de Netbeheerder 

en Fluvius integraal voor de eventuele schade, kosten of andere vergoedingen die de telefonieoperator 

desgevallend aanrekent aan de Netbeheerder of Fluvius. 

 

Artikel 8 - Omschrijving Fluvius-INTER-net 

Het aanbod inzake Fluvius-INTER-net omvat de toegang tot het World Wide Web (www) via breedbandinternet. 

Fluvius-INTER-net is “open internet”. 

Artikel 9 – Omschrijving Free WiFi 

De optionele dienst Free WiFi is een draadloze internetverbinding met een publiek karakter aangeboden op het 

openbaar domein. Free WiFi wordt door de gebruikers typisch gebruikt voor korte raadplegingen van het internet, 

mailverkeer , sociale media, … en is geen vervanging van een professioneel of residentieel WiFi netwerk. 

 

Het gebruik van Free WiFi is kosteloos voor de gebruikers.  

 

De netwerknaam (SSID) en landingspagina van Free WiFi worden per Deelnemer gepersonaliseerd.  

Artikel 10 -  Omschrijving van de bijkomende diensten die standaard deel uitmaken van het 

aanbod van de Netbeheerder 

SLA (Service Level Agreement) / dispatch: 

De Netbeheerder voorziet een SLA met maximale kwaliteitsgarantie en beschikbaarheden met als referentiepunt 

de privé-telecommarkt. De beschikbaarheden worden bepaald in relatie tot de Site en afgestemd met de 

behoeften van de Deelnemer. De SLA wordt als bijlage bij dit reglement toegevoegd.  

Het NOC (Netwerk Operations Centrum) en de wachtdiensten van de Netbeheerder bewaken en interveniëren 7 

dagen op 7 en 24 op 24 uur het netwerk. De dienstverlening onder de Fluvius Net SLA is inbegrepen in de 

maandelijkse kosten verschuldigd door de Deelnemer voor de Fluvius Net-dienstverlening  

 

Dienstenkwaliteit (QoS) 
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De Netbeheerder verzorgt een eind-tot-eind-levering van datacommunicatie en telefoniesignalen via een 

bedrijfszeker en veilig netwerk waarbij de SLA, behoudens overmacht, steeds gerespecteerd wordt. 

Telefoniespraakverkeer krijgt steeds de topprioriteit met spraakkwaliteitsgarantie. Het telefoonverkeer krijgt een 

aparte service flow met een minimum gegarandeerde bit rate. 

 

Rapportering De Deelnemer krijgt via een individuele webpagina een gratis overzicht van al haar verbindingen met 

Fluvius Net samen met de huidige netwerkstatus en -historiek. 

Artikel 11 - Voorwaarden inzake gebruik van de Fluvius Net-diensten door de Deelnemer en zijn 

medewerkers en aangestelden 

Het gebruik van Fluvius Net is voorbehouden voor de Deelnemer met dien verstande dat het gebruik beperkt is 

tot het gebruik door hun werknemers, aangestelden of andere vertegenwoordigers, politieke mandatarissen, 

bestuurders en leden van het directiecomité. Het gebruik mag enkel plaatsvinden via de toestellen en terminals 

aanwezig op de bedrijfszetel of in de gebouwen die in eigendom en gebruik zijn van de Deelnemer met 

uitzondering van het gebruik van Fluvius Net door technische mensen ten velde. 

 

De Deelnemer dient zelf te voorzien in de noodzakelijke, voldoende bindende, regels voor een aanvaardbaar 

gebruik van haar IT-infrastructuur. 

 

De Deelnemer verbindt er zich toe conform de normen en protocols van het internet te handelen. De deelnemer 

verbindt zich ertoe om het van de Netbeheerder uitsluitend gebruiken met strikt wettelijke bedoelingen. Ieder 

gebruik dat de Belgische of internationale wetgeving schendt, is verboden. Indien er vermoedens bestaan van een 

onwettelijke actie door de Deelnemer, zal de Netbeheerder, binnen het strikte kader dat door de wet wordt 

voorgeschreven, met de gerechtelijke macht samenwerken in het kader van haar onderzoekplicht. 

 

Het is verboden om van de diensten van Fluvius Net gebruik te maken voor iedere activiteit die: 

 niet-geoorloofde toegang tot de gegevens van een derde mogelijk maakt; 

 schade toebrengt aan de activiteit van de Netbeheerder, de kabelnetten en –installaties of het internet in het 

 algemeen; 

 het gebruik of de performantie van de internetdienst voor andere Eindgebruikers in gevaar brengt; 

 kan leiden tot gedeeltelijke of gehele vernietiging van de integriteit van informaticagegevens; 

 de privacy van de Eindgebruikers kan aantasten; 

 die tot doel heeft om berichten over het netwerk te versturen die onder de categorie “lastigvallen” of 

“ongewenste post” vallen. 

 

De Deelnemer is verantwoordelijk voor levering van de internet-dienst aan de Eindgebruikers en dan meer bepaald 

voor de opstelling van interne toegangsprocedures tot Fluvius Net via zijn lokaal netwerk. Het beheer van dit lokaal 

netwerk valt eveneens onder de bevoegdheid van de Deelnemer. In dit kader moet de Deelnemer zichzelf 

beschermen tegen pogingen tot inbraak door een derde via Fluvius Net. 

 

De Deelnemer neemt de nodige maatregelen om ieder misbruik van het Fluvius Net netwerk door de 

Eindgebruikers tegen te gaan. 

 

Hiertoe stelt hij hen onder meer in kennis van de principes en voorwaarden van het onderhavige reglement. 

Indien het Fluvius Net netwerk op een verkeerde manier wordt gebruikt, zal de Deelnemer op een actieve manier 

en zo vlug mogelijk met de Netbeheerder samenwerken om de oorzaak van dit misbruik op te sporen en er een 

einde aan te stellen. Indien het misbruik blijft voortduren, zullen er acties ondernomen worden die kunnen leiden 

tot de schorsing van 
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de dienstverlening aan de Deelnemer. De schorsing eindigt op een moment dat de voorgeschreven gebruikregels 

terug worden gerespecteerd. 

Artikel 12 -  Eenmalige investeringskosten en maandelijkse kosten 

12.1 Eenmalige investeringskosten 

De eenmalige investeringskost voor de basisdiensten die ten laste is van de Deelnemer wordt berekend aan de 

hand van de Hoofdsite(s) en het aantal Sites. 

 

Op elke Site wordt de apparatuur nodig voor het leveren van deze diensten geplaatst, zoals bijv. een modem, 

een NIU, een router, een convertor, een adaptor… De kosten voor levering en plaatsing hiervan zijn ten  laste van 

de Deelnemer. Indien in een Site geen aansluiting aanwezig is, zal deze voorzien worden door de Netbeheerder 

op kosten van de Deelnemer . De hierboven beschreven kosten zijn eenmalige investeringskosten.  

 

De eenmalige investeringskosten voor de optionele dienst, Free Wifi, worden bepaald op basis van de nodige 

hardware (Access points, beugels, …) en de kost voor de netwerkuitbreidingen (glasvezel, UTP, … ) volgens de 

gemaakte WLAN studie.  

 

Alle in dit verband geïnstalleerde apparatuur (modem, routers, NIU’s, convertors, adaptors…) zijn en blijven 

eigendom van de Netbeheerder. Operationele kosten na de plaatsing en ingebruikname (interventie, herstel, 

vervanging ingevolge defecten) worden steeds volledig gedragen door de Netbeheerder. 

 

12.2 Maandelijkse kosten 

De toepasselijke prijs (excl. btw) voor de maandelijkse kosten wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur 

van de Netbeheerder in een prijslijst die als bijlage bij dit reglement wordt toegevoegd. 

Artikel 13 - Facturatie en betaling 

De Netbeheerder maakt maandelijks een basisfactuur op voor de Fluvius Net-dienstverlening. De Deelnemer zorgt 

voor betaling van het integrale factuurbedrag binnen uiterlijk zestig kalenderdagen na het einde van de maand 

waarin zij de factuur ontvangen heeft. 

 

Indien de Deelnemer vaststelt dat het factuurbedrag een of meerdere ernstige fouten bevat, contacteert hij de 

Netbeheerder binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De ontvangst wordt geacht te hebben 

plaatsgevonden op de postdatum plus drie werkdagen. De poststempel geldt als bewijs van verzending. 

De Netbeheerder zal, bij bevestiging van de ernstige fout(en), daarop het factuurbedrag regulariseren. De 

Deelnemer zorgt voor betaling van het niet-betwiste gedeelte binnen de voorziene betalingstermijn. 

 

Indien een foutief factuurbedrag wordt ontdekt na betaling van de factuur, zullen de Netbeheerder en de 

Deelnemer overleggen om tot een vergelijk te komen. De rechtzetting van de factuur is mogelijk tot twaalf (12) 

maanden na de uiterste betalingsdatum van de te verbeteren factuur. 

 

Ingeval van niet of laattijdige betaling zal de Netbeheerder een eerste herinnering sturen aan de Deelnemer. 

Nadien is schuldvergelijking mogelijk mits de Deelnemer een tweede keer, ook telefonisch, herinnerd werd. 

 

De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari aan de hand van de indexcijfer der consumptieprijzen (CPI 

basis 2013) van de maand augustus volgens volgende formule. (R x I) / Io. Waarbij: 

R : prijs 

Io : CPI van de maand augustus van het huidige jaar 

I: CPI van de maand augustus van het vorige jaar  

De herziene prijs kan niet lager liggen dan de prijs van voorgaand jaar.  
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Indien de berekeningswijze van de index (de basis) wijzigt tijdens de toepassing van dit Reglement in de tijd worden 

de nieuwe gegevens automatisch toepasbaar. 

Artikel 14 - Schuldvergelijking 

In geval van niet betaling van een aanvaarde factuur of aangerekende kosten voor Fluvius Net door de Deelnemer, 

is de Netbeheerder gerechtigd om deze sommen af te houden van de aan de Deelnemer toekomende dividenden 

op grond van zijn deelneming in de Netbeheerder.   

Artikel 15 - Aansprakelijkheid 

De dienstverlening van de Netbeheerder is beperkt tot het naar best vermogen ter beschikking stellen en 

exploiteren van capaciteit met het oog op data- en aanverwante communicatie aan de Deelnemer. 

 

De Netbeheerder levert geen enkele dienst aan en neemt geen enkele verantwoordelijkheid op ten aanzien van 

de Eindgebruikers van de diensten.  

 

De Netbeheerder is enkel aansprakelijk voor de aantoonbare rechtstreekse, materiële schade die de Deelnemer 

zelf geleden heeft ingevolge een aan de Netbeheerder of Fluvius toerekenbare zware fout. In geen enkel geval is 

de Netbeheerder aansprakelijk voor enige onrechtstreekse en / of immateriële schade, daaronder begrepen maar 

niet hiertoe beperkt gevolgschade, winstderving en inkomstenverlies. 

 

De aansprakelijkheid van de Netbeheerder voor de door de Deelnemer geleden schade is in alle gevallen beperkt 

tot een bedrag dat overeenstemt met de totale jaarlijkse vergoeding die de Deelnemer in het voorafgaande jaar 

heeft betaald aan de Netbeheerder in het kader van de Fluvius Net-dienstverlening en dit voor alle incidenten die 

schade tot gevolg hebben ingevolge een zware fout van de Netbeheerder die zich in de loop van één kalenderjaar 

hebben voorgedaan. Ingeval nog geen volledig jaar verstreken is sedert de start van de Fluvius Net-dienstverlening, 

wordt het bedrag van maximale tussenkomst herrekend naar een jaarbedrag in functie van de vergoedingen die 

reeds betaald werden voor de periode gedurende dewelke de diensten wel reeds geleverd werden. 

 

De Netbeheerder en de Deelnemer doen wederzijds afstand van verhaal inzake de niet nakoming van hun 

wederzijdse verbintenissen wanneer deze te wijten is aan overmacht. De partij die de overmacht inroept, moet 

aantonen dat deze ontstaan is buiten diens schuld en controlemogelijkheden. 

 

Ingeval van buitencontractuele fout of nalatigheid van deze dienstverlener of aannemer die schade veroorzaakt 

aan de Deelnemer, zal de Deelnemer haar rechten zelf rechtstreeks uitoefenen ten aanzien van de betrokken 

firma. 

 

Ingeval de Netbeheerder rechtstreekse, materiële schade lijdt ingevolge een aantoonbare zware fout van de 

Deelnemer, is deze laatste aansprakelijk voor de geleden schade. De niet naleving van een bepaling van het 

onderhavige reglement of van de voorwaarden van de Netbeheerder in verband met Fluvius Net wordt in dit 

verband steeds geacht een zware fout te zijn. 

 

De Deelnemer vrijwaart de Netbeheerder tegen iedere vordering van een derde, daaronder begrepen maar niet 

hiertoe beperkt, de Eindgebruikers en de houder van een zakelijk recht op het netwerk dat gebruikt wordt door 

de Netbeheerder voor het aanbieden van de Fluvius Net-dienstverlening ,die haar oorzaak vindt in een inbreuk 

door de Deelnemer op de bepalingen van dit reglement of andere voorwaarden van de Netbeheerder in verband 

met Fluvius Net. 
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Artikel 16 -  Wijziging of beëindiging van de dienstverlening 

Ingeval van wijzigingen in het wettelijke of regulatoire kader of ingeval van een uitspraak in een gerechtelijke,  

burgerlijke of administratieve, procedure die het de Netbeheerder onmogelijk of, gelet op de economische 

randvoorwaarden, dermate moeilijk maken de Fluvius Net dienstverlening verder te zetten, zal de Netbeheerder 

samen met de Deelnemers zoeken naar een oplossing die technisch en financieel het nauwst aansluit bij de 

belangen van alle betrokken partijen. Onder meer zullen de Deelnemers en de Netbeheerder een regeling 

treffen inzake de niet afgeschreven investeringen door de Netbeheerder. 

Een eventuele beëindiging of wijziging van de Fluvius Net dienstverlening zal in dergelijke gevallen geacht worden 

het gevolg te zijn van overmacht en zal geen enkele aansprakelijkheid in hoofde van de Netbeheerder of de 

Deelnemer tot gevolg hebben. 

 

De Netbeheerder garandeert dat indien een privé-operator betere prijzen zou hebben voor de totaaloplossing 

(netwerkverbinding, vaste telefonie en internet) dan die van de Netbeheerder , die lagere prijzen toegepast zullen 

worden voor zover die privé-operator dezelfde kwaliteit van dienstverlening biedt. 

 

De Fluvius Net-dienstverlening zal een einde nemen in de volgende gevallen: 

• op het einde van de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging; 

• in geval van de vroegtijdige ontbinding van de opdrachthoudende vereniging ingevolge een beslissing van 

de Algemene Vergadering hiertoe; 

• in geval van herroeping van de beheersoverdracht door de Deelnemer mits de statuten van de 

Netbeheerder in deze mogelijkheid voorzien. 

Artikel 17 -  Verwerking van persoonsgegevens 

In het kader van de Fluvius Net-activiteit treedt de Netbeheerder op als “verwerker” in de zin van de wetgeving 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, in 

het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

De verplichtingen van de Deelnemer en Netbeheerder inzake de bescherming van natuurlijke personen bij het 

verwerken van persoonsgegevens in het kader van Fluvius Net-diensten zullen het voorwerp uitmaken van een 

afzonderlijke overeenkomst genaamd “Verwerkersovereenkomst”.  Een model verwerkersovereenkomst is 

toegevoegd als bijlage bij dit reglement. Voordat de Fluvius Net-diensten operationeel zijn, zullen de 

Netbeheerder en de Deelnemer de bijlagen bij de verwerkersovereenkomst invullen en de overeenkomst 

ondertekenen. 

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de medewerkers en aangestelden van de Deelnemer 

voor de uitvoering van de Fluvius Net-dienstverlening, verbindt de Deelnemer zich om zijn medewerkers en 

aangestelden te informeren over de verwerking van de persoonsgegevens door Fluvius in toepassing van artikel 

14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor het uitoefenen van hun privacyrechten en voor 

meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Fluvius kan de Deelnemer verwijzen naar de 

Privacyverklaring van Fluvius, waarvan de laatste versie steeds beschikbaar is op de website van Fluvius, 

www.fluvius.be .  

Artikel 18 -  Geschillen - bevoegdheid 

De Netbeheerder en de Deelnemer zullen ieder geschil inzake de uitvoering van dit Reglement in eerste instantie 

in onderling akkoord trachten te regelen. De meest gerede partij neemt daartoe het initiatief. 

 

Indien dergelijk akkoord niet bereikt wordt binnen de drie maanden na het initiatief daartoe van een partij, kan 

deze gerechtelijke stappen ondernemen zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan het recht van de meest gerede 
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partij om een hoogdringende procedure (eenzijdig verzoekschrift, kort geding) in te leiden in spoedeisende 

gevallen. 

 

De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waarin de zetel van de Netbeheerder gevestigd is, zijn als 

enige bevoegd om deze geschillen te behandelen. 

 

Bijlagen bij het reglement Fluvius Net: 

- Prijslijst Fluvius Net; 

- Fluvius Net SLA; 

- Model Verwerkersovereenkomst.  

 

*** 

Vervolg zitting van 19 januari 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 9 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 3205-4855-7126-1964.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/3205485571261964


Handtekening(en) 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 3205-4855-7126-1964.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/3205485571261964

		Steven Achille De Maesschalck
	2021-03-19T10:38:01+0100
	Gemeente Ingelmunster
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Dominik Gerard Ronse
	2021-03-22T14:15:40+0100
	Gemeente Ingelmunster
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




