
Gemeentelijk reglement ‘Cultuurplatform Anderlecht’ 
 
Bestaande Versie 2013 ONTWERP Nieuwe Versie 2019 
ART. 1: 
De gemeenteraad van Anderlecht richt een 
Nederlandstalig 'Cultuurplatform Anderlecht' 
op. Het 
Cultuurplatform Anderlecht zal na de installatie 
van de door gemeenteraadsverkiezingen 
vernieuwde gemeenteraad opgeheven worden, 
en opnieuw aangesteld door deze vernieuwde 
gemeenteraad. 

ART. 1: 
De gemeenteraad van Anderlecht richt een 
Nederlandstalig 'Cultuurplatform Anderlecht', 
een cultuurraad en een bibliotheekraad op.  
Deze adviesraden worden telkens na de 
installatie van de door 
gemeenteraadsverkiezingen 
vernieuwde gemeenteraad opgeheven, en 
opnieuw aangesteld door deze vernieuwde 
gemeenteraad. 
  

ART. 2: 
Dit Cultuurplatform heeft tot doel: 
 
1. 
het bevorderen van het culturele 
gemeenschapsleven in de gemeente; 
2. 
het bevorderen van de ontmoeting en 
samenwerking tussen de culturele actoren in de 
gemeente; 
3. 
het bevorderen van de ontmoeting en 
samenwerking tussen de verschillende 
gemeenschappen in de gemeente; 
4. 
het verzamelen van informatie en documentatie 
over het cultureel leven en over de 
culturele behoeften; 
5. 
het bevorderen en het organiseren van overleg, 
coördinatie en samenwerking tussen de 
culturele verenigingen, organisaties en 
instellingen; 
6. 
het stimuleren van de inspraak van de brede 
bevolking over de opbouw van het 
gemeentelijk beleid in de betrokken 
beleidsdomeinen; 
7. 
het bevorderen van de deelname van de ruime 
bevolking, inzonderheid van groepen in 
achterstandssituaties, aan het cultureel werk. 
 

ART. 2: 
Het Cultuurplatform heeft tot doel: 
 
1. 
het bevorderen van het culturele 
gemeenschapsleven in de gemeente; 
2. 
het bevorderen van de ontmoeting en 
samenwerking tussen de culturele actoren in de 
gemeente; 
3. 
het bevorderen van de ontmoeting en 
samenwerking tussen de verschillende 
gemeenschappen in de gemeente; 
4. 
het verzamelen van informatie en documentatie 
over het cultureel leven en over de 
culturele behoeften; 
5. 
het bevorderen en het organiseren van overleg, 
coördinatie en samenwerking tussen de 
culturele verenigingen, organisaties en 
instellingen; 
6. 
het stimuleren van de inspraak van de brede 
bevolking over de opbouw van het 
gemeentelijk beleid in de betrokken 
beleidsdomeinen; 
7. 
het bevorderen van de deelname van de ruime 
bevolking, inzonderheid van groepen in 
achterstandssituaties, aan het cultureel werk. 
 

 ART. 2 bis (vroeger artikel 19) 
 



De Cultuurraad heeft als doel : 
 
1. 
het adviseren van het gemeentebestuur inzake 
Nederlandstalige culturele aangelegenheden, 
zoals bepaald in artikel 4, 1° tot 10° van de wet 
van 8 augustus 1980 met betrekking tot de 
hervorming van de instellingen, met uitzondering 
van punt 7° (jeugdbeleid) en 9° (sport).; 
2. 
het adviseren van het gemeentebestuur inzake de 
voorbereiding, de opmaak, de uitvoering 
en de evaluatie van het gemeentelijk 
Nederlandstalig cultuurbeleid; inzonderheid het 
gemeentelijk cultuurbeleidsplan, het 
jaaractieplan en het voortgangsrapport. 
3. 
het verlenen van advies op vlak van het 
cultuurbeleid, op vraag van het gemeentebestuur 
of 
op eigen initiatief. 

 ART. 2 tris: (vroeger artikel 23) 
 
De bibliotheekraad geeft advies aan de 
inrichtende overheid voor alle 
aspecten van het bibliotheekbeleid 
(dienstreglement, werking, 
uitbreidingsactiviteiten,...) en adviseert bij de 
opmaak van het gemeentelijk integraal 
cultuurbeleidsplan en het jaarlijks 
actieplan. 
 

Leden 
ART. 3: 
 
 
 
 
1. 
een vertegenwoordiger per culturele vereniging, 
jeugdvereniging en andere, die haar 
zetel heeft op het grondgebied Anderlecht, die 
kan aantonen dat zij een werking heeft op 
het grondgebied van de gemeente, en die het 
Nederlands als een voertaal van haar 
werking gebruikt; 
 
2. 
een vertegenwoordiger per culturele, jeugd-en 

Leden van het cultuurplatform 
ART. 3: 
 
Het cultuurplatform is een open reflectiegroep, 
waar volgende mensen/organisaties/instellingen 
en verenigingen mogen aan deelnemen: 
 
1. (socio-)culturele verenigingen, -instelling of 

-organisatie: een vertegenwoordiger per 
vereniging, -instelling of -organisatie die: 

 
● aangesloten is bij het 

Gemeenschapscentrum De Rinck  
of 

● erkend is als (socio-)culturele of 
jeugdvereniging, -organisatie of 
-instelling door de Vlaamse 



andere instelling die haar zetel heeft op 
het grondgebied Anderlecht, die kan aantonen 
dat zij een werking heeft op het 
grondgebied van de gemeente, en die het 
Nederlands als een voertaal van haar werking 
gebruikt; 
 
 
 
 
3. 
deskundigen in culturele aangelegenheden en 
jeugdzaken, die wonen op het 
grondgebied van de gemeente; 
 
4. 
individuele of groepsgebruikers van de 
bibliotheek. 
 
b) 
Waarnemers 
 
1. 
De schepen van Nederlandstalige cultuur, de 
centrumverantwoordelijke van het 
Gemeenschapscentrum De Rinck, de 
bibliothecaris van de Gemeentelijke 
Nederlandstalige Openbare Bibliotheek, de 
jeugdconsulent en de 
cultuurbeleidscoördinator worden voor elke 
vergadering van het Cultuurplatform en de 
deelraden uitgenodigd als waarnemer; 
 
 
 
2. 
In functie van het onderwerp kunnen externe 
deskundigen uitgenodigd worden. 

gemeenschapscommissie of de Vlaamse 
gemeenschap en haar werking heeft op 
het grondgebied van de gemeente; 

of  
● een (socio)culturele of jeugdvereniging 

die kan aantonen dat zij een werking 
heeft op het grondgebied van de 
gemeente en het Nederlands als één van 
de voertalen van haar werking gebruikt; 

 
 
2. individuele leden op grond van de culturele 
deskundigheid of de persoonlijke interesse van 
de betrokken personen, en die wonen op het 
grondgebied van de gemeente.  
 
3. individuele of groepsgebruikers van de 
bibliotheek. 
 

 ART. 3 Bis 
De schepen van Nederlandstalige cultuur, de 
centrumverantwoordelijke van het 
Gemeenschapscentrum De Rinck, de 
bibliothecaris van de Gemeentelijke 
Nederlandstalige Openbare Bibliotheek, de 
jeugdconsulent en de cultuurbeleidscoördinator 
van Anderlecht worden voor elke vergadering 
van het Cultuurplatform en de 
bibliotheekraad en cultuurraad uitgenodigd als 
waarnemer. 
De cultuurbeleidscoördinator van de Vlaamse 



Gemeenschapscommissie wordt uitgenodigd op 
de bijeenkomsten van de cultuurraad als 
waarnemer. 
 

ART. 4: 
Personen die een politiek mandaat vervullen, 
kunnen geen lid zijn van het Cultuurplatform. 

ART. 4: 
Personen die een politiek mandaat vervullen, 
kunnen geen lid zijn van het Cultuurplatform, 
noch van de cultuurraad en bibliotheekraad. 

ART. 5: 
De leden van het Cultuurplatform worden door 
de Gemeenteraad aangeduid na een openbare 
oproep en het aanschrijven van alle 
verenigingen en instellingen bedoeld in art. 3a 
en gekend 
door gemeenschapscentrum De Rinck of het 
gemeentebestuur. De gemeenteraad bewaakt 
daarbij het evenwicht tussen de 4 groepen 
vermeld in artikel 3a). 

ART. 5: 
Bij elke samenkomst van het Cultuurplatform 
worden alle in artikel 3 omschreven groepen en 
personen en gekend door gemeenschapscentrum 
De Rinck of het gemeentebestuur uitgenodigd. 
De samenkomst wordt ook openbaar 
bekendgemaakt via de gemeentelijke 
informatiekanalen. 

 ART. 5 bis 
Aan het begin van de legislatuur doet het 
Cultuurplatform een voorstel tot evenwichtige 
samenstelling van een Cultuurraad en een 
Bibliotheekraad, vertrekkende van de 
categorieën vermeld in artikel 3. Deze wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad en deze 
adviesraden worden door de gemeenteraad 
aangesteld voor de duur van zes jaar. 
 
Bij het ontbreken van voorstel van het 
Cultuurplatform en bij het ontbreken van een 
evenwichtige samenstelling in het voorstel 
beslist de gemeenteraad op basis van een 
voorstel van het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
 
De samenstelling gebeurt volgens optie 9c van 
het decreet van 28 februari 1974 betreffende 
het Cultuurpact.  
 
De Cultuurraad en de Bibliotheekraad bestaan 
telkens uit minimum 9 en maximum 18 leden.  
Bij de samenstelling ervan streeft men naar een 
evenwichtige verhouding tussen: 
 

● mannen en vrouwen; 
● filosofische en ideologische 

overtuigingen; 
● vrijwilligers, professionelen en 

deskundigen; 



● inwoners van de gemeente en 
niet-inwoners van de gemeente, die actief 
zijn in de gemeente. 

 
Er wordt bovendien gestreefd naar een 
vertegenwoordiging van zelforganisaties, 
etnisch-culturele verenigingen en organisaties 
waar maatschappelijk kwetsbare mensen en 
groepen het woord nemen. 
 
 
Op de samenkomsten van de cultuurraad of 
bibliotheekraad kan de effectieve afgevaardigde 
van een vereniging zich laten vervangen door 
een plaatsvervanger, dat wordt schriftelijk of per 
e-mail meegedeeld door de vereniging aan de 
voorzitter van de betreffende raad en aan de 
bibliothecaris of de cultuurbeleidscoördinator. 
 

ART. 6: 
Aan het mandaat van een lid komt een einde 
door : 
· ontslag uit de vereniging of organisatie 
waarvoor het lid is afgevaardigd; 
• aanvaarden van een politiek mandaat; 
•als deskundige niet meer woonachtig zijn in de 
gemeente; 
•als culturele vereniging, organisatie of 
instelling geen werking meer ontplooien op het 
grondgebied van de gemeente; 
· overlijden; 
•intrekken van de afvaardiging door de 
afvaardigende vereniging of instelling; 
•uitsluiting wegens het niet naleven van de 
statuten en reglementen van het 
Cultuurplatform; 
•na 3 opeenvolgende afwezigheden zonder 
verontschuldiging. 
 
 
Indien aan een lidmaatschap voortijdig een 
einde komt, door de in dit artikel vermelde 
redenen, 
wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging 
voorzien door de gemeenteraad, op voorstel van 
het cultuurplatform. Deze opvolging moet 
geschieden met inachtneming van de 
voorwaarden gesteld 
onder artikel 3. 

ART. 6: 
Aan het mandaat van een lid van de 
bibliotheekraad of de cultuurraad komt een einde 
door : 
· ontslag uit de vereniging of organisatie 
waarvoor het lid is afgevaardigd; 
• aanvaarden van een politiek mandaat; 
• als deskundige niet meer woonachtig zijn in de 
gemeente; 
• als de culturele vereniging, -instelling of 
organisatie geen werking meer ontplooit op het 
grondgebied van de gemeente; 
· overlijden;  
•intrekken van de afvaardiging door de 
afvaardigende vereniging, -instelling of 
organisatie ; 
• uitsluiting wegens het niet naleven van de 
statuten en reglementen van de cultuurraad of 
bibliotheekraad; 
•na 3 opeenvolgende afwezigheden zonder 
verontschuldiging. 
 
Bij ontslag van een lid van de cultuurraad of de 
bibliotheekraad, voorziet de betreffende 
adviesraad in zijn/haar vervanging binnen 
dezelfde categorie van leden (artikel 3), hetzij: 
- door een ander lid van de vereniging, instelling 
of organisatie; 
- door een vertegenwoordiger van een andere 
vereniging in het geval een vereniging geen lid 
meer wenst uit te maken of niet meer voldoet aan 



de voorwaarden; 
- door een andere deskundige of gebruiker van 
de bibliotheek zoals vermeld in artikel 3 
 
Deze hersamenstelling wordt bekrachtigd door 
de gemeenteraad. 
 
 

ART. 7: 
Alle leden onderschrijven het 
verdraagzaamheidsprincipe dat inhoudt: 
 
 
• 
alle beginselen van de democratie en de 
Grondwet na te leven; 
• 
het samenwerkingsmodel tussen de 
verschillende gemeenschappen te ondersteunen; 
• 
het harmonisch samenleven van de 
verschillende volkeren, culturen en 
levensbeschouwingen te helpen bevorderen. 

ART. 7: 
Alle leden onderschrijven het 
verdraagzaamheidsprincipe dat inhoudt: 
 
 
• 
alle beginselen van de democratie en de 
Grondwet na te leven; 
• 
het samenwerkingsmodel tussen de verschillende 
gemeenschappen te ondersteunen; 
• 
het harmonisch samenleven van de verschillende 
volkeren, culturen en 
levensbeschouwingen te helpen bevorderen. 

ART. 8: 
De leden van de adviesraad zetelen op 
vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen 
vergoeding. 

ART. 8: 
De leden van het Cultuurplatform , cultuurraad 
en bibliotheekraad zetelen op vrijwillige basis en 
ontvangen hiervoor geen vergoeding. 

ART. 9: 
Het Cultuurplatform heeft als organen een 
adviesgroep Cultuur, een Jeugdraad en een 
Beheersorgaan voor de Nederlandstalige 
bibliotheek, die worden samengesteld binnen de 
4 
maanden na de oprichting van het 
Cultuurplatform. 
Het Cultuurplatform kan daarnaast steeds aparte 
werkgroepen of deelraden oprichten. 
De werkingstaal van deze organen is het 
Nederlands. 

ART. 9: 
 
vervalt, zie art. 5 bis 

Art. 10: 
De adviesgroep Cultuur, de Jeugdraad en het 
Beheersorgaan voor de Nederlandstalige 
bibliotheek bestaan telkens uit minimum 12 en 
maximum 18 leden. 
Bij de samenstelling ervan streeft men naar een 
evenwichtige verhouding tussen: 
 
 

Art. 10: 
  
vervalt, zie artikel 5bis 
 



• 
mannen en vrouwen; 
• 
filosofische en ideologische overtuigingen; 
• 
vrijwilligers, professionelen en deskundigen; 
• 
inwoners van de gemeente en niet-inwoners van 
de gemeente, die actief zijn in de gemeente. 
 
Er wordt bovendien gestreefd naar een 
vertegenwoordiging van zelforganisaties en 
organisaties 
waar armen het woord nemen. 

Art. 11: 
Om hun bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen 
uitoefenen hebben de adviesgroep Cultuur, de 
Jeugdraad en het Beheersorgaan voor de 
Nederlandstalige bibliotheek recht op 
informatie ten 
aanzien van alle beleidsbeslissingen van de 
inrichtende overheid betreffende hun 
respectievelijke 
materies. 

Art. 11: 
Om hun bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen 
uitoefenen hebben de leden van het 
cultuurplatform, Cultuurraad en de 
Bibliotheekraad recht op informatie ten 
aanzien van alle beleidsbeslissingen van de 
inrichtende overheid betreffende hun 
respectievelijke materies. 

ART. 12: 
Het Cultuurplatform komt minstens 1 keer per 
jaar samen. 

ART. 12: 
Het Cultuurplatform komt minstens 1 keer per 
jaar samen, de cultuurraad en bibliotheekraad 
minstens 2 keer per jaar. 

ART. 13: 
Alle bijeenkomsten van het Cultuurplatform 
zijn publiek toegankelijk, en zullen via 
gemeentelijke 
informatiekanalen aangekondigd worden. 
De bijeenkomsten van de deelraden zijn niet 
publiek. De verslagen van de bijeenkomsten 
van 
het Cultuurplatform en de deelraden zijn 
raadpleegbaar door het publiek, op het 
secretariaat van 
de raad, of kunnen opgevraagd worden via 
elektronische of gewone post via de bibliotheek 
en 
via de dienst cultuur. 

ART. 13: 
Alle bijeenkomsten van het Cultuurplatform zijn 
publiek toegankelijk, en zullen via gemeentelijke 
informatiekanalen aangekondigd worden. 
De bijeenkomsten van de bibliotheekraad en 
cultuurraad zijn niet publiek. De verslagen van 
de bijeenkomsten van het Cultuurplatform en de 
bibliotheekraad en cultuurraad zijn 
raadpleegbaar door het publiek, op het 
secretariaat van de raad, of kunnen opgevraagd 
worden via elektronische of gewone post via de 
bibliotheek en via de dienst cultuur. 

ART. 14: 
Het Cultuurplatform duidt een voorzitter en 
secretaris aan. 

ART. 14 
De cultuurraad en bibliotheekraad kiezen onder 
hun stemgerechtigde leden een voorzitter. 
 
Het voorzitterschap van het Cultuurplatform 



wordt gezamenlijk of afwisselend uitgeoefend 
door de voorzitters van de bibliotheekraad of 
cultuurraad, of door een ander lid van het 
Cultuurplatform, afhankelijk van de gewenste 
expertise met betrekking tot het thema van de 
bijeenkomst 

ART. 15: 
De voorzitter leidt de vergaderingen van het 
Cultuurplatform. Hij vertegenwoordigt de 
organisatie t.o.v. de gemeente en derden. 

ART. 15: 
De voorzitter leidt de vergaderingen. Hij 
vertegenwoordigt de organisatie t.o.v. de 
gemeente en derden. 

Art. 16: 
Op voorstel van het Cultuurplatform keurt de 
Gemeenteraad de huishoudelijke reglementen 
goed van het Cultuurplatform en de deelraden, 
waarin onder meer de wijze van samenroepen 
van het Cultuurplatform en de deelraden wordt 
bepaald. 

Art. 16: 
De bibliotheekraad en cultuurraad stellen elk een 
huishoudelijk reglement op dat bekrachtigd 
wordt door de gemeenteraad, waarin onder meer 
de wijze van samenroepen van de cultuurraad en 
bibliotheekraad wordt bepaald. 

ART. 17: 
De gemeenteraad duidt de leden van de 
adviesgroep Cultuur aan, gekozen uit de leden 
van het 
Cultuurplatform, in uitvoering van het decreet 
van 6 juli 2012 betreffende het lokaal 
cultuurbeleid 
en op voorstel van het Cultuurplatform. 

ART. 17  
vervalt, zie art. 5 bis 
 

ART. 18: 
De gemeenteraad zal bij de samenstelling van 
de Adviesgroep Cultuur erop toezien dat de 
evenwichten zoals bepaald in artikel 10 worden 
gerespecteerd en dat er naar een evenwicht 
wordt gestreefd tussen de artistieke en de 
sociaal-culturele sector. 

ART. 18  
vervalt, zie art. 5 bis 

Art. 19: 
De Adviesgroep Cultuur heeft als doel : 
 
 
1. 
het adviseren van het gemeentebestuur inzake 
Nederlandstalige culturele aangelegenheden, 
zoals bepaald in artikel 4, 1° tot 10° van de wet 
van 8 augustus 1980 met betrekking tot de 
hervorming van de instellingen, met 
uitzondering van punt 7° (jeugdbeleid) en 9° 
(sport).; 
2. 
het adviseren van het gemeentebestuur inzake 
de voorbereiding, de opmaak, de uitvoering 
en de evaluatie van het gemeentelijk 

ART. 19  
vervalt, zie artikel 2 bis 



Nederlandstalig cultuurbeleid; inzonderheid het 
gemeentelijk cultuurbeleidsplan, het 
jaaractieplan en het voortgangsrapport. 
3. 
het verlenen van advies op vlak van het 
cultuurbeleid, op vraag van het 
gemeentebestuur of 
op eigen initiatief. 

ART. 20: 
De Adviesgroep Cultuur kiest onder zijn leden 
een voorzitter en een secretaris. 

ART. 20: 
valt weg 
zie art. 14 
 

ART. 21: 
De Adviesgroep Cultuur vergadert minimaal 2 
maal per jaar.  

ART. 21: 
valt weg 
zie art. 12 
 

ART. 22: 
De gemeenteraad duidt de leden van het 
beheersorgaan van de bibliotheek aan, gekozen 
uit de 
leden van het Cultuurplatform, volgens optie 9c 
van het decreet van 28 februari 1974 
betreffende 
het Cultuurpact en op voorstel van het 
Cultuurplatform. De Gemeenteraad bewaakt 
daarbij de 
evenwichten zoals bepaald in artikel 10. 

ART. 22 
valt weg, zie art. 5 

ART. 23: 
Het beheersorgaan van de bibliotheek geeft 
advies aan de inrichtende overheid voor alle 
aspecten van het bibliotheekbeleid 
(dienstreglement, werking, 
uitbreidingsactiviteiten,...) en adviseert bij de 
opmaak van het gemeentelijk integraal 
cultuurbeleidsplan en het jaarlijks 
actieplan. 

ART. 23 
 valt weg, zie artikel 2tris 
 

ART. 24: 
Het beheersorgaan kiest onder zijn 
stemgerechtigde leden een voorzitter en een 
secretaris. 

ART. 24: 
valt weg, zie art. 14 
 

  

ART. 25: 
Het beheersorgaan komt ten minste twee maal 
per jaar samen. 

ART. 25: 
valt weg, zie art.12 
 

ART. 26: 
De gemeenteraad duidt de leden van de 

ART. 26  
valt weg 



Jeugdraad aan, gekozen uit de leden van het 
Cultuurplatform, op voorstel van het 
Cultuurplatform. 

ART. 27: 
De gemeenteraad zal bij de samenstelling van 
de Jeugdraad erop toezien dat de evenwichten 
zoals bepaald in artikel 10 worden 
gerespecteerd en dat er naar een evenwicht 
wordt gestreefd 
tussen vertegenwoordigers van plaatselijke 
jeugdwerkinitiatieven die een werking of 
rekrutering 
kunnen aantonen ten aanzien van kinderen en 
jongeren op het grondgebied van de gemeente 
en 
geïnteresseerde kinderen en jongeren 
woonachtig in de gemeente. 

ART. 27  
valt weg 

ART. 28: 
De Jeugdraad heeft als doel : 
 
 
1. 
het adviseren van het gemeentebestuur inzake 
Nederlandstalige jeugdaangelegenheden, 
zoals bepaald in artikel 4, 7° van de wet van 8 
augustus 1980 met betrekking tot de 
hervorming van de instellingen; 
2. 
het adviseren van het gemeentebestuur inzake 
de voorbereiding, de opmaak, de uitvoering 
en de evaluatie van het gemeentelijk 
Nederlandstalig cultuurbeleid, inzonderheid het 
gemeentelijk cultuurbeleidsplan, het 
jaaractieplan en het voorgangsrapport, in het 
bijzonder 
de accenten jeugd; 
3. 
het bevorderen van het Nederlandstalig 
jeugdwerk 
4. 
het op elkaar afstellen van initiatieven voor 
jeugd buiten alle politieke, filosofische, 
ideologische of commerciële doeleinden. 

ART. 28  
valt weg 

ART. 29: 
De Jeugdraad kiest onder zijn leden een 
voorzitter en een secretaris. 

ART. 29  
valt weg 

ART. 30: 
De Jeugdraad vergadert minimaal 2 maal per 

ART. 30  
valt weg 



jaar. 

ART. 31: 
Aan dit organiek reglement kunnen slechts 
wijzigingen door de gemeenteraad aangebracht 
worden, na advies van de betrokken adviesraad 
of het Cultuurplatform. 

ART. 31: 
Aan dit organiek reglement kunnen slechts 
wijzigingen door de gemeenteraad aangebracht 
worden, na advies van de betrokken adviesraad 
of het Cultuurplatform. 

ART. 32: 
Alle geschillen betreffende de toepassing en de 
interpretatie van deze bepalingen zullen door 
het 
College van Burgemeester en Schepenen 
beslecht worden. 

ART. 32: 
Alle geschillen betreffende de toepassing en de 
interpretatie van deze bepalingen zullen door het 
College van Burgemeester en Schepenen 
beslecht worden. 

 

ART. 33: 
Dit reglement gaat in vanaf 1 mei 2013 

ART. 33: 
Dit reglement gaat in vanaf 16 september 2019 

 


