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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ETTERBEEK
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ;
Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Christophe Gasia, Christina Karkan, MarieLouise Servais, Josianne Pardonge, Damien Gérard, Virginie Taittinger, Christian De Beco, Arnaud
Van Praet, John Buyani Ilungu, Imad Benarafa, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Sandra
Jen, Farida Tatou, Françoise de Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

André du Bus, Rachid Madrane, Kathy Mottet, Viviane Scholliers, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 14.12.15
#Onderwerp : Vivaqua – Vordering tot ontbinding – Tussenkomst van de gemeente Etterbeek –
Toestemming om in rechte op te treden#
Openbare zitting

Geschillen
De gemeenteraad,
gelet op de beslissing die door de gemeenteraad genomen werd tijdens de zitting van 23.11.2015 om het
college van burgemeester en schepenen de toestemming te geven om een verzoekschrift tot vrijwillige
tussenkomst in te dienen in het kader van de vordering tot ontbinding ingediend op 20.10.2015 door de
gemeente Sint-Pieters-Leeuw ten aanzien van cvba Vivaqua;
gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26.11.2015 om voornoemd
verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel en zich aan te sluiten bij de
gezamenlijke overheidsopdracht van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe met het doel een advocaat aan te
stellen om Etterbeek in dit kader te vertegenwoordigen;
overwegende dat de gemeente Sint-Pieters-Woluwe op 26.11.2015 voornoemde gezamenlijke
overheidsopdracht toegekend heeft aan mr. Thomas EYSKENS, Bischoffsheimlaan 36, 1000 Brussel;
overwegende dat een andere vordering, dit keer ingesteld door de gemeente Kortenberg, ingediend werd op
25.11.2015 om de ontbinding van Vivaqua te verkrijgen;
overwegende dat het erop lijkt dat andere gemeenten van plan zouden zijn om vorderingen in te stellen die
de ontbinding van Vivaqua beogen;
gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 03.12.2015 om een
principeakkoord te geven om tussen te komen in een tweede vordering tot ontbinding van Vivaqua (met name
die ingesteld door Kortenberg) en zelfs in andere vorderingen met dezelfde doelstelling, die ingesteld
worden door andere gemeenten;
overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw, om mr. Eyskens de
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mogelijkheid te geven om de belangen van de gemeenten waar te nemen in elke nieuwe procedure die
gelijkaardig is aan die ingesteld door Sint-Pieters-Leeuw, op 03.12.2015 de gezamenlijke overheidsopdracht
aangepast heeft die op 26.11.2015 toegekend werd om de opdracht van deze advocaat uit te breiden tot “de
vertegenwoordiging van de gemeenten die hun akkoord gegeven zullen hebben om tussen te komen in het
kader van het bezwaar dat ingediend werd door de gemeente Kortenberg en in het kader van gelijkaardige
bezwaren die ingediend zouden kunnen worden ten aanzien van cvba Vivaqua”;
gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2015 die de deelname van
de gemeente Etterbeek aan de gezamenlijke overheidsopdracht zoals uitgebreid bevestigt;
overwegende dat, in overeenkomst met artikel 270, alinea 2, van de Nieuwe Gemeentewet, de vorderingen
waarin de gemeente tussenkomt als verzoekster enkel aanhangig gemaakt kunnen worden door het college na
goedkeuring van de gemeenteraad;
BESLIST
het college van burgemeester en schepenen de toestemming te geven om een verzoekschrift tot vrijwillige
tussenkomst in te dienen in het kader van het bezwaar dat ingediend werd door de gemeente Kortenberg en
in het kader van gelijkaardige bezwaren die ingediend zouden kunnen worden ten aanzien van cvba Vivaqua.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 15 december 2015

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Patrick Lenaers
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