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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 17 december 2019  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain 

Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer, 

Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert 

Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden. 

 

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 

Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Thierry Serrien, raadslid 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 54 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Financiën 

2. Leningsovereenkomst AGB Willebroek investeringskredieten 2020 

3. Prijssubsidie sport met ingang van 1/1/2020 

4. Prijssubsidie CC De Ster met ingang van 1/1/2020 

5. Evaluatie AGB Willebroek 

6. Meerjarenplan 2020-2025: Goedkeuring deel AGB 

7. Meerjarenplan 2020-2025 : Goedkeuring deel OCMW 

8. Meerjarenplan 2020-2025 : Vaststelling deel gemeente 

9. 1. REGLEMENT BELASTING GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE 

ONROERENDE VOORHEFFING 

10. 2. AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING (APB) 

11. 3. ALGEMENE GEMEENTEBELASTING OP DE BEDRIJVEN 

12. 4. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR KOSTEN VAN FISCALE VORDERINGEN 

13. 5. RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE VERHAAL VAN INNINGSKOSTEN VAN NIET-

FISCALE VORDERINGEN 

14. 6. BELASTING OP DE BEGRAVING VAN PERSONEN DIE NIET IN DE GEMEENTE 

WOONDEN EN ER NIET OVERLEDEN ZIJN 

15. 7. RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 

16. 8. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR ADMINISTRATIEVE PRESTATIES 
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17. 9. BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN 

18. 10. RETRIBUTIEREGLEMENT OP HUWELIJKEN 

19. 11. INDIRECTE BELASTING OP HET BEWAREN VAN DE DOOR DE POLITIE IN 

BESLAG GENOMEN VOERTUIGEN 

20. 12. BELASTING OP HET TAKELEN VAN VOERTUIGEN 

21. 13. RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET BETALEND PARKEREN 

22. 14. RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN IN ZONES MET BEPERKTE 

PARKEERTIJD 

23. 15. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN 

ROOKMELDERS 

24. 16. INDIRECTE BELASTING OP HET VERWIJDEREN VAN SLUIKSTORTEN, 

OPRUIMEN VAN ZWERFVUIL EN OP HET UITVOEREN VAN WERKEN VOOR OF IN 

DE PLAATS VAN DERDEN 

25. 17. RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE STANDPLAATSEN OP OPENBARE MARKTEN 

EN GEBRUIK ELEKTRICITEIT 

26. 18. RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE STANDPLAATSEN OP KERMISSEN, 

CIRCUSSEN EN KANAALFEESTEN 

27. 19. BELASTING OP DE AANPLAKBORDEN EN STEIGERDOEKRECLAME 

28. 20. BELASTING OP DE HUIS-AAN-HUIS VERSPREIDING VAN NIET 

GEADRESSEERDE DRUKWERKEN EN VAN GELIJKGESTELDE PRODUCTEN 

29. 21. BELASTING OP HET INNEMEN VAN PLAATSEN DOOR AMBULANTE 

HANDELAARS OP PRIVETERREIN LANGSHEEN DE OPENBARE WEG 

30. 22. BELASTING VOOR HET INNEMEN VAN PLAATSEN OP HET OPENBAAR 

DOMEIN DOOR AMBULANTE HANDELAARS 

31. 24. INDIRECTE BELASTING VOOR DOSSIERKOSTEN BIJ 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN ANDERE MELDINGEN VAN VERGUNNINGEN 

INZAKE: STEDENBOUW, MILIEU, KLEINHANDELSVESTIGINGEN EN 

VEGETATIEWIJZIGING 

32. 25. AFVALBELASTING VASTE BIJDRAGE 

33. 26. AFVALBELASTING VARIABELE BIJDRAGE 

34. 27. BELASTING OP INNAME OPENBAAR DOMEIN 

35. 28. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN 

(FEEST)MATERIAAL 

36. 29. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET AANLEGGEN VAN EEN OPRIT OP 

OPENBAAR DOMEIN 

37. 30. RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP 

GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN 

38. 31. BELASTING OP DE ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN 

ONBEBOUWDE KAVELS, PALENDE AAN EEN OPENBARE WEG DIE VOLDOENDE 

IS UITGERUST 

39. 32. BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN 

ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD, BOUWVALLIG OF 

LEEGSTAND 

40. 33. BELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN 

41. 34. OPCENTIEMEN OP DE DOOR HET VLAAMS GEWEST GEHEVEN HEFFING OP 

LEEGSTAANDE EN/OF VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTEN 

42. 35. BELASTING OP VERKOOPAUTOMATEN GELEGEN OP PRIVETERREIN EN 

OPENBAAR DOMEIN 

43. 36. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET VERNIEUWEN, VERLENGEN OF 

VERVANGEN VAN VERBLIJFSVERGUNNINGEN, ZIJNDE HET BEWIJS VAN 

INSCHRIJVING IN HET VREEMDELINGENREGISTER - TIJDELIJK VERBLIJF 

44. 37. BELASTING OP VOERTUIGENVERHUUR MET BESTUURDER (VVB) 

45. 38. BELASTING OP NACHTWINKELS, PRIVATE BUREAUS VOOR 

TELECOMMUNICATIE, WEDKANTOREN EN SHISHABARS 

46. 39. REGLEMENT INZAKE DE SOCIALE TOELAGES BIJ DE BELASTING OP HET 

INZAMELEN EN VERWERKEN VAN AFVALSTOFFEN 
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47. 40. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN DE 

KINDEROPVANG 't APPELBOOMPJE 

48. 41. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN HET 

KINDERDAGVERBLIJF BENGELHUISJE 

49. 42. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN CENTRUM JAN 

VAN WINGHE 

50. 43. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN CULTURELE 

INFRASTRUCTUUR 

51. 44. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR 

Bouwen en wonen 

IVA Innova 

52. Overdracht deelperceel wegenis verkaveling Brouwerijstraat 

Welzijn 

Cel tewerkstelling 

53. Engagementsverklaring regierol sociale economie 

Huis van de zorg 

Algemeen 

54. Deelname VZW Zorgraad Klein-Brabant Vaartland 

 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punten 55 tot en met 56 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

55. Bijkomende punten 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

56. Politieverordening tot instelling van een restrictieperimeter ter gelegenheid van 

de voetbalwedstrijd  Sporting Tisselt - Willebroekse SV op 12 januari 2020 om 

14.30 uur 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Raadslid M. De Laet vraagt volgende wijzigingen aan te brengen : 

“Raadslid M. De Laet geeft aan geschokt te zijn naar aanleiding van de berichtgeving in de 
nationale media over een incident met extreem rechtse individuen in de loop van de maand 

augustus in het Fort van Breendonk. 

Na “ Raadslid De Laet geeft aan gelezen te hebben dat de Raad …. Is het wel nationaal 

nieuws geworden”. Het raadslid meent dat wij nu – liefst eenparig – een motie moeten 
stemmen om de gebeurtenissen in het Fort krachtdadig te veroordelen. 

De burgemeester stelt voor om in samenwerking met de fractieleider een unaniem 
persbericht op te maken.  Raadslid De Laet pleit opnieuw voor een motie, als krachtig 
signaal, waarachter de ganse Gemeenteraad zich kan scharen. 

Raadslid De Laet antwoordt dat hij reeds een ontwerptekst voorbereid heeft, die natuurlijk 
voor amendering vatbaar is maar die op z’n minst een basis kan vormen. Hij vraagt of hij 

die aan alle raadsleden mag bezorgen, wat wordt toegestaan. 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad 
van 26 november 2019. 

 
 

Financiën 

2. Leningsovereenkomst AGB Willebroek investeringskredieten 2020 

Motivering 
 

Feiten en context 
 
De gemeente Willebroek heeft op 27 juni 2017 het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB 
Willebroek, opgericht. 
 

Het AGB Willebroek heeft in de budgetwijziging een investeringsenveloppe die geraamd is op € 
8.588.000,- euro. 

 
De liquiditeitspositie van het AGB  laat geen integrale en onmiddellijke financiering toe. 
 
Bijgevolg is het aangewezen dat de gemeente een lening aan het AGB toestaat ter financiering. 
 
 
Juridische grond 

 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 waarin de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB Willebroek werden goedgekeurd; 
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Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 door de Vlaamse 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding op 3 
oktober 2017 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017; 
 
Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 

 
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB; 
 
Overwegende het voorstel van budgetwijziging 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Willebroek; 
 
Overwegende dat de investeringskredieten in het budget van 2020 worden geraamd op 

8.588.000,- euro; 
 
Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke financiering 
van de transactiekredieten toelaat; dat het aangewezen is dat de gemeente ter financiering een 
lening toestaat aan het AGB; 

 

Overwegende dat Voorafgaande beslissing nr. 2010.047 dd. 30.03.2010 bevestigt dat het renteloze 
karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet wordt 
aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB; 
 
Na toelichting en beraadslaging; 
 
 

Adviezen  
 
De dienst financiën adviseert positief en de gemeente kan dergelijke lening in orde stellen voor het AGB 
Willebroek gezien dat dit zowel voorzien is bij de gemeente als bij het AGB Willebroek. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

De gemeenteraad keurt onderstaande leningsovereenkomst goed : 
 
LENINGSOVEREENKOMST INVESTERINGSKREDIETEN 2019 

 
Tussen: 
 
De GEMEENTE WILLEBROEK, met zetel te 2830 Willebroek, Pastorijstraat 1, hier 
vertegenwoordigd door: 
- De voorzitter van de gemeenteraad, de heer Eddy Moens; 
- De algemeen directeur, de heer Dirk Blommaert; 

 
Tot onderhavige overeenkomst gemachtigd, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht. 
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hierna genoemd ‘Uitlener’, enerzijds en 

 
Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WILLEBROEK, afgekort “AGB Willebroek”, met zetel te 
2830 Willebroek, Pastorijstraat 1 en ondernemingsnummer 0679.456.888, hier vertegenwoordigd 
door de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde de heer Eddy Bevers, 

 
Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Willebroek op 27 juni 2017 en 
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 
Kansen en Armoedebestrijding op 3 oktober 2017 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 
24 oktober 2017; 
 
De voorzitter van de raad van bestuur werd gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen door 

de Raad van Bestuur. 
 
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van de 
raad van bestuur onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief 
toezicht van de provinciegouverneur; 

 

hierna genoemd ‘Lener’, anderzijds, 
 
hierna samen genoemd ‘de partijen’ 
 
wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden: 
 
Art. 1 – Voorwerp 

De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de hoofdsom, met 
de duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna worden bepaald. 
 
Art. 2 – Hoofdsom 
De Lener erkent aan de Uitlener de som van 8.588.000,00 EUR verschuldigd te zijn. Dit bedrag 
wordt evenwel aangepast aan het effectief opgenomen bedrag. 
 

Art. 3 – Doel van de lening 

De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de investeringsuitgaven 2020. 
 
Het bedrag van de lening wordt aan de Lener ter beschikking gesteld door opnamen via de 
rekening-courant tussen de Uitlener en de Lener. 
 

Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van rechtswege 
de onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg. 
 
Art. 4 – Duurtijd 
Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2054. 
 
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige overeenkomst 

na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het even welke reden, 
niet op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan afbreuk te doen aan de 
eisbaarheid. 
 
Art. 5 - Vaststelling renteloosheid 

Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de lening 
loopt. 

 
Art. 6 – Terugbetaling 
De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen: zie bijlage 
 
Afhankelijk van het bedrag dat effectief door de Lener wordt opgenomen, wordt de definitieve 
aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van ingebruikname van 

het actief. 
 
De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de 
prijssubsidies die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn.  
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De Lener machtigt de Uitlener om het passende bedrag op de prijssubsidies in te houden en te 

boeken als schuld aan de Lener. Deze inhoudingen worden gelijk gespreid over de vier kwartalen 
(behoudens akkoord van het directiecomité met een afwijking op de gelijke spreiding over de 
kwartalen). 
 

Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan om de 
terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening […] van de 
Uitlener. 
 
Art. 7 - Boete bij te late terugbetaling 
Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd tegen 
het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd met 100 

basispunten, en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij iedere begonnen 
maand als een volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is bevoegd onmiddellijke 
betaling daarvan te verlangen. 
 
Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post aangetekende 

brief wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het gehele nog 

verschuldigde bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea berekend. 
 
Art. 8 – Opeisbaarheid 
Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden 
opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: 

 de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te herstellen; 
 de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de Lener niet alsnog nagekomen 

heeft binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de 
sommatie genoemd, zich in regel te stellen. 

 
Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht onverminderd 
alle persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit te oefenen op al de 
goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van beslag, inbegrepen van 
bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener. 

 

Art. 9 - Wijzigingen 
Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener en 
vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen. Deze 
overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen worden 
gewijzigd. 

 
Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid 
Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst, noch enige 
rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen. 
 
Art. 11 - Toepasselijk recht 
Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de hoven 

en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd. 
 
Art. 12 – Splitsbaarheid 
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de geldigheid 
van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de overeenkomst in haar 

geheel.  Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is. 
 

Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst zullen 
partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel 
mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling. 
 
Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij 
aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de 

overeenkomst. 
 
Aldus opgemaakt en ondertekend te Willebroek op 17 december in twee originele exemplaren, 
waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen 
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3. Prijssubsidie sport met ingang van 1/1/2020 

Motivering 

Voorgeschiedenis 
 

Met de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 werden de oprichting en de statuten van het 
autonoom gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB Willebroek, goedgekeurd. 
 
Op 3 oktober 2017 keurde de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke kansen en Armoedebestrijding de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 goed. Deze 
beslissing werd gepubliceerd inhet Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017. 
 

 
Feiten en context 
 
In artikel 2 van de beheersovereenkomst tussen het AGB en de Gemeente, goedgekeurd op 19 
december 2019, werd het AGB belast met de exploitatie, het verbeteren en onderhouden van 

sportinfrastructuur en in voorkomend geval het oprichten van sportinfrastructuur. 

Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek 
vanwege de Gemeente Willebroek prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van 
toegang tot de sportieve activiteiten. 

 
Prijssubsidies kunnen enkel voor de toekomst worden vastgesteld of aangepast en niet voor het 
verleden. 

 

Op basis van de cijfers van het meerjarenplan 2020 -2025 werden de prijssubsidies berekend. 
Deze zullen worden bijgesteld na controle van de eerste 6 maanden. 
 
 
Juridische grond 
 
Het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

De beheersovereenkomst tussen AGB en Gemeente, inzonderheid Hoofdstuk VII – Financiering 
 
Gelet op het voorstel van prijssubsidiereglement vanwege het college van burgemeester en 
schepenen; 
 

 
Adviezen - argumenten 
 
De dienst financiën adviseert positief vermits de prijssubsidies opgenomen werden in het 
meerjarenplan 2020 – 2025 van de Gemeente Willebroek.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: 117.933 EUR Actie: AC000101 Dienstjaar : 2020 

Vast te leggen: 117.933 EUR AR: 6495000 2020 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Besluit: 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het prijssubsidieregelement vermeld in artikel 2 van 
huidige beslissing, ten voordele van het AGB Willebroek goed. 
 
Artikel2 
Aanpassing PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB Willebroek 
 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het 
kalenderjaar 2019. Deze ramingen worden op basis van huidige en toekomstige indicatoren 
vastgelegd. 
 
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vanaf 1 januari 
2020 de voorziene toegangsgelden (inclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot de sportieve 
faciliteiten te vermenigvuldigen met een factor 7,00. 

 
Rekening houdend met de culturele en sociale functie van deze faciliteiten wenst de Gemeente 
Willebroék dat er tijdens het kalenderjaar 2O20 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten 
aanzien van de bezoekers van deze faciliteiten. De Gemeente Willebroek wenst immers de 
toegangsgelden te beperken opdat de culturele en sportieve faciliteiten toegankelijk zijn voor 
iedereen.  
De Gemeente Willebroek verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot 

en met 31 december 2020 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning 
van prijssubsidies. 
 

De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het 
kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Willebroek. ln de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de 

Gemeente Willebroek deze steeds documenteren. 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek moet op de 10de werkdag van elk kwartaal de 
Gemeente Willebroek een overzicht bezorgen van het aantal bezoekers waaraan recht op toegang 
is verleend tijdens het voorbije kwartaal tot de sportinfrastructuren. Dit overzicht dient tevens het 
bedrag aan te betalen prijssubsidies bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren 
middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek overmaakt 

aan de Gemeente Willebroek. De Gemeente Willebroek dient deze debet nota te betalen aan het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek binnen de 5 werkdagen na ontvangst. 
 
Artikel 3 
De toezichthoudende overhead overeenkomstig artikel 330 decreet Lokaal bestuur op de hoogte te 
brengen van de bekendmaking op de webtoepassing. 

 

 

4. Prijssubsidie CC De Ster met ingang van 1/1/2020 

Motivering 
 

Voorgeschiedenis 

 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 werden de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB Willebroek, goedgekeurd. 
Op 3 oktober 2017 keurde de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 goed. Deze 
beslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017. 
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Feiten en context 

 
In artikel 2 van de beheersovereenkomst tussen het AGB en de Gemeente, goedgekeurd op 19 
december 2019, werd het AGB belast met de exploitatie, het verbeteren en onderhouden van 
culturele infrastructuur, waaronder Cultureel Centrum De Ster. 

Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vanwege 
de Gemeente Willebroek prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de 
culturele activiteiten in CC De Ster. 
 
Op basis van de cijfers van het meerjarenplan 2020 -2025 werden de prijssubsidies berekend. Deze 
zullen worden bijgesteld na controle van de eerste 6 maanden. 
 

 
Juridische grond 
 
Het Decreet Lokaal Bestuur. 
De beheersovereenkomst tussen AGB en Gemeente, inzonderheid Hoofdstuk VII – Financiering 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: 275.178 EUR Actie: AC000108 Dienstjaar : 2020 

Vast te leggen: 275.178 EUR AR: 6495000 2020 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement, vermeld in artikel 2 van huidige beslissing, ten 
voordele van het AGB Willebroek goed. 
  
Artikel 2 

  
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT CC DE STER - AGB Willebroek 

  
Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek heeft haar inkomsten en uitgaven met betrekking tot 
CC De Ster geraamd voor het kalenderjaar 2020. Op basis van een evaluatie heeft het Autonoom 
Gemeentebedrijf Willebroek vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2020 prijssubsidie voor het recht 
op toegang vastgesteld kan worden.  
  
Om ervoor te zorgen dat de inkomsten van CC De Ster de uitgaven overtreffen wenst het 

Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vanaf heden de voorziene toegangsgelden (inclusief 6 % 
btw) voor recht op toegang tot de culturele activiteiten vast te leggen. 
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De Gemeente Willebroek erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, op basis van de 

ramingen, de voorziene toegangsgelden (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de culturele 
activiteiten vast legt om economisch rendabel te zijn. 
  
Rekening houdend met de culturele functie van CC De Ster wenst de Gemeente Willebroek dat er 

tijdens het kalenderjaar 2019 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van de 
bezoekers van de culturele activiteiten. De Gemeente Willebroek wenst immers de toegangsgelden 
te beperken opdat de activiteiten in CC De Ster toegankelijk blijven voor iedereen. De Gemeente 
Willebroek verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 
december 2020 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van 
prijssubsidies. 
  

De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Willebroek voor recht op toegang tot 
de culturele activiteiten bedraagt € 20,00 per inkomticket met ingang van 1 januari 2020. 
De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het 
kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Willebroek. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de 

Gemeente Willebroek deze steeds documenteren. 

  
Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek moet aan de Gemeente Willebroek een overzicht 
bezorgen van het aantal inkomtickets per voorstelling voor activiteiten van CC De Ster. Dit 
overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van 
deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom 
Gemeentebedrijf Willebroek uitreikt aan de Gemeente Willebroek. De Gemeente Willebroek dient 
deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek binnen de 10 werkdagen 

na ontvangst. 
   
Artikel 3. 
De toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur op de hoogte te 
brengen van de bekendmaking op de webtoepassing.  

 
 

5. Evaluatie AGB Willebroek 

Motivering 
 

Voorgeschiedenis 
 

Met de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 werden de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB Willebroek, goedgekeurd. 
Op 3 oktober 2017 keurde de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 goed. Deze 
beslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017. 

 

 
Feiten en context 

 
Ondertussen heeft het AGB Willebroek bijna 2 jaar werking achter de rug. Een eerste evaluatie is 
dan ook noodzakelijk. De grote investeringsprojecten zullen pas vanaf 2020 worden uitgevoerd. 

 
 

Juridische grond 
 

Art. 227, tweede lid DLB bepaalt: 
“Elk gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap legt in de loop van het eerste jaar na de 
volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad 
over de uitvoering van de beheers- of samenwerkingsovereenkomst sinds de inwerkingtreding 
ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad 

zich binnen drie maanden uitspreekt.” 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de evaluatie van het AGB Willebroek  
 
Artikel 2 
De gemeente beslist om de werking van het AGB Willebroek verder te zetten. De 
beheersovereenkomst wordt geëvalueerd en bijgestuurd voor 30 juni 2020. 

 
 

6. Meerjarenplan 2020-2025: Goedkeuring deel AGB 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 juni 2010 werd door de Vlaamse Regering beslist om met ingang van 1 januari 2014 de 
beheers- en beleidscyclus in alle steden en gemeenten verplicht in te voeren.  Een vervroegde 
instap behoorde ook tot de mogelijkheden.   
 
Na een grondige evaluatie van de beleids- en beheerscyclus heeft de Vlaamse Regering bij Besluit 

van 30 maart 2018 de beleids- en beheerscyclus zeer grondig bijgestuurd en vervangt dit Besluit 
het Besluit van 25 juni 2010. 
 
Bovendien wordt dit Besluit van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering verder vorm gegeven 
door het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststellen van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen. 

 
De ingang van deze nieuwe regelgeving start op 1 januari 2020, ook nu werd vervroegde intreding 

voorzien. 
 
Er wordt niet meer gesproken over budget maar voortaan enkel over meerjarenplan in de nieuwe 
regelgeving. 
 

Feiten en context 

Het meerjarenplan 2020-2025 werd opgemaakt volgens de regels zoals opgelegd in het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC. 
 
Het directe gevolg hiervan is enkel nog een meerjarenplan, die zowel naar vorm als naar inhoud 
een fundamentele wijziging met zich meebrengt.  Voortaan is er enkel nog één verplicht 

rapporteringsdocument (meerjarenplan) hetgeen in bijlage wordt toegevoegd.  
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Juridische grond 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en alle toekomstige wijzigingen. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen. 

 
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststellen van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen. 
 
De vennootschapswetgeving. 
 

Adviezen - argumenten 

Op 27 november 2019 heeft het managementteam positief advies gegeven over het ontwerp van 
meerjarenplan 2020-2025. 
 

Het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 wordt voorgelegd aan de raadscommissie op 
11 december 2019. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

De gemeenteraad keurt het deel van het meerjarenplan 2020–2025 van het AGB goed. 

 
Het meerjarenplan 2020-2025 genereert in 2025 een beschikbaar budgettair resultaat van 
30.563,00 € en een positieve autofinancieringsmarge van 1.000,00 €. 
 
 

7. Meerjarenplan 2020-2025 : Goedkeuring deel OCMW 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 juni 2010 werd door de Vlaamse Regering beslist om met ingang van 01 januari 2014 de 
beheers- en beleidscyclus in alle steden en gemeenten verplicht in te voeren. Een vervroegde 
instap behoorde ook tot de mogelijkheden.   
 

Na een grondige evaluatie van de beleids- en beheerscyclus heeft de Vlaamse Regering bij Besluit 
van 30 maart 2018 de beleids- en beheerscyclus zeer grondig bijgestuurd en vervangt dit Besluit 
het Besluit van 25 juni 2010. 
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Bovendien wordt dit Besluit van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering verder vorm gegeven 

door het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststellen van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningsstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen. 
 

De ingang van deze nieuwe regelgeving start op 01 januari 2020, maar ook nu werd vervroegde 
intreding voorzien. 
 
Er wordt niet meer gesproken over budget, maar voortaan enkel over meerjarenplan in de nieuwe 
regelgeving. 
 

Feiten en context 

Het meerjarenplan 2020-2025 werd opgemaakt volgens de regels zoals opgelegd in het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC. 
 
Het directe gevolg hiervan is enkel nog een meerjarenplan, die zowel naar vorm als naar inhoud 

een fundamentele wijziging met zich meebrengt. Voortaan is er enkel nog één verplicht 
rapporteringsdocument (meerjarenplan) hetgeen in bijlage worden toegevoegd.  

 

Juridische grond 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en alle toekomstige wijzigingen. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscylcus van de 
lokale en provinciale besturen. 
 

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststellen van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen 
 

Adviezen - argumenten 

Op 27 november 2019 heeft het managementteam positief advies over het ontwerp van 
meerjarenplan 2020-2025 gegeven. 

 
Het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 werd aan de raadscommissie op 11 december 2019 
voorgelegd. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: [Vul het krediet in] Actie: [Vul actienr in] Dienstjaar 

Vast te leggen: [Vul het bedrag in ] AR: [Vul AR in] [Vul dienstjaar in] 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 
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Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

De gemeenteraad keurt het deel van het meerjarenplan 2020 – 2025 van het OCMW goed. 
 
 

8. Meerjarenplan 2020-2025 : Vaststelling deel gemeente 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Op 25 juni 2010 werd door de Vlaamse Regering beslist om met ingang van 01 januari 2014 de 
beheers- en beleidscyclus in alle steden en gemeenten verplicht in te voeren. Een vervroegde 
instap behoorde ook tot de mogelijkheden.   

 
Na een grondige evaluatie van de beleids- en beheerscyclus heeft de Vlaamse Regering bij Besluit 

van 30 maart 2018 de beleids- en beheerscyclus zeer grondig bijgestuurd en vervangt dit Besluit 
het Besluit van 25 juni 2010. 
 
Bovendien wordt dit Besluit van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering verder vorm gegeven 
door het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststellen van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen. 
 
De ingang van deze nieuwe regelgeving start op 01 januari 2020, maar ook nu werd vervroegde 
intreding voorzien. 
 
Er wordt niet meer gesproken over budget, maar voortaan enkel over meerjarenplan in de nieuwe 

regelgeving. 
 

Feiten en context 

Het meerjarenplan 2020-2025 werd opgemaakt volgens de regels zoals opgelegd in het Besluit van 

de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC. 
 

Het directe gevolg hiervan is enkel nog een meerjarenplan, die zowel naar vorm als naar inhoud 
een fundamentele wijziging met zich meebrengt. Voortaan is er enkel nog één verplicht 
rapporteringsdocumenten (meerjarenplan) hetgeen in bijlage worden toegevoegd.  
 

Juridische grond 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en alle toekomstige wijzigingen. 
 

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscylcus van de 
lokale en provinciale besturen. 
 
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststellen van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen. 

 

Adviezen - argumenten 

Op 27 november 2019 heeft het managementteam positief advies over het ontwerp van 
meerjarenplan 2020-2025 gegeven. 
 
Het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 werd voorgelegd aan de raadscommissie financiën op  
11 december 2019. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Zie bijlage 
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Raadslid M De Laet:  

 
“Enkele voorafgaande vaststellingen: 
De nieuwe onderrichtingen op het vlak van de beheers- en beleidscyclus hebben er voor 
gezorgd dat de overvloed van tabellen werd gereduceerd tot een document van 99 

pagina’s, dat geconsolideerde gegevens bevat voor de gemeente, het OCMW en het AGB. 
Daarmee is al heel wat papier bespaard en krijgen de raadsleden eindelijk een 
helikopterzicht over de doelstellingen en de financiën van het beleid. 
Zoals op pagina 96, in punt 15,  wordt aangegeven hoort bij elk beleidsrapport 
bijhorende documentatie met aanvullende achtergrondinformatie, die ter beschikking 
wordt gesteld van de raadsleden en waar naar verwezen wordt op de website van de 
gemeente. Daar vinden we ruim 150 pagina’s over de acties, actieplannen en de 

doelstellingen. 
De woensdag voor de vergadering van de gemeenteraad wordt in een presentatie van 60 
pagina’s nog verder op het meerjarenplan ingegaan. 
Van ons wordt dan verwacht dat wij, voor wat het eerst vernoemde document betreft op 
14 dagen tijd - omdat het decreet dat zo voorschrijft - en voor de andere documenten op 

minder dan een week tijd reageren. 

Dat terwijl de meerderheid - met hulp van een extern bureau - er maanden over heeft 
gedaan om documenten te maken waar je in feite nog alle kanten mee op kan. 
De meeste van de 203 acties die in 40  actieplannen van 6 beleidsdoelstellingen zijn 
ondergebracht blinken niet onmiddellijk uit in duidelijkheid.  
 
Een voorbeeld: voor wegenaanleg volstaat de naam van een straat, maar voor heel wat 
andere acties zoals actie 3 “we voorzien voldoende openbare voorzieningen in 

woonbuurten” met € 2.000,00 als krediet is wel wat meer uitleg  welkom. 
Als u met de sociale huisvestingsmaatschappij streeft naar een “evenwichtige mix in alle 
woonwijken” (actieplan 6 X 0) vragen wij ons bijvoorbeeld af hoe u zal omgaan met de 
lokale huurmarkt, nu er zoveel appartementen worden gebouwd.  
Momenteel bedraagt ons sociaal huuraanbod nog amper 13,7 %, terwijl wij jaren aan de 
kop hebben gelopen met 17%. Waar wil u naartoe? Wil u verder afbouwen ondanks de 
lange wachtlijsten? Zeg dat dan gewoon. 

Hoe gaat u ook om met de lokale detailhandel in de wijken, die in 2018 15,33 bedroeg 

per 1.000 inwoners, terwijl dat nog 19,56 was in 2008? 
 
Onduidelijkheden troef, ik noem er maar enkele op 
- actie 4” inrichten van openbare ruimte” (wat en waar?), de openbare ruimte niet 
inrichten lijkt ons geen optie. 

- actie 11 “voorzien voldoende parkings” ( een investering van 1 miljoen op 3 jaar), is er 
een parkingplan waarop deze investeringen gebaseerd zijn? 
 
- beleidsdoelstelling 000006 “we hanteren rechtvaardige belastingen”. 
Dat roept vele vragen op! We verwijzen naar vorige legislatuur. 
Het dalen van personenbelasting om die om te zetten in forfaitaire belastingen is dat 
“rechtvaardig”? We verwijzen hier naar de onrechtvaardige forfaitaire huisvuilbelasting, 

die u nu met mondjesmaat terugschroeft zoals wij zes jaar lang hebben gevraagd. 
 
Is het omwille van die rechtvaardigheid dat u de belasting op de bedrijven tot een 
oppervlakte van 100 m² nu vrijstelt  en zodoende het probleem van de dubbele belasting 
van lokale handelaars die al onder de personenbelasting vallen oplost?  

In feite geeft u nu toe dat u hen de afgelopen zes jaar ten onrechte dubbel hebt belast, 
iets wat wij zes jaar hebben aangeklaagd. 

 
Wat gaat u doen met het vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur dat volgens 
de gemeentemonitor amper 27% bedraagt? 
Het bestuur beschikt over deze monitoringgegevens, een omgevingsanalyse en  een 
inspiratienota van de ambtenaren.  
Waarom wordt daar niet naar verwezen bij elke actie, dan kan iedereen duidelijk 

uitmaken wat het nagestreefde doel is? Wat zijn de resultaten die u wil behalen met 
onze acties? 
 
Meetbare en duidelijke doelstellingen zijn misschien niet altijd evident, maar zonder 
deze blijft u bijzonder vaag en kan u alle kanten op.  
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Voor de meeste acties missen wij meetbare gegevens.  Hoeveel personen wil je 

bereiken?  Ga je met een actie voor meer of net minder bibliotheekbezoekers?  Met 
hoeveel  zal de kinderarmoede dalen de komende zes jaar? Gaat u deze laatste ook 
halveren, zoals ooit een Vlaams minister zei met de toevoeging dat men haar daar mocht 
op afrekenen? Betrokkene is ondertussen ook geen minister meer. 

 
Of meer algemeen:  waar zal men deze meerderheid kunnen op afrekenen op het einde 
van de beleidsperiode? 
Het lijkt mij alsof jullie net hetzelfde willen doen als op het einde van de voorbije 
bestuursperiode, namelijk gewoon afsluiten zonder enig overzicht van de gerealiseerde 
beloften.  
 

Enkele holle slogans zoals “de tanker gaat keren”, “de financiën zijn gered” en “de 
verandering werkt“ volstaan blijkbaar terwijl u alle negatieve signalen die u niet 
aanstaan onder de mat veegt (ik verwijs nog even naar uw zelf bestelde 
tevredenheidsenquête die slecht en dus niet relevant was). 
 

Trouwens, gaat dit bestuur nog bevolkingsbevragingen organiseren? 

 
Gaat u de vooruitgang van uw acties monitoren? 
 
Gaan wij ook tussentijdse rapporten ontvangen die het managementteam  regelmatig 
aan het college voorlegt?  
 
Wat tenslotte ook opvalt is dat er nergens in uw documenten sprake is van de 

verzelfstandigde entiteiten van de organisatie Willebroek.  
 
Waar is het beleidsplan van de IVA Innova en dat van “Het huis van de zorg”?  
 
Wat is de zin van hun verzelfstandiging als u er niets over meegeeft in uw 
meerjarenplan.  
 

Enkele algemene dooddoeners zoals “het WZC biedt een gevarieerde dagbesteding- en 

vrijetijdsprogramma aan of organiseert voor derden dienstverlening”.  
Wat is dat concreet meer of minder dan vorige jaren en welke financiële resultaten 
mogen wij van die entiteiten en hun diensten verwachten? 
 
Participatie van de burger 

Ik lees artikel 304 § 1 van het Decreet op de lokale besturen: 
 “De gemeenteraad (OCMW) voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de 
inspraak van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de 
inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten.” 
We lezen in diverse plannen dat het bestuur voor heel wat acties rekent op een goede 
communicatie met en participatie van de inwoners.  
Voor de opmaak van dit meerjarenplan is daar duidelijk geen sprake van.  

 
Een heel jaar horen we van niets, wordt er geen enkele poging ondernomen om de 
bevolking te betrekken of om een standpunt te vragen, de adviesraden worden buiten 
spel gezet en men komt ten opzichte van de gemeenteraad voor de eerste maal naar 
buiten met een presentatie rond het Beleidsplan, amper een week voor wij een besluit 

over datzelfde plan moeten nemen. 
Is het dan wel de bedoeling iedereen vroeg te betrekken bij de besluitvorming? 

Getuigt dit niet van enige vorm van arrogantie dat u blijkbaar alleen aan de 
Willebroekenaar denkt nadat uw gans onduidelijk kader vaststaat, en hem enkel post 
factum en pro forma voor enkele deelprojecten laat opdraven? 
Bepaalde  gemeenten experimenteren op zo een ogenblik met diverse burgerplatformen  
(citizen labs) maar dat is voor dit bestuur blijkbaar meer dan een brug te ver. 
Deze werkwijze bevestigt in feite dat u - net zoals met uw reactie op de bevraging van 

de bevolking - geen transparantie zoekt, maar alleen met het goede nieuws buiten komt 
en niet openlijk over mislukkingen -  en die zijn menselijk - durft communiceren.  
 
Financiële bedenkingen 
Over de cijfers moeten we toegeven dat die mooi ogen. Maar iedereen weet ook dat je 
met cijfers alles kan bewijzen. 
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De cijfers geven aan dat er een beschikbaar budgettair resultaat is en een structureel 

evenwicht. 
Als dat niet het geval zou zijn moet de hogere overheid trouwens ingrijpen. 
Een mooie autofinancieringsmarge die in het begin van de bestuursperiode heel klein is 
maar die in de volgende bestuursperiode tot 1.400.000 zou moeten oplopen. 

Vermoedelijk is dat ook de reden waarom de financiering van investeringen  ten belope 
van € 18.876.977 verschoven is naar de volgende legislatuur! 
In feite komt het er op neer dat een nieuw bestuur, afhankelijk van het resultaat dat u 
na de goedkeuring van de rekening op het einde van de legislatuur, dat bedrag nog moet 
gaan zoeken vooraleer zijn eigen meerjarenplanning op te stellen. Het geeft in feite aan 
dat het bestuur niet in staat is deze investeringen financieel te dragen tijdens de eigen 
bestuursperiode (vroeger werden in het eerste jaar van een legislatuur alleen 

onderhoudsinvesteringen voorzien). 
 
Uit de documenten kan men afleiden dat u in totaal 21 miljoen (21.169.000) aan 
investeringen plant in 2020, 13 in 2021 (13.639.000), 9,9 in 2022 (9.944.000), 11 in 
2023 (11.355.000), 10 in 2025 (10.703.000) en 20 in de volgende bestuursperiode 2025 

(19.815.000) 

Zelfs met de theoretische correctie van de autofinancieringsmarge die zou oplopen tot 5 
miljoen blijven er vragen bij uw werkwijze.  
U beslist niet alleen voor een volgende bestuursperiode maar u geeft bijvoorbeeld niet 
aan waar u het exploitatieverlies van een zwembad later mee zal betalen. De burger 
moet weten dat die rond 1,5 miljoen per jaar bedraagt (Londerzeel). Zelfs met een 
bijdrage van andere gemeenten of overheden zal dat exploitatieverlies hoog oplopen. 
Hou er ook rekening mee dat het volgende bestuur met uw berekeningen niet over een 

budgettair overschot beschikt zoals in 2013 nl. 12 miljoen en 10,7 miljoen in 2019. 
 
Geachte raadsleden 
Daar waar Willebroek tijdens de jaren ‘80 van de vorige eeuw zwaar te lijden had onder 
de sluiting van grote ondernemingen leeft ze nu in een hoogconjunctuur, die vooral zijn 
oorsprong vindt in de ontwikkelingen voortvloeiend uit het structuurplan van de 
gemeente.  

In aansluiting op dat plan zijn een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt met 

veel aandacht voor wonen en werken.  
Willebroek heeft op dat moment resoluut gekozen voor de moderne invulling van oude, 
leegstaande en vervuilde bedrijfsites in Willebroek-Noord en in het centrum van onze 
gemeente..  Burgemeester de Wachter kon zo de eerste en de grootste Vlaamse 
brownfieldconvenant in Vlaanderen afsluiten. 

Die toename van inwoners en van bedrijven zorgt er nu voor dat de gemeente de 
gevolgen van de taxshift, de verhoging van de pensioenbijdragen en de vergrijzing van 
de bevolking kan dragen (minder dan in andere gemeenten, maar die toch leidt tot een 
daling van het totale inkomen van de bewoners van een gemeente). 
Nochtans moeten wij waarschuwen voor magere jaren die kunnen volgen op vette.  
Nu al zijn er gemeenten waar de stabilisatie van hun inwonersaantal en bedrijven zware 
financiële gevolgen heeft. Voor Willebroek is dat risico iets groter omdat de opbrengsten 

van onze opcentiemen per inwoner in verhouding lager liggen dan in de ons omliggende 
gemeenten. 
Al te hoge verwachtingen en het opsmukken van de cijfers zijn dan ook uit den boze. 
Zo lijkt een ingecalculeerde terugname van personeelskredieten van 4% per jaar ons 
hoog.  

Meestal worden de kredieten aangepast in een budgetwijziging en blijft er nadien maar 1 
tot maximaal 3% niet benut. 

Personeelskredieten 2018=1%, 2017=2%,2016=3%, 2015= 1% voor gemeente. 
Personeels- en werkingskredieten OCMW samen 2,96% 2017 . 
Sommige ontvangsten lijken ons ook te hoog. Zo rekent men bij de inkomsten op 
2.100.000 aan gemeentelijke boetes en is het niet duidelijk welke goederen men gaat 
verkopen voor een waarde van € 4.554.000. Duidelijkheid graag! 
Terloops even vragen: gaat u het Europaplein verkavelen of verkopen ( zie blz. 24 in het 

overzicht ontvangst van 2 miljoen en uitgaven van € 450.000)? 
Als je deze cijfers al aanpast oogt de autofinancieringsmarge er vermoedelijk heel 
anders. 
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Inhoudelijke bedenkingen 

Laat ons beginnen met enkele positieve punten: 
We kijken uit naar een aantal van uw plannen, nl. die voor de investeringen in voet- en 
fietspaden, we hopen dat u met een goed mobiliteitsplan en € 6.000.000 aan 
werkingsmiddelen echt voorrang kan en zal geven aan fietsers en voetgangers.  

 
Ook naar het “onderwijsplan” kijken we uit.  De Vlaamse overheid doet al jaren veel te 
weinig voor haar onderwijs en schoolgebouwen en u hebt lokaal een aantal sleutels in 
handen om iets te doen aan de scholingsachterstand en de overbevolking van de klassen.  
 
Wij kijken ook uit naar uw doelstellingen voor de 70% van de schoolgaanden die  naar 
het secundair onderwijs buiten de gemeente gaan. 

 
Wordt het accomodatiebeleidsplan van de organisatie, met inbegrip van de 
schoolgebouwen, vernieuwd en aan de gemeenteraad voorgelegd? 
 
Ook de “groennorm” maakt ons nieuwsgierig maar ook een beetje triestig. 

We hadden graag gezien dat u de lat wat hoger zou leggen en bijvoorbeeld voor zeer 

ambitieuze klimaatdoelstellingen zou gaan, maar het is een eerste stap, samen met uw 
bedoeling om de open ruimte te vrijwaren (quid Europaplein). 
 
Graag hadden we een “ruimtelijke agenda” gezien waarin u het structuurplan van de 
gemeente herziet en laat aansluiten op de strategische visie van het Beleidsplan “Ruimte 
Vlaanderen”, dat in 2018 is goedgekeurd door de Vlaamse regering.  
Die herziening kan u vermoedelijk ook helpen om een moderne invulling te geven aan 

het centrum van de gemeente, in plaats van er een put te graven die met vaartwater 
wordt gevuld. 
 
We zien ook dat u aandacht wil besteden aan klachten en meldingen.  
Graag hadden wij daarover regelmatig een rapport in de gemeenteraad gezien. We 
geloven dat u op die klachten en meldingen wil ingaan en wij willen samen met u aan de 
hand van cijfermateriaal duidelijk zien dat dit het geval is.  

 

Nieuw is de subsidie voor startende kinderdagverblijven (€ 9.500 per jaar) en de premie 
voor de mantelzorgers (€ 15.000); we kijken uit naar beide subsidiereglementen! 
 
We zien dat u een nieuwe studie voor het handelscentrum wil opmaken. Blijkbaar was 
het “citymanagementplan” (2017) niet voldoende en gaat u voor die nieuwe studie twee 

miljoen reserveren en zal u ook 1,460 miljoen inkomsten genereren. Dat vraagt om 
uitleg! ( blz 30 overzicht).  
 
Waar u weinig over zegt is de afschaffing van de subsidie op de handelskernversterking.  
Blijkbaar mist die vanaf 2020 haar doel. Of heeft die nooit haar doel bereikt. 
 
Wat wij ook graag in het meerjarenplan hadden gezien - of misschien over het hoofd zien 

- is de wijze waarop u de regie in diverse beleidsdomeinen, zoals de huisvesting en de 
sociale sector, wil gaan voeren. 
 
Hoe gaat u de VDAB, die heel wat personeel moet laten afvloeien, zover krijgen dat zij in 
Willebroek nog inwoners ontvangen in plaats van voor hen telefonisch of via PC 

bereikbaar te worden? 
 

Hoe gaat u er bijvoorbeeld voor zorgen dat de beleidsplannen van het Centrum voor 
Algemeen Welzijnswerk zich enten op dat van Willebroek (regeerakkoord Vlaamse 
regering).  
 
Als we de bevoegde minister - Bart Somers - mogen geloven zouden die zelfs moeten 
inkantelen in de lokale besturen (vraag om uitleg 107, zittingsperiode 2019- 2020)! . 

Los hiervan,  hoeveel keer gaat hierover gerapporteerd worden aan de gemeenteraad? 
Welke doorlichtingen (audits) van de eigen organisatie stelt u voorop?  
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Tenslotte ook enkele bedenkingen over brandweer en politie.  

Het management van de brandweer slaagt er na ongeveer 5 jaar duidelijk niet in om de 
schaalvoordelen te genereren die een fusie met zich zouden moeten meebrengen en 
geeft ons zelfs minder kosteloze dienstverlening voor aanzienlijk meer geld. Ik refereer 
naar onze discussie dienaangaande in een vorige raad. 

Dat lijkt ons voldoende om een ernstige externe audit voor deze organisatie aan te 
vragen.  
Wij vragen ons daarenboven af of de toelage die 30% is toegenomen in de 
meerjarenplanning ongewijzigd kan blijven over een periode van 6 jaar. Is dat wel 
realistisch ? 
 
U stelt dat de fusie met de politie Mechelen een schot in de roos is.  

De fusie heeft onmiskenbaar een aantal voordelen maar u vergeet er bij te zeggen dat u 
daartoe zonder enige consultatie heeft beslist, met alle gevolgen van dien voor het 
personeel waarvan een aanzienlijk deel ons ondertussen verlaten heeft.  Waar vroeger 
gezichten herkenbaar waren , is dat nu vervangen door het geluid van de sirenes van de 
politiewagens.  

U vergeet ook te zeggen dat alternatieven niet echt onderzocht werden en de kostprijs 

voor Willebroek van de zone van ongeveer 2,5 miljoen of een € 100 per inwoner naar 4,5 
miljoen groeit, € 166 per inwoner of dus met 66 % toeneemt.  
Dan spreken we nog niet een aantal bijkomende investeringssubsidies (nog eens 
zesmaal € 100.000) en extra’s die er bijkomen voor projecten die niet haalbaar blijken te 
zijn of waarvan wij in deze raad weinig of geen resultaten zien (fietszenders; LEZ, …) 
Nu heeft veiligheid natuurlijk geen prijs maar ik kan mij inbeelden dat ons eigen korps 
met dergelijk groeipad en in een samenwerking of fusie met andere zones ook wat 

anders had kunnen bieden.  
Daarmee zouden wij daarenboven nog een deel van de regie in handen hebben 
gehouden. Nu wikt en beschikt Mechelen. 
We kunnen natuurlijk niet zomaar terug maar wordt het geen tijd dat deze raad 
informatie ontvangt over de uitvoering van de plannen die destijds bij de fusie zijn 
opgemaakt en de besparingen die daaruit zouden voortvloeien voor onze gemeente? 
 

We willen niet eindigen zonder iets te zeggen over het personeel van de Organisatie 

Willebroek.  
Een hele voorbije bestuursperiode werden hiervoor geen inspanningen gedaan, geen 
bevorderingen bij de werklieden zoals in deze raad beloofd in 2013 en geen 
loonaanpassingen, hoogstens een verdeling van gelden die men van de Vlaamse 
overheid ontving (VIA akkoorden) in enkele ecocheques of zeer beperkte bijdragen voor 

het bijkomend pensioen van bepaalde contractuelen.  
Ook nu hebt u niets voorzien en blijft u bij de toekenning van een bijdrage voor het 
pensioen van de contractuelen van de zorginstelling, omdat u hiervoor een korting krijgt 
op de responsabiliseringsvergoeding! 
Wij vinden dat de tijd is gekomen dat u de contractuelen een pensioen garandeert dat 
vergelijkbaar is met dat van de statutairen.  
U kan nu al in het spoor treden van gemeenten die bijdragen leveren zodat 100 % van 

het verschil tussen contractuele en statutaire pensioenen wordt gedekt  
Wij stellen voor dat het beleid hiervoor, in overleg met de vakbonden, een groeipad zou 
opstellen. 
Aangezien je dienaangaande niet veel moet verwachten van de Vlaamse overheid stellen 
wij eveneens voor dat u met lokale vakbonden nu al zou onderhandelen over een 

mobiliteitsbudget voor ieder personeelslid. 
 

Wat het AGB betreft: 
De evaluatie:  
Met dergelijke vage evaluatie is het niet mogelijk in te schatten wat de “reële” winst is 
van deze fiscale constructie. 
De inschatting van ½ FT personeelslid is een lachertje als men weet dat een geheel 
nieuwe documentenflow en boekhouding moet worden gevoerd. 

Er is geen enkele inschatting van de totale workload die het nieuwe bedrijf met zich 
meebrengt. 
Nu de tarieven voor het gebruik van de infrastructuur ook BTW bevatten ontvangt de 
gemeente netto minder. Waar vindt men die kost? 
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We gaan ervan uit dat de aanvangsjaren in feite veel inspanningen kosten en niets 

opbrengen. Het kan pas de moeite waard worden als belangrijke investeringen worden 
verrekend. 
Kosten en opbrengsten, ook de indirecte moeten met andere woorden nauwkeurig in het 
oog worden gehouden. Er zijn nu al AGB’s waar men besloten heeft dat het sop de kool 

niet waard is en de gemeente tot een vereffening overgaat met terugbetaling van de 
BTW ( Hemiksem). Het vergt politiek moed om regelmatig een audit te laten uitvoeren 
om correct na te gaan of dit ook bij ons al dan niet het geval is. 
 
De meerjarenplanning:  in feite is dit grappig 
De raad wordt gevraagd een strategische nota goed te keuren met beleidsdoelstellingen 
en acties terwijl dit bedrijf in feite geen enkele eigen doel heeft, behalve zoveel mogelijk 

BTW recupereren. Je mag het misschien niet op papier zetten, maar toch is het zo. 
Het wordt bijvoorbeeld volledig absurd wanneer het AGB een performant personeels-
beleid zal nastreven terwijl het over geen personeel beschikt. 
Er wordt met heel wat cijfers gegoocheld, en wij verstaan dat die noodzakelijk zijn voor 
de BTW administratie maar er ontbreekt een prognose van hetgeen dit bedrijf werkelijk 

als winst oplevert voor de gemeente.” 

 
Raadslid A. Vanoverschelde: 
“Onze fractie is niet in staat geweest om zoveel tijd te besteden aan de analyse van alle 
documenten. We zullen dan ook onze tijd nemen om in de loop van het jaar alles dieper 
te bekijken. Wel kunnen we al volgende opmerkingen meegeven: 

- Het is een geode keuze om aandacht te geven aan de zwakke weggebruiker. We 
kijken dan ook uit naar de bijhorende infrastructuurwerken.  

 
- Ook een goede keuze is dat er veel geld gaat naar beleving en Vrije tijd. 

 
- Minder duidelijk is hoe de Willebroekenaar die het moeilijk heeft aan bod komt. 

Hoe sociaal voelend is dit bestuur eigenlijk ? Er is een goede analyse opgemaakt 
door de administratie. Het is ons echter niet duidelijk hoe het beleid hier wil op 
inspelen. Als dit wel duidelijker was aangegeven, dan hadden we pas kunnen zien 

welke keuzes dit beleid eigenlijk maakt. 

 
- Er wordt veel geïnvesteerd in stenen en beton, maar we missen een geëngageerd 

verhaal rond mensen en hun noden. En die noden kunnen helaas niet enkel 
opgevangen worden door feesten en marketing. 
 

- Er is een positieve vibe rond het handelsbeleid, maar als we dan ook het  
  e-commerce verhaal lezen, dan stellen we ons daar toch serieuze vragen bij. 
 

- Er wordt veel bijgebouwd in Willebroek. En we zien een netto groei van de 
bevolking, maar we zien niet hoe men met de nieuwe behoeften en noden 
omgaat. 
 

- Het is ons ook onduidelijk of er nu meer of minder belastingen zijn in Willebroek. 
Is Willebroek nu beter af dan voorheen of niet? 
 

- Investeringen zijn historisch hoog, maar welke garanties zijn er dat ook de 
inkomsten volgen? 

 
- We geven onze collega’s van SP.a gelijk dat ‘een visie op een heus klimaatbeleid’ 

de grote afwezige is in dit plan. “ 
 
Burgemeester Bevers antwoordt: 

- We hebben een traject afgelegd met het bestuursakkoord als uitgangspunt, de 
doelmatigheidsanalyse, de zelfevaluatie, omgevinsanalyse, inspiratienota, 
aangevuld met de memoranda van externen. We begrijpen dat de documenten 

niet altijd even duidelijk zijn, maar wat we kunnen geven, is ook beschikbaar 
gesteld.  
 

- Wat betreft IVA en HVDZ: het gaat over een integrale dienstverlening. 
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- Op vlak van participatie hebben we voor een andere aanpak gekozen. Geen grote 

show, maar projectmatige participatie. Het project Blaasveld is hiervan een mooi 
voorbeeld. Participatie organiseren in een heel vroege fase en projectmatig. 
 

- Wat huisvesting betreft willen we op de privéhuurmarkt komen tot een verplicht 

conformiteitsattest. En ook met de sociale huisvesting zitten we nog steeds boven 
het Vlaams gemiddelde. 
 

- Op vlak van lokale economie hebben we een traject af te leggen dat heel intensief 
zal zijn met alle handelaars. 

 
- Parkings: we hebben de intentie om vrachtwagenparkings aan te leggen en om 

het probleem van parkeren in wijken aan te pakken. 
 

- IVAREM: onze gemeente is samen met Lier de goedkoopste. 
 

- De belastingsvrijstelling van 100€ voor handelaars is een keuze geweest om 1500 

ondernemers een extra stimulans te geven. 

 
- Indicatoren zullen we in de toekomst verder uitwerken en toelichten. 

 
- Rapportering aan de raad: dit ligt vast in BBC (2 keer per jaar) en is toegelicht in 

de commissie. 
 

- Opgesmukte cijfers is incorrect. De terugname van 4% is duidelijk 

gecommuniceerd en is haalbaar. 
 

- De inkomsten van GAS en ANPR en de zone 30-50 zijn zeer voorzichtig ingeschat. 
 

- Europaplein is een traject binnen het onderwijsplan, maar met behoud van open 
ruimte. 
 

- Inderdaad investeren we zeer sterk in voet-en fietspaden, aangezien aan 700.000 

tot 900.000€ per jaar het veel te traag vooruit gaat. 
 

- Onderwijsplan is wel degelijk in overleg. Daarom hebben we ook een nieuwe 
dienst. De schoolgebouwen zijn een deel van dit plan. 

 

- De klimaatdoelstellingen zitten verweven in de burgemeesterconvenant 2030. 
 

- Op het centrumplan hebben we zwaar ingezet en houden we ons aan de belofte 
die we samen met de gemeenteraad gedaan hebben. 
 

- Klachten en meldingen krijgen ook extra aandacht. 
 

- De regierol wordt inderdaad een belangrijke rol, ook met de VDAB. Zo ijveren we 
voor een opleidingscentrum logistiek in Willebroek. 
 

- Binnen welzijn willen we er voor zorgen dat het welzijn van onze burger 
gebetonneerd is via een integrale aanpak van onze diensten. 

 
- Audits: we zullen onze organisatie beheersen en indien nodig audits laten 

doorgaan. 
 

- Voor veiligheid zijn de nodige budgetten voorzien. Bij brandweer spelen behalve 
de schaalvoordelen ook andere zaken mee, zoals het statuut van de vrijwilliger? 
Wat betreft politie heeft u als oppositie gezegd dat het ‘kwatsh’ was, maar de 
veiligheidscijfers zijn ongezien. 

 
- Personeel: de responsabiliseringsbijdrage is voorzien en in de gelijkschakeling 

volgen we de andere gemeenten en willen we niet de uitzondering zijn. 
 

- Dingen die goed zijn, willen we houden. Blij dat er ook positieve zaken gezegd 
worden.  



23 

- Investeringen zijn inderdaad historisch hoog maar de stabiliteit is verzekerd. 

 
- Reductie CO² willen we houden zoals voorzien in burgemeesterconvenant. 

 
Schepen L Spiessens: 

- Er is niets veranderd tgo vroeger inzake het bezorgen van de documenten. Dit 
was vroeger zo en vandaag nog steeds en binnen de termijn zoals door de 
wetgever bepaald is. 
 

- Spijtig ook dat u oude koeien uit de sloot blijft halen. Blijkbaar is de 
politiehervorming nog altijd niet verteerd. En de reconversie van Jaren ’80 is niet 
door mevr. De Wachter opgestart, maar door de POM. 

 
- Sociale huisvesting: met 13,7% zijn we nog steeds de beste leerling van de klas. 

Wij verminderen het aantal niet, maar er komen gewoon andere woningen bij. 
Bovendien renoveren en vernieuwen we serieus en dat verhoogt de comfortgraad. 
 

- We hebben 1.000.000€ voorzien voor parkings. Het kan zijn dat we grond 

aankopen of huren, maar de middelen zijn voorzien. 
 

- ABO: de kwijtschelding van de 100€ is omdat we een dynamische schepen van 
lokale economie hebben – veel dynamischer dan de vorige – en onder haar impuls 
willen we de lokale handel laten floreren. 
 

- Tussentijdse rapportage: 2 keer per jaar 

 
- Participatie: project Blaasveld is het beste voorbeeld van onze nieuwe visie.  

 
- Doorschuiven van kosten: ook in de vorige legislatuur hebben we verder dan 6 

jaar gepland. Plannen doe je op lange termijn. 
 

- 4% terugname van lonen. Dit hebben we niet gedaan om een gat te dichten in de 

begroting, maar is concreet berekend. Vorige jaren hadden we een gemiddelde 

van 5%. 
 

- 2,1miljoen € aan boetes gaat over de volledige meerjarenplanning. Vanaf volgend 
jaar komen de 30-50 boetes naar de gemeenten en die hebben we zeer 
voorzichtig ingeschat. Nu werken we met een marge van 6km/u te veel. Vanaf 

volgend jaar kunnen we dat ook doen vanaf 1km/u en dan zouden de inkomsten 
gigantisch meer zijn. 

 
- Vervoersregio: we proberen een interregional knooppunt te zijn. Men neemt in de 

besprekingen nu reeds mee om de lijn 54 te heropenen en de stopplaats 
Blaasveld staat opnieuw op de agenda. 
 

- Welzijn: er is een armoedeplan en een uitbreiding van het GO team. Verder is er 
ook een stijging van 200.000€ voor leefloon opgenomen. 

 
- Belastingen: de grootste zijn niet gewijzigd. ABO is beter voor de kleinere 

ondernemers. Enkele belastingen zijn gestegen, maar dat is voor mensen die zich 

niet aan de regels houden. 
 

- Magere Jaren: de financiële risico’s zijn bekeken en er werd voorzichtig begroot.  
 
Schepen Bradt: 

- Tarieven Diftar: 
o Vaste bijdrage van 54€ naar 49€ 
o Variabele stijgt met 15% maar alle anderen behalve Lier stijgen met 25% 

o Voor een modaal gezin is het een verlaging. Enkel voor de 
grootverbruikers betekent het een stijging, maar we willen dan ook 
inzetten op het voorkomen van afval. 

- In de burgemeesterconvenant staan ambitieuze doelstellingen. We gaan deze 
convenant verder opentrekken naar verschillende doelgroepen en met 
participatie. 
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Raadslid K Eeraerts geeft aan dat hij het niet normaal vindt dat hij op 14/12 een artikel 

moet lezen in de krant over de meerjarenplanning. Hij vindt dit ongehoord en ongezien. 
Het artikel bevatte ook te veel gedetailleerde communicatie om te kunnen spreken van 
een lek. Hij geeft aan dat hij en raadslid De Wever dan ook dezelfde werkwijze wensen 
te hanteren als de meerderheid en hij gaat hier dan ook geen opmerkingen maken, maar  

heeft zijn tekst aan de pers bezorgd.  
 
Verder wenst K. Eeraerts zich te beperken tot 1 vraag ivm het Europaplein. Komt daar 
dan iets rond onderwijs? 
 
Burgemeester antwoordt dat er gesprekken aan de gang zijn ivm het Europaplein en dat 
het onderwijs daar een deel van uit maakt. 

 
K. Eeraerts vraagt of dit onderwijs logistiek onderwijs is? 
 
Burgemeester geeft aan dat het te maken heeft met het huidige schoolaanbod maar dat 
het uiteraard ook afhangt van de scholen zelf. 

 

Raadslid K. Eeraerts hoopt dat dit soort van precommunicatie niet meer zal plaatsvinden 
in de toekomst. We leven nog steeds in een democratie en dat kan enkel wanneer de 
oppositie betrokken wordt, aldus het raadslid. 
Het raadslid vraagt aan de voorzitter of er al een datum vastgelegd werd voor het 
overleg van de fracties. Hij had data doorgegeven, maar nu blijkt dit overleg plaats te 
vinden op een datum waarop hij niet kan. Hij hoopt dat dit overleg een betere 
samenwerking tot stand kan brengen. 

 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

De gemeenteraad stelt het deel van het meerjarenplan 2020 – 2025 van de gemeente vast. 
 
Het meerjarenplan 2020 - 2025 genereert, zoals vereist, in 2025 een positieve autofinancierings-

marge van 1.440.094,00 EUR. 
 
 

9. 1. REGLEMENT BELASTING GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE 

ONROERENDE VOORHEFFING 

Juridische grond 

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet; 
 

Gelet op artikel 464/1, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; 
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Gelet op artikel 2.1.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4 van het decreet van 13 december 2013 houdende de 

Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; 
zoals gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het  

 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
 
Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 19 december 2017; 
 
De gemeente wil eigentijds en leefbaar blijven, waar het aangenaam en veilig is om te wonen en 

wil voortdurend blijven investeren in het voordeel van de inwoners op alle domeinen. Hierdoor 
dienen middelen gezocht te worden, die op een evenwichtige en herverdeelbare wijze en volgens 
de draagkracht van de inwoners kunnen gevestigd worden. De financiële toestand van de 
gemeente vergt om die redenen de invoering van alle rendabele belastingen; 
 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten bate van de gemeente 992 opcentiemen 
geheven op de onroerende voorheffing. 
 
Artikel 2   
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse 
Belastingdienst. 

 
Artikel 3 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 

lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 

latere wijzigingen. 
 
 

10. 2. AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING (APB) 

Juridische grond 

Gelet op de artikelen 464 tot en met 470/2 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; 
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Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; 

zoals gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het  
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
 

Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 15 december 2015; 
 
De gemeente wil het eigentijds en leefbaar houden, waar het aangenaam en veilig is om te wonen 
en wil voortdurend blijven investeren in het voordeel van de inwoners op alle domeinen. Hierdoor 
dienen middelen gezocht te worden, die op een evenwichtige en herverdeelbare wijze en volgens 
de draagkracht van de inwoners kunnen gevestigd worden. De financiële toestand van de 
gemeente vergt om die redenen de invoering van alle rendabele belastingen; 

 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste 
van de Rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 
 

Artikel 2 
De belasting wordt vastgesteld op 7,5 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting 
wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het 
aanslagjaar voorafgaande jaar. 
 
Artikel 3 

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur 
der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen. 

 
Artikel 4 
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig 

artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
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11. 3. ALGEMENE GEMEENTEBELASTING OP DE BEDRIJVEN 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 

2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16 
december 2014; 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 
 

Feiten, context en argumentatie 
 
De algemene gemeentebelasting voor de bedrijven is gebaseerd op een meetbare grondslag, 
namelijk de oppervlakte die bedrijven, zelfstandigen of beoefenaars van een vrij beroep gebruiken 
of ter beschikking hebben. 
 
De eerste 100 m² zijn vrijgesteld om de lokale middenstand te ondersteunen. 

 
De gemeente heeft de laatste jaren een enorme inspanning geleverd om de kwaliteit van de 

dienstverlening te vergroten. Hierdoor is onze gemeente zeer gegeerd door de bedrijven wegens 
haar uiterst gunstige ligging en infrastructuur. De toename van de bedrijven maakt echter de 
uitvoering van belangrijke infrastructuurwerken noodzakelijk. 
Hierdoor is een gedifferentieerd tarief op basis van de oppervlakte verantwoord omwille van het 

feit dat de industriegronden in onze gemeente schaars zijn geworden en dat het opportuun is de 
bedrijven en in het bijzonder de grote ruimtegebruikers, aan te moedigen zuinig met de nog 
beschikbare ruimte om te springen. 
 
De toename van de bedrijven heeft tot gevolg dat er meer gespecialiseerde interventies van de 
brandweer nodig zijn, dit brengt extra lasten met zich mee op het gebied van materieel en 
opleiding. De kost van de brandweerzone komt ten laste van de gemeente. Daarom is het billijk 

deze lasten door te rekenen aan de bedrijven. 
 
Het is noodzakelijk om een verminderd tarief voor bos-, land- en tuinbouw te voorzien gelet op de 
specifieke eisen van deze sectoren; deze sectoren dienen voor hun activiteiten noodgedwongen te 
beschikken over een grote bedrijfsoppervlakte om economisch rendabel te zijn. 

 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 

 
 
Financiële weerslag 
 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 

maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Raadslid De Laet: “We onthouden ons omwille van het wegwerken van enkele 
onrechtvaardigheden (bv.: 100€ kleine handelaar) zoals we 6 jaar geleden voorstelden.” 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 

Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 

jaarlijkse belasting gevestigd op de algemene gemeentebelasting op de bedrijven. 

 

De belastbare toestand zowel inzake tewerkstelling, als oppervlakte is deze per 1 januari van het 

aanslagjaar. 

De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. 

De stopzetting of vermindering van de activiteit alsook de vermindering van de oppervlakte in de 

loop van het aanslagjaar geven geen aanleiding tot vermindering van de belasting. 

 

Artikel 2: Belastingplichtige - belastbare toestand 
 
§ 1 De belasting wordt gevorderd van: 

1° elke natuurlijke persoon die in hoofd- of bijberoep een zelfstandige 
beroepswerkzaamheid uitoefent of die een of meerdere daden heeft gesteld die de 
uitoefening van een zelfstandige beroepswerkzaamheid toelaten, kunnen toelaten of doen 
vermoeden (onder meer elke handelaar, elke zelfstandige diensten- of zorgenverstrekker, 
elke beoefenaar van een vrij beroep, elke nijverheidsondernemer, elke uitbater van een 
agrarisch bedrijf) en die op 1 januari van het aanslagjaar, op het grondgebied van de 
gemeente Willebroek, een of meerdere vestigingen heeft, gebruikt voor de uitoefening van 

de zelfstandige beroepswerkzaamheid of voorbehouden tot het gebruik voor de (mogelijke) 
uitoefening van de (een) zelfstandige beroepswerkzaamheid. 

 
De natuurlijke persoon die uit hoofde van zijn zelfstandige beroepswerkzaamheid 
uitsluitend optreedt als werkend vennoot of als bestuurder in een vennootschap wordt niet 
als belastingplichtig beschouwd in de zin van art. 2, §1, eerste lid van dit reglement. 

 

2° elke rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting, inclusief de rechtspersoon die in vereffening is gesteld, en die op 1 
januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Willebroek een of 
meerdere vestigingen heeft, door voornoemde rechtspersoon gebruikt of tot zijn gebruik 
voorbehouden. 
De rechtspersonen vermeld in de artikelen 180 tot en met 182 van het wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 zijn niet belastingplichtig in de zin van art. 2, §2, eerste lid van 
dit reglement. 

 
3° elke rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht die een winstoogmerk heeft, maar 
niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, inclusief de rechtspersoon die in 
vereffening is gesteld en die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de 
gemeente Willebroek een of meerdere vestigingen heeft, door voornoemde rechtspersoon 

gebruikt of tot zijn gebruik voorbehouden. 
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De rechtspersonen vermeld in de artikelen 180 tot en met 182 van het wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 zijn niet belastingplichtig in de zin van art. 2, §3, eerste lid van 
dit reglement. 

 
4° Een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), maatschappelijke zetel 

en/of vestigingseenheid, op een bepaald adres in de gemeente wordt gelijkgesteld en dus 
belastbaar. 

 

§ 2 Elke belastingplichtige is de belasting verschuldigd per afzonderlijke vestiging hoe ook 

genoemd, die door hem/haar wordt gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden en op het 
grondgebied van de gemeente Willebroek is gelegen. 

 
Elke belastingplichtige, vermeld in artikel 2, wordt geacht over een belastbare vestiging te 
beschikken, waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is. 

 

Eén vestiging kan voor verschillende belastingplichtigen tegelijkertijd ter beschikking zijn. 
 

Een belastbare vestiging is elke oppervlakte die voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden is 
bestemd of in het kader van beroeps- of bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, tot gebruik is 
voorbehouden of bijdraagt tot de realisatie/uitvoering van de beroeps- of 
bedrijfsdoeleinden. 

 

Onder een oppervlakte wordt het volgende verstaan: elk (gedeelte van een) onroerend 
goed, elke lokaliteit of ruimte onder gelijk welke vorm en die individueel of collectief 
worden gebruikt of kunnen gebruikt worden, met inbegrip van de plaats of het adres 
waarop een maatschappelijke of administratieve zetel gevestigd is. 

 
Onder “gebruik” moet elke vorm van gebruik worden verstaan, met inbegrip van onder 
meer het gebruik als (toegangs)weg, parking, plantsoen, grasstrook, groenzone, vijver, 

sportterrein, laad-, los- of stortplaats, opslag- of overslagruimte, bufferzone, weiland, 
conciërgewoning.  Deze opsomming is niet limitatief. 

 
Om belastbaar te zijn, volstaat het dat een oppervlakte eventueel (nog) kan gebruikt 

worden, ook al wordt deze oppervlakte op 1 januari van het aanslagjaar niet effectief 
gebruikt (vb. braakliggende of woeste gronden, improductieve oppervlakte, oppervlakte 

zonder economisch rendabel nut of gebruik). Deze opsomming is niet limitatief. 
 

Aan elkaar grenzende oppervlakten worden als één vestiging beschouwd, op voorwaarde 
dat deze oppervlakten niet van elkaar gescheiden zijn door een openbare weg of een 
openbare waterloop. Twee of meer oppervlakten met elkaar verbonden door het bestaan 
van een wettelijk toegekende wegvergunning, worden beschouwd als één enkele vestiging. 
Met wegvergunning wordt bedoeld: een vaste en duurzame constructie onder, op of boven 

de openbare weg en/of openbare waterloop (bv. tunnel, overbrugging). 
 

Indien de vestiging zich uitstrekt op het grondgebied van verschillende gemeenten dan treft 
de belasting enkel het gedeelte gelegen op het grondgebied van de gemeente Willebroek. 

 
Voor de vaststelling van de belastbare oppervlakten wordt rekening gehouden met de som 
van de oppervlakten van alle kadastrale percelen bestemd of ingenomen voor gebruik. 

 

Een belastingplichtige van wie de beroeps- of bedrijfsdoeleinden uitsluitend een ambulant 
karakter hebben, heeft een belastbare vestiging op het adres van zijn/haar in de gemeente 
Willebroek gelegen verblijfplaats (waar in het kader van de beroeps- of bedrijfsdoeleinden 
de opslag van goederen of materiaal, de voorbereiding, de planning, de organisatie de 
administratieve ondersteuning of het beheer in de ruimste zin gebeuren of kunnen 

gebeuren). 
 
§ 3 De belasting wordt vastgesteld rekening houdend met de totale belastbare bebouwde en/of 

onbebouwde oppervlakte van het goed waarop de vestiging zich bevindt. 
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Voor de vaststelling van de belastbare bebouwde oppervlakte van het goed waarop de 

vestiging zich bevindt, wordt in voorkomend geval de oppervlakte gemeten van elk 
ondergrondse en bovengrondse bouwlaag met inbegrip van de buitenmuren, evenals van 
het gebruikte of tot gebruik aan te wenden dak, doch met uitsluiting van het gedeelte dat 
uitsluitend als woongelegenheid van de belastingplichtige – natuurlijke persoon – wordt 

gebruikt. 
 

De oppervlakte die gemeenschappelijk door meerdere belastingplichtigen gebruikt wordt of 
ter beschikking is, wordt in hoofde van iedere belastingplichtige belast pro rata van de door 
hem/haar exclusief gebruikte of ter beschikking zijnde gebouwde en ongebouwde 
oppervlakten. 

 

Indien de gemeenschappelijke oppervlakte eveneens gebruikt wordt door, of ter 
beschikking is van niet-belastingplichtigen, dan wordt bij de vaststelling van de belastbare 
oppervlakte het gedeelte van de gemeenschappelijke oppervlakte dat pro rata kan worden 
toegewezen aan niet-belastingplichtigen in mindering gebracht. 

 

Artikel 3: Berekeningsgrondslag en tarieven 
 
§ 1 Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt als volgt bepaald: 

 

- Voor vestigingen met een oppervlakte tot en met 100 m²: vrijgesteld; 

- Voor vestigingen met een oppervlakte van 101 m² tot en met 200 m²: € 100,00; 
- 0,40 €  per m² voor het gedeelte van 201 m² tot en met 1.000 m²; 
- 0,45 €  per m² voor het gedeelte van 1.001 m² tot en met 5.000 m²; 
- 0,50 €  per m² voor het gedeelte van 5.001 m² tot en met 10.000 m²; 
- 0,55 €  per m² voor het gedeelte van 10.001 m² tot en met 50.000 m²; 

- 0,60 €  per m² voor het gedeelte vanaf 50.001 m². 
 

De fractie van 1 m² wordt als 1 m² beschouwd. 

 

§ 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 3§1 gelden voor de agrarische bedrijven volgende 
heffingen: 

 

Basisbedrag: € 71,88, vermeerderd met: 
 
- € 4,95 per 10.000 m² (1 ha) of gedeelte ervan boven 200.000 m² (20 ha) landbouw-

oppervlakte; 
- € 18,59 per 10.000 m² (1 ha) of gedeelte ervan boven 20.000 m² (2 ha) 

tuinbouwoppervlakte in open lucht; 
- € 2,45 per 100 m² (1 are) of gedeelte ervan boven 5.000 m² (50 are) 

tuinbouwoppervlakte in serres. 
 
§ 3 Voor de toepassing van artikel 3§2 wordt het volgende verstaan onder: 
 

- agrarisch bedrijf: een bedrijf waarvan de werkzaamheden uitsluitend bestaan uit 
landbouw en/of tuinbouw; 
 

- landbouw- en/of tuinbouwoppervlakte: oppervlakte voor landbouw en/of tuinbouw; 

 
- serre: elke duurzame constructie die gebruikt wordt of bestemd is voor de tuinbouwteelt. 

 
§ 4 Voor de begrippen van artikel 3§3 gelden volgende bepalingen: 
 

- landbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op akkerbouw en/of 
weidebouw en/of bosbouw en/of veeteelt; 
 
Voor de hierboven vermelde begrippen gelden volgende bepalingen: 
 
- akkerbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op het telen van 
granen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, aardappelen, peulvruchten, pootgoed, 

landbouwzaden en/of aanverwante gewassen; 
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- weidebouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op het exploiteren van 

blijvend grasland; 
 
- bosbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op het aanleggen en 
exploiteren van bossen, met inbegrip van de bosboomkwekerij; 

 
- veeteelt: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op het houden van dieren 
voor de vlees-, melk- of eierproductie en/of het kweken/fokken van dieren voor de vacht of 
het bekomen van jongen. 

 
- tuinbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op groenteteelt, 

fruitteelt, boomkwekerij andere dan bosboomkwekerij, sierteelt, kweek van 

tuinbouwzaden, plantgoed en/of aanverwante teelten. 

 
Artikel 4: Aangifteplicht 
 

- Elke belastingplichtige moet per vestiging afzonderlijk aangifte doen op een 

aangifteformulier dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt. Deze aangifte geldt tot 

wederoproeping. De correct ingevulde, gedag- en ondertekende aangifte moet uiterlijk 31 

maart van het aanslagjaar worden terugbezorgd aan het Gemeentebestuur van Willebroek, 

financiële dienst, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek of via e-mail aan 

belastingen@willebroek.be. 

 

- Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige geen aangifteformulier heeft ontvangen 

is hij/zij verplicht, uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar spontaan een aangifte te doen 

of via het formulier dat daartoe op verzoek zal worden toegezonden. En terug te bezorgen 

aan het Gemeentebestuur van Willebroek, financiële dienst, Pastorijstraat 1, 2830 

Willebroek of via e-mail aan belastingen@willebroek.be. 

 

- Tevens moet de belastingplichtige binnen de maand uit eigen beweging aangifte doen bij 

het Gemeentebestuur van Willebroek, financiële dienst, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek of 

via e-mail aan belastingen@willebroek.be van: 

 

* elke nieuwe of bijkomende vestiging in de gemeente Willebroek; 

* elke wijziging van de beschikbare oppervlakte, in principe dus elke verwerving of 

vervreemding van  onroerend goed, elk begin of einde van huur, pacht, en elke andere 

wijze waardoor de beschikbare oppervlakte op het grondgebied van de gemeente 

Willebroek wijzigt; 

* elke verandering in de uitbating; 

* de definitieve stopzetting van bedrijf, handelszaak of vrij beroep in de gemeente 

Willebroek. 

Deze opsomming is niet limitatief. 

 

Artikel 5: Ambtshalve belasting 
 

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de 

gestelde termijnen, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover 

het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het College van 

Burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven de motieven om 

gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de 

wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de 3e 

werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerking schriftelijk voor te 

dragen. 

 

Artikel 6: Belastingverhoging 
 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met: 

 

- Bij een eerste overtreding: 10 % verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting; 

- Vanaf een tweede overtreding: 50 % verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting. 

mailto:belastingen@willebroek.be
mailto:belastingen@willebroek.be
mailto:belastingen@willebroek.be
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Deze verhogingen worden per vestiging toegepast met dien verstande dat een correcte aangifte 

gedurende twee opeenvolgende jaren de goede trouw in hoofde van de belastingplichtige volledig 

herstelt. 

 

Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 

 

Artikel 7: Administratieve geldboete 

 

Voor het niet naleven van de bepalingen van dit belastingreglement of van het Decreet van 30 mei 

2008 kan een administratieve geldboete gelijk aan 500,00 euro worden opgelegd. 

Het bedrag van de administratieve boete wordt ingekohierd. 

 

Artikel 8: Controlemiddelen 
 

De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen. 
 
Artikel 9: Wijze van invordering 

 

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt ten laatste 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van 

burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 10: Betalingstermijn 
 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 

Artikel 11: Verwijzingsregel 
 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Artikel 12: Bekendmaking 

 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 

lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

 

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 

latere wijzigingen. 

 
 

12. 4. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR KOSTEN VAN FISCALE VORDERINGEN 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 

2020 tot en met 2025. 
 

 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 

belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
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- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16 

december 2014; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 

Feiten, context en argumentatie 
 
Het lokaal bestuur dient indien de debiteur niet betaalt binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn 
een herinneringsprocedure te volgen. De herinneringsprocedure bestaat uit een gratis eerste 
herinnering, een aangetekende tweede herinnering en indien de debiteur niet overgaat tot betaling 
van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, wordt er overgegaan tot het opmaken van 
een dwangschrift met het oog op de betekening door een gerechtsdeurwaarder. 

 
Het veelvuldig opstellen van dergelijke documenten weegt door op de gemeentelijke administratie 
en dit zowel logistiek als op financieel vlak. 
 
Het is dan ook aangewezen om deze administratiekosten te verhalen op diegenen die laattijdig de 

door hen verschuldigde sommen betalen. 

 
Het bestuur probeert maximaal in der minne in te vorderen.  Door eventueel budgetbegeleiding of 
door het afsluiten van een afbetalingsplan. 
Indien de wanbetaler niet wenst samen te werken met eventueel budgetbegeleiding of door het 
afsluiten van een afbetalingsplan, zal het dossier aan de gerechtsdeurwaarder worden 
overgemaakt voor verder gevolg. 
 

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 
 
 
Financiële weerslag 
 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 

maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie geheven voor de kosten verbonden aan de invordering van fiscale vorderingen.  
Indien de debiteur de vordering niet betaalt binnen de wettelijke bepaalde vervaltermijn, worden 
de onder artikel 3 en 4 bepaalde kosten aangerekend, ingeval de in die artikelen vermelde acties 

worden ondernomen met het oog op de invordering van de schuld. 
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Artikel 2: Retributieplichtige 

 
De retributie is verschuldigd door diegenen die laattijdig de door hen verschuldigde sommen 
betalen. 
 

Artikel 3: Kosten voor een tweede aanmaning en aanmaning na niet-naleving van een 
afbetalingsplan 
 
Indien de debiteur niet betaalt binnen de termijn voorzien in de gratis eerste aanmaning, wordt 
telkens een kost van € 25,00 aangerekend voor de verzending van een tweede aanmaning. 
Indien een debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt wordt hem een 
aanmaning gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost van € 25,00 aangerekend. 

 
Artikel 4: Kosten voor verdere gedwongen uitvoering 
 
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten 
inbegrepen, kan de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op 

betekening door een gerechtsdeurwaarder. 

Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van € 25,00 aangerekend. 
 
Indien na betekening van een fiscaal dwangschrift de debiteur nog steeds in gebreke blijft, kan de 
financieel directeur volgende stappen nemen in gedwongen uitvoering en invordering. 
Hiervoor wordt telkens de overeenstemmende kost opgegeven. Deze kost wordt aangerekend 
bovenop de eventuele gerechtskosten en gerechtsdeurwaarderskosten en reële kosten die op grond 
van de wettelijke regelingen worden doorgerekend aan de debiteur. 

 
Artikel 5: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 

latere wijzigingen. 

 

 

13. 5. RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE VERHAAL VAN INNINGSKOSTEN VAN 

NIET-FISCALE VORDERINGEN 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 

 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 

belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16 

december 2014; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
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Feiten, context en argumentatie 

 
Het lokaal bestuur dient indien de debiteur niet betaalt binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn 
een herinneringsprocedure te volgen. De herinneringsprocedure bestaat uit een gratis eerste 
herinnering, een aangetekende tweede herinnering en indien de debiteur niet overgaat tot betaling 

van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, wordt er overgegaan tot het opmaken van 
een dwangbevel of verzoek tot vervolging met het oog op betekening door een 
gerechtsdeurwaarder. 
 
Het veelvuldig opstellen van dergelijke documenten weegt door op de gemeentelijke administratie 
en dit zowel logistiek als op financieel vlak. 
 

Het is dan ook aangewezen om deze administratiekosten te verhalen op diegenen die laattijdig de 
door hen verschuldigde sommen betalen. 
 
Het bestuur probeert maximaal in der minne in te vorderen.  Door eventueel budgetbegeleiding of 
door het afsluiten van een afbetalingsplan. 

Indien de wanbetaler niet wenst samen te werken met eventueel budgetbegeleiding of door het 

afsluiten van een afbetalingsplan, zal het dossier aan de gerechtsdeurwaarder worden 
overgemaakt voor verder gevolg. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 
 
 
Financiële weerslag 

 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 

retributie geheven voor de kosten verbonden aan de invordering van opgelegde retributies, GAS-
boetes, schadevergoedingen, vorderingen uit hoofde van een gerechtelijke uitvoerbare titel en 
terugvorderingen van ten onrechte betaalde bedragen.  
Indien de debiteur de onbetwiste vordering niet betaalt binnen de wettelijke bepaalde 
vervaltermijn, worden de onder artikel 3 en 4 bepaalde kosten aangerekend, ingeval de in die 
artikelen vermelde acties worden ondernomen met het oog op de invordering van de schuld. 
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Artikel 2: Retributieplichtige 

 
De retributie is verschuldigd door diegenen die laattijdig de door hen verschuldigde sommen 
betalen. 
 

Artikel 3: Kosten voor een tweede aanmaning en aanmaning na niet-naleving van een 
afbetalingsplan 
 
Indien de debiteur de onbetwiste vordering niet betaalt binnen de termijn voorzien in de gratis 
eerste aanmaning, wordt telkens een kost van € 25,00 aangerekend voor de verzending van een 
tweede aanmaning. 
Indien een debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt wordt hem een 

aanmaning gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost van € 25,00 aangerekend. 
 
Artikel 4: Kosten voor verdere gedwongen uitvoering 
 
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten 

inbegrepen, kan de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangbevel of verzoek tot 

vervolging met het oog op betekening door een gerechtsdeurwaarder. 
Voor het aanmaken van dit dwangbevel of een verzoek tot vervolging wordt een kost van  
€ 25,00 aangerekend. 
 
Indien na betekening van een dwangbevel of verzoek tot vervolging de debiteur nog steeds in 
gebreke blijft, kan de financieel directeur volgende stappen nemen in gedwongen uitvoering en 
invordering. 

Hiervoor wordt telkens de overeenstemmende kost opgegeven. Deze kost wordt aangerekend 
bovenop de eventuele gerechtskosten en gerechtsdeurwaarderskosten en reële kosten die op grond 
van de wettelijke regelingen worden doorgerekend aan de debiteur. 
 
Artikel 5: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 

lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 
 

 

14. 6. BELASTING OP DE BEGRAVING VAN PERSONEN DIE NIET IN DE 

GEMEENTE WOONDEN EN ER NIET OVERLEDEN ZIJN 

Aanleiding 
 

De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 

 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16 
december 2014; 

- Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging; 
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- Reglement van de gemeentelijke begraafplaatsen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 

23 mei 2017; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 

Feiten, context en argumentatie 
 
In 2017 is het masterplan van de herinrichting van de begraafplaatsen goedgekeurd, waar ook 
plaats zou worden ingenomen door de meer esthetische aspecten van een moderne en bijdetijdse 
begraafplaats, die kan voldoen aan de noden van de huidige maatschappij, waar afscheid nemen 
een steeds menselijker aangelegenheid wordt. 
 

De hoeveelheid plaats op onze begraafplaatsen is beperkt, het is daarom niet de bedoeling dat 
mensen van buiten de gemeente in Willebroek begraven kunnen worden en de toch al beperkte 
vrije ruimte zullen innemen. Daarom is er beslist dat er aan voorwaarden moet worden voldaan om 
in de gemeente begraven te worden. De binding met de gemeente is dan de beslissende factor. 
Indien de binding er niet is, dan wordt er een belasting gevorderd aan de nabestaanden. Doordat 

het begraven van niet-inwoners in Willebroek niet aangemoedigd moet worden is het aangewezen 

om voor deze categorie een hoger tarief aan te rekenen. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 
 
Financiële weerslag 
 

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 

 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
kohierbelasting geheven op de begravingen op de begraafplaats van de gemeente van personen 

overleden buiten het grondgebied van de gemeente en die in de gemeente noch hun wettige 
woonst noch hun hoofdverblijfplaats hebben. 
 
Artikel 2: Berekeningsgrondslag en tarieven 
 
De belasting wordt vastgesteld op € 500,00 per begraving. 
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Artikel 3: Definitie 

 
Onder begraving wordt verstaan zowel de begraving van het lijk of de as, als de verstrooiing of 
bijzetting in de het columbarium van de as. 
 

Artikel 4: Vrijstellingen 
 
De belasting is niet toepasselijk voor: 
 

- de begraving van oorlogsslachtoffers; 
- de herbegraving bij verandering van bestemming van de gemeentelijke begraafplaats; 
- de herbegraving van militairen en burgers overleden in dienst van het vaderland; 

- de personen die hun binding met de gemeente Willebroek kunnen bewijzen. 
 
Artikel 5: Wijze van invordering 
 
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 6: Verwijzingsregel 
 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
 

Artikel 7: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 

 

15. 7. RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 

Aanleiding 
 

De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op  
31 december 2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de 
aanslagjaren 2020 tot en met 2025. 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;  

- De Grondwet, artikel 170 §4; 

- Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; 
- Het reglement van de gemeentelijke begraafplaatsen, goedgekeurd door de gemeenteraad 

van 23 mei 2017; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 
 
Feiten, context en argumentatie 
 
De hoeveelheid plaats op onze begraafplaatsen is beperkt. In 2017 is het masterplan van de 

herinrichting van de begraafplaatsen goedgekeurd, waar ook plaats zou worden ingenomen door de 
meer esthetische aspecten van een moderne en bijdetijdse begraafplaats, die kan voldoen aan de 
noden van de huidige maatschappij, waar afscheid nemen een steeds menselijker aangelegenheid 
wordt. 
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Het bevestigen van de strooimuurplaatjes aan de herdenkingszuil of -muur wordt uitgevoerd door 

het gemeentepersoneel om de eenvormigheid te waarborgen. De aanmaak ervan gebeurt extern. 
Dit brengt kosten met zich mee en het is aangewezen hiervoor een retributie in rekening te 
brengen. 
 

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 
 
 
Financiële weerslag 
 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 

maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt ten behoeve 
van de gemeente, een retributie gevestigd op gemeentelijke begraafplaatsen. 
 
Artikel 2: Tarieven 

 
De retributie wordt vastgesteld als volgt: 
 
Concessies: 

- niet-geconcedeerd(e) grond, columbariumnis of urnengraf voor de duur van 10 jaar: gratis, 
dekplaten columbariumnis: € 100,00 - dekplaten urnenveld: € 200,00 

- concessie kinderperk voor de duur van 25 jaar: gratis 

- concessie oudstrijder voor de duur van 25 jaar: gratis 
- de grondconcessies voor een duur van 25 jaar: € 1.000,00 
- de concessies van een urnenveld voor een duur van 25 jaar: € 1.250,00 (dekplaat inbegrepen) 

- de concessies in het columbarium voor een duur van 25 jaar: € 1.000,00 (dekplaat 
inbegrepen) 

- de hernieuwing van een bestaande concessie: dit tarief wordt vastgesteld aan de voorwaarden 

die gelden op het ogenblik van de/of hernieuwing van de bestaande concessie 
 
Strooimuurplaatjes: € 50,00 
 
Ontgravingen uit columbarium/urnenveld: € 250,00 
 
Asverstrooiing voor inwoners Willebroek: gratis 

 
 
Artikel 3: Retributieplichtige 
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De retributie is verschuldigd door de aanvrager. 
 
Artikel 4: Wijze van invordering en betalingstermijn 
 

De factuur wordt opgesteld na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en 
moet betaald worden binnen de 30 dagen na de toezending van de factuur. 
 
Artikel 5: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen. 
 
 

16. 8. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR ADMINISTRATIEVE PRESTATIES 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 

 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 25 juni 
2019; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 
 

Feiten, context en argumentatie 
 
Het opzoeken, het samenstellen en het afleveren door het gemeentebestuur van allerhande 
administratieve stukken en inlichtingen brengt lasten voor de gemeente met zich mee en dat het 
gepast is hiervoor aan de aanvrager een retributie in rekening te brengen. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 

 
 
Financiële weerslag 
 

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 
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Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
gemeentelijke retributie gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren door het 
gemeentebestuur van allerhande stukken en inlichtingen. 

 
Artikel 2: Tarieven 

 
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt: 
 

- Genealogische opzoekingen: 25,00 euro/uur of begonnen uur; 
 

- Inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet 
louter het laten nazien van, het uitleg geven over en een afschrift afleveren van 
bestuursdocumenten betreffen, maar ruim opzoekingswerk (meer dan 30 minuten) en het 
samenstellen van een dossier vereisen betreffende specifieke zaken of eigendommen: 
62,00 euro per aanvraag; 

 
- Het afleveren van een conformiteitsattest na een woonkwaliteitsonderzoek: 62,00 euro; 

 
- Voor het verstrekken van inlichtingenformulier vastgoedinformatie - Notaris:  

€ 100,00 / kadastraal perceel. 
 

Wanneer de gevraagde stukken met de post worden verstuurd, worden de verzendingskosten aan 
de retributie toegevoegd. Die kosten dienen bij de aanvraag te worden betaald.  

 
Artikel 3: Retributieplichtige 
 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het stuk of inlichting. 
 
Artikel 4: Vrijstellingen 
 

Zijn van de betaling vrijgesteld: 
 

- De gerechtelijke overheden; 
- De openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van 

openbaar nut. 
 
Artikel 5: Bekendmaking 

 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 
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17. 9. BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 

2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 2020 
tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het Decreet 
van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 24 januari 
2017; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 
november 2018 betreffende de tariefbepaling voornaamswijziging;  

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 
 
Omdat het afleveren van administratieve stukken voor de gemeente lasten meebrengt en dat het 
aangewezen is hiervoor een belasting in te vorderen bij het afleveren van die documenten. 
 

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 

 
Financiële weerslag 
 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 

het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 
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Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 

 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt ten 
behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden, een belasting geheven op de afgifte 
van administratieve stukken. 

 
Artikel 2: Berekeningsgrondslag en tarieven 
 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: 
 

A. Identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan 12 jaar (2 jaar geldig): € 1,00  per 
identiteitsbewijs. 

Een kids ID € 1,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid. 
 

B. Elektronische vreemdelingenkaarten en verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken: 
 

- € 3,00 voor de afgifte van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart, verhoogd met 

de kosten aangerekend door de federale overheid. 

 
- € 8,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid en/of Zetes voor 

de afgifte van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart volgens de dringende 
procedure. 

 
- € 11,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid en/of Zetes 

voor de afgifte van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart volgens de zeer 

dringende procedure. 
 

- € 11,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid en/of Zetes 
voor de afgifte van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart volgens de zeer 
dringende procedure met afhaling in Brussel. 

 
Een attest van immatriculatie € 5,00. Voor het eerste immatriculatieattest of elk ander 

immatriculatieattest uitgereikt tegen teruggave van het oude attest. 

 
C. Paspoorten (reispassen): 

 
- gratis voor kinderen beneden de 18 jaar, enkel de kosten voor de federale overheid 

wordt aangerekend. 

 
- € 6,00  voor de afgifte van een nieuw paspoort, verhoogd met de kosten aangerekend 

door de federale overheid en/of Zetes voor de afgifte van een nieuwe reispas. 
 

- € 10,00  voor de afgifte van een nieuw paspoort volgens de spoedprocedure en 
superspoedprocedure, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid 
en/of Zetes voor de afgifte van een nieuwe reispas volgend de dringende procedure. 

 
D. Elektronische  identiteitskaarten: 

 
- € 3,00 voor de afgifte van een nieuwe elektronische identiteitskaart, verhoogd met de 

kosten aangerekend door de federale overheid. 

 
- € 8,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid en/of Zetes voor 

de afgifte van een nieuwe elektronische identiteitskaart volgens de dringende 
procedure. 

 
- € 11,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid en/of Zetes 

voor de afgifte van een nieuwe elektronische identiteitskaart volgens de zeer dringende 
procedure. 

 
- € 11,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid en/of Zetes 

voor de afgifte van een nieuwe elektronische identiteitskaart volgens de zeer dringende 
procedure met afhaling in Brussel. 
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E. Rijbewijzen in ID-1 formaat (bankkaartformaat): 

 
- € 5,00 voor de afgifte van een rijbewijs, in bankkaartmodel, boven de prijs die door de 

FOD Mobiliteit en Vervoer wordt aangerekend, of bovenop het tarief aangerekend bij de 
dringende aflevering. 

Bij het afleveren van een voorlopig rijbewijs wordt geen belasting geheven boven de 
prijs die door de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt aangerekend. Er wordt geen belasting 
geheven op de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs categorie A3, A, B, 
B+E, en G (groep 1) om medische redenen. 

 
F. Internationale rijbewijzen: 

 

- € 9,00 voor afgifte boven de prijs die door de FOD Mobiliteit en Vervoer  wordt 
aangerekend. 

 
G. Voornaamsverandering: 

 

- een gewone voornaamsverandering: € 140,00 

- naamswijziging voor een transgender: € 14,00 
- mensen zonder voornaam: gratis 
- VN-vluchteling of staatlozen: gratis 

 
H. Huwelijken: 

 
Trouwboekje € 15,00 

 
Artikel 3: Belastingplichtige 
 
De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de 
gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 
 
Artikel 4: Vrijstellingen 

 

Zijn van de belasting vrijgesteld: 
 

- de stukken, welke krachtens de wet, een Koninklijk Besluit of een andere 
overheidsverordening kosteloos door het Gemeentebestuur dienen te worden 
afgegeven; 

 
- de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven; de behoeftigheid wordt 

vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk; 
 

- de machtiging met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties; 
 

- de machtigingen met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het voorwerp 

zijn van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente; 
 

- de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de 
N.M.B.S en de Lijn. 

 

Zijn van de belasting vrijgesteld, de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee 
gelijkgestelde instellingen alsook de instellingen van openbaar nut. 

 
De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken welke krachtens een wet, een Koninklijk 
Besluit of een overheidsverordening aan de betaling van recht ten behoeve van de gemeente 
onderworpen is. 
Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste 
gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan sprake is in de tarieven, gevoegd bij de wet op de 

consulaire- en kanselarijrechten.  
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Artikel 5: Wijze van invordering 

 
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk. Het bewijs van 
betaling van de belasting blijkt uit afgifte van een kwijting waarop het belastingbedrag vermeld is 
of van een ander ontvangstbewijs. 

 
Artikel 6: Verwijzingsregel 
 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
 

Artikel 7: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 

latere wijzigingen. 

 
 

18. 10. RETRIBUTIEREGLEMENT OP HUWELIJKEN 

Aanleiding 

 
De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 2020 
tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 

 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het Decreet 
van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Financiële weerslag 
 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 

maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 
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Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 

 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd op huwelijken. 
 
Artikel 2: Tarieven 
 
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt: 

 
Voor de huwelijksvoltrekkingen op maan-, dins-, woens-, donder-, vrij- en zaterdag: gratis. 
 
Indien er een huwelijk wordt voltrokken in Kasteel Bel-Air, zal er enkel de huur van Kasteel Bel-Air 
aangerekend worden, via een factuur van het Autonoom Gemeentebedrijf. 
 

Artikel 3: Retributieplichtige 

 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het huwelijk op het ogenblik van de aangifte 
van het huwelijk. 
 
Artikel 4: Bekendmaking 
 

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

19. 11. INDIRECTE BELASTING OP HET BEWAREN VAN DE DOOR DE POLITIE IN 

BESLAG GENOMEN VOERTUIGEN 

Aanleiding 
 

De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16 

december 2014; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 

 
Feiten, context en argumentatie 
 
Aan de bewaring van bedoelde voertuigen zijn kosten verbonden en is het gepast om deze te 
recupereren. 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
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Financiële weerslag 

 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 

 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
jaarlijkse indirecte belasting gevestigd op het bewaren van de door de politie in beslag genomen 
voertuigen. 
 
Artikel 2: Berekeningsgrondslag en tarieven 

 
Bij teruggave van de in beslag genomen voertuigen wordt een belasting van 100,00 euro per 
voertuig aangerekend. 
 
 
Voor de in beslag genomen voertuigen, die ter bewaring op het Commissariaat of een ander 
gemeente-eigendom zijn ondergebracht, wordt vanaf de achtste dag na de afgifte van het bericht 

aan de eigenaar of zijn rechthebbende van de opheffing van het beslag, een bijkomend recht van  
€ 10,00 per dag en per voertuig aangerekend. 
 
Artikel 3: Belastingplichtige 
 
De eigenaar en/of zijn rechthebbende van het voertuig, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de belasting. 

 
Artikel 4: Wijze van invordering - betalingstermijn 
 

De belasting dient gekweten in handen van de financieel beheerder of zijn afgevaardigde bij 
teruggave van de voertuigen, tegen afgifte van een kwitantie. 
 

Artikel 5: Verwijzingsregel 
 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Artikel 6: Bekendmaking 

 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
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De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

20. 12. BELASTING OP HET TAKELEN VAN VOERTUIGEN 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 

2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond – toepasselijke regelgeving 
 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16 

december 2014; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 
 
Om veiligheidsredenen en verkeerstechnische redenen moet de politie frequent overgaan tot het 

takelen van voertuigen. Dit brengt zware werkingskosten met zich mee voor de gemeente en het is 

gepast om deze te recupereren. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 
 
Financiële weerslag 

 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 
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Artikel 1 

 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025, wordt een 
belasting geheven op het ambtshalve takelen van voertuigen: 
 

1) in zover deze niet reglementair geparkeerd staan; 
2) indien de bestuurder weigert het reglementair geparkeerd voertuig te verplaatsen. 
 
Deze belasting geldt echter niet als het takelen van een reglementair geparkeerd voertuig 
noodzakelijk is bij afwezigheid van de bestuurder. 
 
Artikel 2 

 
De in artikel 1 vermelde belasting bedraagt: 
 
• 272,00 euro per takeling van een voertuig met een hoogst toegelaten gewicht van 3.500kg; 
• 544,00 euro per takeling van een voertuig met een gewicht van 3.500kg tot en met 7.500kg; 

• 1.306,00 euro per takeling van een voertuig met een gewicht van meer dan 7.500kg. 

 
Een takeling wordt aangevat van zodra de takeldienst enige handeling uitvoert op de plaats van de 
takeling. 
 
Deze bedragen worden met 50% verminderd, indien de takeldienst ter plaatse komt, doch geen 
handelingen verricht. 
 

Artikel 3 
 
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig of door de houder van de 
nummerplaat of door de burgerlijk aansprakelijke voor het voertuig. 
De gebruiker van het voertuig, de houder van de nummerplaat en de burgerlijk aansprakelijke voor 
het voertuig zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.  
 

Artikel 4 

 
De belasting wordt door middel van een kohier ingevorderd. 
 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 

de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Artikel 5 
 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het 

decreet over het lokaal bestuur. 

 
 

21. 13. RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET BETALEND PARKEREN 

Aanleiding 

 
De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
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Juridische grond, toepasselijke regelgeving 

 
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 

belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- De wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid; 
- De wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 

betreffende de politie over het wegverkeer; 
- Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 

politie van het Wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, beter gekend als de 

Wegcode, zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 9 januari 2007; 
- Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een 

handicap;  
- Gelet op noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement retributie op het 

betalend parkeren van 2 juni 2015;  

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 
 
Het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente brengt aanzienlijke 
lasten met zich mee en dat het aangewezen is hiervoor een retributie in te voeren. 
 

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 
 
 
Financiële weerslag 
 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 

maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van een motorvoertuig in de zone waar het 
gebruik van parkeerautomaten vereist is (volgens artikel 65.5 van de Wegcode in gans de 
afgebakende zone tussen begin- en eindbord, op alle plaatsen waar parkeren toegelaten is). 

 
Het tarief geldt per ingenomen plaats en voor de duur aangeduid door de parkeerautomaat. 
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Artikel 2: Retributieplichtige 

 
De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. 
 
Artikel 3: Zones 

 
De zones voor betalend parkeren worden door de gemeenteraad aangeduid en van de vereiste 
verkeersborden voorzien. 
 
Het betreft hier volgende straten, pleinen en openbare parkings: 
 
Parkeerzone 1: 

  
- August Van Landeghemstraat – van 1 tot 109 (enkel oneven nrs.) 2 tot 64 (enkel even nrs.);  
- August Van Landeghemplein – enkel nummers 13 tot 16 (zowel even als oneven nrs.);  
- Dr. Persoonslaan – van 1 tot 45 (enkel oneven nrs.) en van 4 tot 48 (enkel even nrs.);  
- Kloosterstraat – enkel nummers 3 en 2 4 6 8 10 12 14 16;  

- Louis De Naeyerplein;  

- Nieuwstraat;  
- Oud-Strijdersstraat;  
- Overwinningsstraat – van 1 tot 165 (enkel oneven nrs.) en 2 tot 154 (enkel even nrs.);  
- Zegestraat;  
- Vooruitgangsstraat – 96 en 98;  
- Oude Dendermondsestraat – 110 112 114 116 118;  
 

Parkeerzone 2: 
 
- Parking Schoolweg  
 
Artikel 4: Periode 
 
De bestuurder die tussen 9.00 u en 18.00 u verkiest te parkeren in de onder artikel 3 bedoelde 

zones kan dit tegen betaling van een retributie. 

 
Artikel 5: Tarieven 
 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
 

a) Gratis voor de eerste 15 minuten maar het nemen van een ticket wel verplicht  
b) Tarief I: € 1,00 per uur; met een maximum van 2,5 uur 
c) Tarief II: € 25,00 voor een parkeerduur van 9.00 u tot 18.00 u  
d) Tarief III: € 40,00 per jaar voor de bewonerskaart 
e) Tarief IV: € 40,00 per jaar voor de parkeerkaart voor zorgverstrekkers 
f) Tarief V: € 1,00 voor een aaneensluitende parkeertijd van 9 u binnen de in artikel 4 
 voorziene parkeerduur 

 
In parkeerzone 1 zijn volgende tarieven van toepassing: tarief I, II, III en IV.  
In parkeerzone 2 zijn volgende tarieven van toepassing: tarief II, III, IV en V.  
 
Artikel 6: Betaling 

 
De retributie volgens tarief I en V wordt onmiddellijk betaald bij het gebruik maken van de 

parkeerplaats, door een op de parkeerautomaten aangeduide werkwijze. 
 
De retributie volgens tarief II wordt betaald volgens de richtlijnen van de betalingsuitnodiging en 
dit binnen de vijf dagen vanaf de datum van verzending van deze uitnodiging of achterlating door 
de gemachtigde van de door het gemeentebestuur aangestelde concessiehouder. 
 

De retributie volgens tarief III wordt betaald aan het gemeentebestuur of haar concessiehouder en 
gaat in op de dag van de aflevering van de bewonerskaart en is gedurende 1 jaar geldig.  
Het tarief III is enkel geldig voor personen die op een adres in de zone voor betalend parkeren 
ingeschreven zijn in het bevolkings– of vreemdelingenregister en is niet geldig gedurende de 
wekelijkse marktdag en jaarlijkse evenementen in de zone voor betalend parkeren. 
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In alle andere gevallen zal de bewonerskaart geldig zijn van 16.00 u tot 9.00 u. Er is 1 

bewonerskaart verkrijgbaar per wooneenheid. De aanvrager dient een bewijs voor te leggen dat 
het voertuig waarvoor de bewonerskaart wordt aangevraagd ingeschreven is op zijn/haar naam of 
dat hij/zij er bestendig over beschikt. 
 

De retributie volgens tarief IV wordt betaald aan het gemeentebestuur of haar concessiehouder en 
gaat in op de dag van de aflevering van de parkeerkaart voor zorgverstrekkers en is gedurende 1 
jaar geldig. 
 
Het tarief IV is enkel geldig voor artsen en verpleegkundigen die officieel erkend zijn door het 
RIZIV of door de Vlaamse Gemeenschap en die werkzaam zijn op het grondgebied van de 
gemeente.  

De kaart is niet geldig gedurende de wekelijkse marktdag en jaarlijkse evenementen in de zone 
voor betalend parkeren. 
 
In alle andere gevallen zal deze parkeerkaart geldig zijn tussen 09.00 u tot 18.00 u met een 
maximum parkeertijd van 2 uur binnen de betalende zone waarbij de parkeerschijf dient gebruikt 

te worden om de starttijd van het parkeren aan te geven. 

 
De tarieven zijn niet verschuldigd op zon- en feestdagen.  
 
Artikel 7: Zichtbaarheid 
 
Het parkeerticket afgeleverd door de parkeerautomaat, de bewonerskaart en de parkeerkaart voor 
zorgverstrekkers met parkeerschijf, moet door de bestuurder duidelijk zichtbaar achter de voorruit 

of op een duidelijk zichtbare plaats vooraan aan het voertuig worden aangebracht. 
 
Bij het niet zichtbaar voorleggen, bij het verstreken zijn van de vergunde parkeertijd volgens tarief 
I of V, of van de geldigheid van een ander parkeerbewijs (mobiel betalen, bewonerskaart, 
parkeerkaart voor zorgverstrekkers met parkeerschijf of parkeerkaart voor personen met een 
handicap), is tarief II verschuldigd. 
 

Artikel 8: Niet-betaling 

 
Bij niet-betaling van de retributie volgens tarief II binnen de gestelde termijn zal de 
concessiehouder een herinneringsbrief sturen met een bijkomende aanmaningskost van € 3,75. 
 
Bij het uitblijven van een betaling zal de concessiehouder een tweede brief sturen met een 

bijkomende aanmaningskost van € 5,00. 
 
Bij niet-betaling zal de concessiehouder tot slot een aangetekende brief sturen met een bijkomende 
aanmaningskost van € 17,00. 
 
Bij gebrek aan betaling zal de retributie samen met de bovenvermelde kosten worden ingevorderd 
volgens de burgerrechtelijke procedures. 

 
Artikel 9: Toezicht 
 
Het gebruik van de parkeerautomaat geeft enkel recht tot parkeren gedurende de gekozen tijd. 
De betaling van de retributie geeft geen aanleiding tot enig recht noch op toezicht. 

Het parkeren gebeurt steeds op eigen risico.  
 

Artikel 10: Vrijstellingen 
 
De voertuigen die belast werden overeenkomstig de belasting op schutsels, stellingen, kranen, 
containers, betonbakken, bouwmaterialen, e.d. geplaatst op het openbaar domein worden niet 
aangesproken in dit reglement. 
 

Bij parkeren voor garages in de betalende zone geldt enkel vrijstelling van retributieheffing indien 
de nummerplaat op de garage of inrijpoort voorkomt. 
 
Op parkeerplaatsen bestemd voor elektrisch laden geldt enkel vrijstelling van retributieheffing 
tijdens het elektrisch opladen van het voertuig.  
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De personen die houder zijn van de speciale parkeerkaart voor “persoon met een handicap” zijn 

vrij van betalend parkeren. Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het 
ogenblik van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het 
voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 29 juli 1991 en het 
ministerieel besluit van 7 mei 1999. 

 
De dienstvoertuigen van de gemeente Willebroek, Brandweerzone Rivierenland, politiezone 
Mechelen-Willebroek en de prioritaire voertuigen zijn eveneens vrij van het betalend parkeren.  
 
Artikel 11: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 

lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 
 

 

22. 14. RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN IN ZONES MET BEPERKTE 

PARKEERTIJD 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 

2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 

belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- De wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid; 
- De wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 

betreffende de politie over het wegverkeer; 

- Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het Wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, beter gekend als de 
Wegcode, zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 9 januari 2007; 

- Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een 
handicap;  

- Gelet op noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement retributie op het 

parkeren in zones met beperkte parkeertijd van 19 december 2017; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 

 
Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente 

aanzienlijke lasten met zich meebrengen. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 
 
 
Financiële weerslag 
 

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een  
gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of 
op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Dit reglement beoogt het parkeren van een 
motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én waar de parkeertijd beperkt is met 

verplicht gebruik van de parkeerschijf. 
 
Artikel 2: Tarieven 
 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
 

- gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden; 
- de gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor het forfaitair stelsel te kiezen van € 

25,00 voor een parkeerduur van 9.00 u tot 18.00 u. 
 
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen 
achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1. van het 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn 
voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van de retributie (€ 25,00). 
 
Artikel 3: Retributieplichtige 
 
De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. De retributie is 

verschuldigd zodra het voertuig geparkeerd is en is betaalbaar door elke vorm van betaling 
overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het document dat op het voertuig werd achtergelaten 
door de concessionaris. Deze laatste mogelijkheid wordt enkel aangeboden wanneer geopteerd 
wordt voor de toepassing van het forfaitair tarief.  

 
Artikel 4: Zones 

 
De zones voor parkeren in een zone met beperkte parkeertijd worden door de gemeenteraad 
aangeduid en van de vereiste verkeersborden voorzien. 
 
Het betreft hier de volgende straat en openbare parkeerplaatsen: 
 

- Schoolweg van huisnummer 1 tot 26 

- Openbare parkeerplaatsen aan de gemeentelijke bibliotheek (Schoolweg 1A) haaks op de 
Schoolweg 

- Openbare parkeerplaatsen (8) Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 27 
- Alle openbare parkeerplaatsen t.h.v. het kerkhof Dendermondsesteenweg. 
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Artikel 5: Bij niet betaling 

 
Bij niet-betaling van de retributie van het forfaitair tarief binnen de gestelde termijn zal de 
concessiehouder een herinneringsbrief sturen met een bijkomende aanmaningskost van € 3,75. 
Bij het uitblijven van een betaling zal de concessiehouder een tweede brief sturen met een 

bijkomende aanmaningskost van € 5,00. 
Bij niet-betaling zal de concessiehouder tot slot een aangetekende brief sturen met een bijkomende 
aanmaningskost van € 17,00. 
Bij gebrek aan betaling zal de retributie samen met de bovenvermelde kosten worden ingevorderd 
volgens de burgerrechtelijke procedures. 
 
Artikel 6: Gebruik 

 
Het gebruik van de parkeerplaats in de zone met beperkte parkeertijd geeft enkel recht tot 
parkeren gedurende de gekozen tijd. Het gebruik van de parkeerplaats geeft geen aanleiding tot 
enig recht noch op toezicht. Het parkeren gebeurt steeds op eigen risico. 
 

Artikel 7: Vrijstellingen 

 
De voertuigen die belast werden overeenkomstig de belasting op schutsels, stellingen, kranen, 
containers, betonbakken, bouwmaterialen, e.d. geplaatst op het openbaar domein worden niet 
aangesproken in dit reglement. 
 
Bij parkeren voor garages in de zones met beperkte parkeertijd geldt enkel vrijstelling van 
retributieheffing indien de nummerplaat op de garage of inrijpoort voorkomt. 

 
Op parkeerplaatsen bestemd voor elektrisch laden geldt enkel vrijstelling van retributieheffing 
tijdens het elektrisch opladen van het voertuig. 
 
De personen die houder zijn van de speciale parkeerkaart voor “persoon met een handicap” zijn 
vrij van betalend parkeren. Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het 
ogenblik van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het 

voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 29 juli 1991 en het 

ministerieel besluit van 7 mei 1999. 
 
De dienstvoertuigen van de gemeente Willebroek, Brandweerzone Rivierenland, politiezone 
Mechelen-Willebroek en de prioritaire voertuigen zijn eveneens vrij van het betalend parkeren. 
 

Artikel 8: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

23. 15. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN 

ROOKMELDERS 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
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Juridische grond, toepasselijke regelgeving 

 
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 

belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 23 oktober 

2018; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 

Feiten, context en argumentatie 
 
Door het ter beschikking stellen van rookmelders aan inwoners van de gemeente Willebroek en 
hierdoor kosten worden veroorzaakt voor de gemeente past het dat belanghebbende deze kosten 
vergoedt. 

 

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 
 
 
Financiële weerslag 
 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 

maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt er een 

gemeentelijke retributie geheven voor het ter beschikking stellen van rookmelders aan inwoners 
van de gemeente Willebroek. 
 

Artikel 2: Retributieplichtige 
 
De burger van de gemeente Willebroek die overgaat tot een aankoop van een rookmelder bij de 
gemeente Willebroek. 
 
Artikel 3: Tarieven 
 

De verkoopprijs van de rookmelders bedraagt per rookmelder 9,00 euro en per pakket van drie 
rookmelders 25,00 euro. 
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Artikel 4: Bekendmaking 

 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

24. 16. INDIRECTE BELASTING OP HET VERWIJDEREN VAN SLUIKSTORTEN, 

OPRUIMEN VAN ZWERFVUIL EN OP HET UITVOEREN VAN WERKEN VOOR OF 

IN DE PLAATS VAN DERDEN 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 

2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

- Gelet op artikel 16.6.3, §2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 

bepalingen inzake milieubeleid en artikel 12, §1 van het decreet van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16 
december 2014; 

- Gelet op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Willebroek; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 
 

- Overwegende dat de Algemene Bestuurlijke Politieverordening verplichtingen oplegt aan 

burgers in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en hygiëne; 
 

- Overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat de gemeente zelf optreedt in het belang 
van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en hygiëne, voor of in de plaats van burgers 
die in gebreke blijven bij het naleven van de verplichtingen opgelegd door de Algemene 

Bestuurlijke Politieverordening; 

 
- Overwegende dat het billijk is dat degene die verantwoordelijk is voor het achterlaten van 

zwerfvuil, waaronder is begrepen: het achterlaten buiten de daartoe bestemde 
afvalrecipiënten van drankblikjes, lege dozen, allerhande drank- en voedselverpakkingen, 
sigarettenpeuken, wegwerpartikelen, producten voor persoonlijke hygiëne, eenmalig glas, 
plastiekzakken, en consumptieresidu’s, hiervoor bij een eventuele verwijdering een 
forfaitaire kost moet betalen. 

 
- Overwegende dat het in dat geval billijk is dat de door of in opdracht van de stad gemaakte 

kosten worden aangerekend aan degenen die ervoor verantwoordelijk zijn overeenkomstig 
de bepalingen van  de Algemene Bestuurlijke Politieverordening. 

  
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
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Financiële weerslag 

 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1 

 
Met ingang van 1 januari 2020, voor een periode eindigend op 31 december 2025, wordt een 
indirecte belasting geheven op het verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil en op het 
uitvoeren van noodzakelijke werken, door of in opdracht van de gemeente, voor derden die in 
gebreke blijven bij het naleven van verplichtingen opgelegd door de algemene bestuurlijke 
politieverordening. 

 
Artikel 2 
 
De belasting is verschuldigd door degene die verantwoordelijk is overeenkomstig de bepalingen 
van de algemene bestuurlijke politieverordening. 
 
Artikel 3 

 
De belasting wordt vastgesteld op: 
 

1. Bij het ambtshalve uitvoeren van de noodzakelijke interventies door het gemeentebestuur 
zelf: 

 
a) een forfaitaire administratiekost ten bedrage van 55,00 euro 

  
b) een uitvoeringskost van € 39,00 per begonnen uur en per arbeider (+150 % op 

zaterdag en + 200 % op zon- en feestdagen en tussen 22u en 6u) 

 
c) een vervoerkost per begonnen uur per voertuig: 

- bestelwagen:  33,00 euro 

- vrachtwagen:  49,00 euro 
- veegmachine klein: 98,00 euro 
- veegmachine groot: 120,00 euro 
- kolkenzuiger:  120,00 euro 
- hoogtewerker:  120,00 euro 
- zuigcontainer:  120,00 euro 

 

d) een afvalverwerkingskost van 82,00 euro per ¼ m3  indien afval moet verwerkt worden 
en elke begonnen ¼ m3 wordt voor een volledige ¼ m3  aangerekend. 
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e) een stockagekost van 0,50 euro per m2 per dag indien gestockeerd moet worden. 

 
f) met een minimum totaal bedrag van 137,00 euro. 

 
 

2. Indien de gemeente ambtshalve interventies via een opdracht toevertrouwt aan een derde: 
 

a) een forfaitaire administratiekost ten bedrage van 137,00 euro; 
 

b) een uitvoeringskost die gelijk is aan het factuurbedrag van derde. 
 
 

3. Wanneer zowel eigen personeel en materieel van de gemeente, als een derde, via opdracht, 
moeten worden ingezet, gelden de hiervoor genoemde tarieven, met dien verstande dat de 
forfaitaire administratiekost slechts éénmaal aangerekend wordt ten bedrage van 137,00 
euro. 

 

 

4. Een forfaitaire kost ten bedrage van 55,00 euro: 
 

- bij het verwijderen van zwerfvuil. 
Onder zwerfvuil wordt verstaan elke stof of voorwerp dat  als consumptiegoed of 
verpakkingsmateriaal weggegooid of achtergelaten wordt met de bedoeling zich ervan 
te ontdoen. 

 

- bij het verwijderen van de op een verkeerd tijdstip aangeboden huishoudelijke 
afvalstoffen in een correcte afvalrecipiënt op het correcte perceel. 

 
Artikel 4 
 
De daartoe beëdigde aangestelden van de gemeente zijn gemachtigd alle inbreuken op deze 
verordening vast te stellen. 

 

Artikel 5 
 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 

In voorkomend geval valt de belasting ten laste van de persoon die burgerlijk verantwoordelijk is 
voor de belastingplichtige. 
 
Artikel 6 
 
De betaling van de belasting wordt gevorderd onverminderd de strafrechtelijke en 
administratiefrechtelijke vervolgingen tegen de personen bedoeld in artikel 2. 

 
Artikel 7 
 
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 

Artikel 8 
 

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Artikel 9 
 

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 
 



60 

25. 17. RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE STANDPLAATSEN OP OPENBARE 

MARKTEN EN GEBRUIK ELEKTRICITEIT 

Aanleiding 

 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 

 
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 

kermisactiviteiten, zoals gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 en het 
Koninklijk Besluit van 4 september 2006; 

- Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie 
van ambulante activiteiten; 

- Het Decreet tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 
uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten; 

- Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het 
koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van 
ambulante activiteiten; 

- Gemeentelijk reglement inzake ambulante activiteiten op de openbare markten en op het 
openbaar domein, vastgesteld door de raad op 7 november 2005 en de latere wijzigingen; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand retributiereglement voor 
het gebruik van het openbaar domein tijdens, markten, kermissen, circussen en 

kanaalfeesten van 23 februari 2016; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand retributiereglement voor 

het gebruik van elektriciteit, via de verdeelkasten, tijdens markten van 16 december 2014; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 
 
Feiten, context en argumentatie 

 
De gemeente stelt haar openbaar domein ter beschikking van marktkramers voor de (wekelijkse) 
markt. Het gebruik van standplaatsen tijdens de (wekelijkse) markt vergt zekere kosten van 
toezicht en schoonmaak, waardoor het billijk is om deze kosten te verhalen op de marktkramers. 
De marktkramers kunnen tijdens de (wekelijkse) markt ook gebruik maken van de 
elektriciteitskasten van de gemeente. De kosten voor elektriciteitsverbruik, vaste kosten van de 

energieleverancier en de keuring worden aangerekend aan de gemeente. 
Het is billijk dat de gemeente een retributie aanrekent aan de marktkramers als bijdrage in de 
kosten voor de aangeboden standplaats met elektriciteitsvoorziening. Deze retributie moet redelijk 
en aanvaardbaar zijn voor de marktkramers, zodat ze ook effectief gebruik kunnen maken van de 
ter beschikking gestelde infrastructuur. 
 

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 

 
 
Financiële weerslag 
 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 
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Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 

retributie gevestigd op de standplaatsen op openbare markten en op het gebruik van elektriciteit 
via de verdeelkasten. 
 

Artikel 2: Tarieven 
 

2.1. De retributie wordt voor het gebruik van het openbaar domein tijdens markten als volgt 
vastgesteld: 

 
a) Dagprijs € 1,25 per strekkende meter; 
b) Halfjaarlijkse abonnementen € 30,00 per strekkende meter. 

 
EN  
 

2.2.  Voor het gebruik van elektriciteit: 
 

- 45,00 euro voor een half jaar (winter) voor een kraam met enkel verlichting; 

- 90,00 euro per jaar voor een kraam met enkel verlichting; 

- 130,00 euro per jaar voor een kraam met koeling of verwarming; 
- 2,50 euro per dag voor een “losse” marktkramer. 

 
Afwezigheid van één of van meerdere opeenvolgende beurten zonder reden, geeft in geen geval 
aanleiding tot terugbetaling. 
 

Artikel 3: Berekening 
 
De standplaatsenvergoeding wordt berekend per strekkende meter. Bovendien wordt ze berekend 
op de grootste afmeting van de standplaats en telt vanaf elke begonnen meter. Er wordt niet 
gerekend per centimeter of per halve meter. 
 
Artikel 4: Retributieplichtige - aansluiting 

 
De retributie is verschuldigd door de persoon, inrichtingen die een standplaats innemen op de 

openbare markt en die elektriciteit in gebruik nemen via de verdeelkasten. Elke marktkramer dient 
individueel aan te sluiten. 
 
Artikel 5: Vrijstelling 
 

Staanplaatsen met een niet-commercieel doeleinde worden vrijgesteld van de retributie zoals 
bepaald in artikel 2.1. Zij dienen echter wel te beschikken over een toelating van het college van 
burgemeester en schepenen tot inname van een standplaats. 
 
Artikel 6: Controlemiddelen 
 

De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen.  
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Artikel 7: Betalingstermijn 

 
Indien de marktkramer gebruik maakt van een (half)jaarlijkse betaling, zoals bepaald in artikel 2, 
moet de retributie betaald worden binnen de 30 dagen na toezending van de factuur. 
 

Artikel 8: Bij inbreuk 
 
Wanneer de retributieplichtige, bij inbreuk op één der wettelijke of reglementaire bepalingen ter 
zake, van de markt verwijderd wordt, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, of wanneer men zonder 
geldige reden afwezig blijft, zal het abonnementsgeld in geen geval, noch geheel, noch gedeeltelijk 
terugbetaald worden. 
 

Artikel 9: Terugbetaling abonnementsgeld 
 
Het gestorte abonnementsgeld, wordt in verhouding met de nog te lopen weken, terugbetaald, 
indien de retributieplichtige de markt wegens reden van heirkracht, onafhankelijk van zijn wil, niet 
meer kan bezoeken. 

Het college van burgemeester en schepen oordeelt over de geldigheid der ingebrachte redenen. 

 
Artikel 10: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 

latere wijzigingen. 
 
 

26. 18. RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE STANDPLAATSEN OP KERMISSEN, 

CIRCUSSEN EN KANAALFEESTEN 

Aanleiding 
 

De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 

Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;  

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 

kermisactiviteiten, zoals gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 en het 
Koninklijk Besluit van 4 september 2006; 

- Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie 

van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie; 
- Het Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikelen 8 en 10 van de wet van 25 

juni 1993; 
- Het Decreet tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 

uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten; 
- Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het 

koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van 
ambulante activiteiten; 

- Gemeentelijk reglement betreft de organisatie van kermisactiviteiten en uitoefening van 

kermisactiviteiten van 16 december 2016 en latere wijziging; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand retributiereglement voor 

het gebruik van het openbaar domein tijdens markten, kermissen, circussen en 
kanaalfeesten van 16 december 2014 en de wijziging van het reglement van 23 februari 
2016; 
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- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 
 

De gemeente stelt haar openbaar domein ter beschikking voor het inrichten van kermissen, 
circussen en kanaalfeesten. Het gebruik van standplaatsen op kermissen, circussen en 
kanaalfeesten vergt zekere kosten van toezicht en schoonmaak, waardoor het billijk is deze kosten 
te verhalen op degene die de standplaats inneemt. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 
 

 
Financiële weerslag 
 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 

maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 

 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd op het innemen van standplaatsen tijdens de door de gemeente ingerichte 
kermissen, circussen en kanaalfeesten. 
 
Artikel 2: Tarieven - vrijstellingen 
 

Het bedrag van de retributie voor een standplaats op de openbare kermissen gedurende de hele 
duur van de kermis wordt als volgt vastgesteld: 
 

a) Halfvastenfoor – carnavalkermis: 
Lunapark: 50,00 euro per strekkende meter; 
Autoscooter en grote attracties > 15 m of 15 m diameter: 20,00 euro per strekkende 

meter; 
Overige kermisattracties: 15,00 euro per strekkende meter. 

 
b) Augustuskermis: 

Gratis. 
 

c) Jaarmarktkermis: 

Lunapark: 60,00 euro per strekkende meter; 
Autoscooter en grote attracties > 15 m of 15 m diameter: 30,00 euro per strekkende 
meter; 
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Overige kermisattracties: 19,00 euro per strekkende meter. 

 
d) Blaasveld kermis – Tisselt kermis – Heindonk kermis: 

Gratis. 
 

Het bedrag van de retributie voor een standplaats op circussen gedurende de hele duur van het 
circus wordt als volgt vastgesteld: 
 

- 50,00 euro per dag 
- Waarborgsom wordt bepaald op 500,00 euro. 

 
Het bedrag van de retributie voor een standplaats op de kanaalfeesten gedurende de hele duur 

van de kanaalfeesten wordt als volgt vastgesteld: 
 

- Inname van standplaats op braderij kanaalfeesten: 10,00 euro/strekkende meter voor de 2 
dagen 

- Het gebruik van elektriciteit: 7,50 euro voor de 2 dagen. 

 

De sponsors van de kanaalfeesten van het jaar waarop de retributie betrekking heeft en de 
standen met een niet-commercieel doeleinde worden vrijgesteld van deze retributie. 
 
Artikel 3: Berekening 
 
De standplaatsenvergoeding wordt berekend per strekkende meter. Bovendien wordt ze berekend 
op de grootste afmeting van de standplaats en telt vanaf elke begonnen meter. Er wordt niet 

gerekend per centimeter of per halve meter. 
 
Artikel 4: Retributieplichtige 
 
De retributie is verschuldigd door inrichtingen die een standplaats innemen op de kermissen, 
circussen en kanaalfeesten. 
 

Artikel 5: Wijze van invordering 

 
De retributies, zoals bepaald in artikel 2, wordt bij voorkeur vooraf via factuur betaald, en indien 
dit niet mogelijk is vanaf het ogenblik dat de plaats bezet wordt, elektronisch tegen de afgifte van 
een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling kan de standplaats niet ingenomen worden. 
 

Artikel 6: Bij inbreuk 
 
Wanneer de retributieplichtige, bij inbreuk op één der wettelijke of reglementaire bepalingen ter 
zake, van de kermis circus en of kanaalfeesten verwijderd wordt, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, of 
wanneer men zonder geldige reden afwezig blijft, zal het standgeld in geen geval, noch geheel, 
noch gedeeltelijk terugbetaald worden. 
 

Artikel 7: Waarborg circus 
 
De retributie en waarborg, zoals in bepaald in artikel 2, dienen een week voor de voorstellingen 
betaald te worden. Na vaststelling van de staat van het openbaar domein en het gebruik van 
elektriciteit en water zal de waarborg verrekend of terugbetaald worden. 

 
Artikel 8: Controlemiddelen 

 
De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen.  
 
Artikel 9: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 

lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 
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27. 19. BELASTING OP DE AANPLAKBORDEN EN STEIGERDOEKRECLAME 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 

2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement belasting op de 
aanplakborden d.d. 23 april 2019; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 
 

Feiten, context en argumentatie 
 
Overwegende dat de kwaliteit van het straatbeeld en de woonomgeving daalt door de sterk 
toenemende aanwezigheid van aanplakborden en steigerdoekreclame; 
 
Overwegende dat een kwalitatief straatbeeld en een goede woonomgeving niet overstemd mag 
worden door reclame;  

 
Overwegende dat het toezicht op de plaatsing van aanplakborden en steigerdoekreclame een 

verhoogde kost met zich meebrengt. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 

 
Financiële weerslag 
 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 
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Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 

 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
jaarlijkse directe belasting gevestigd op de aanplakborden en steigerdoekreclame. 
 

Artikel 2: Definitie 
 
Onder aanplakborden wordt verstaan elke constructie in onverschillig welk materiaal, geplaatst 
langs de openbare weg of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg en 
waarop reclame kan worden aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk 
ander middel. 
Worden gelijkgesteld met genoemde borden(niet limitatieve opsomming): de muren of gedeelten 

van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om reclame erop aan te brengen, 
aanhangwagens, ongeacht de wijze van aanbrenging, beplakking of andere vormen van 
vasthechting of beschildering. 
 
Onder steigerdoekreclame wordt verstaan reclamedragend zeildoek dat is aangebracht op tijdelijke 

stellingen en constructies die worden geplaatst voor of aan de gevel van een gebouw naar 

aanleiding van de uitvoering van de werken. 
 
Als reclame zichtbaar van op de openbare weg wordt beschouwd: elke vorm van visuele openbare 
aanprijzing ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, die zich richt tot het publiek op 
de openbare weg, ongeacht de aard van de drager en ongeacht het materiaal waaruit deze is 
vervaardigd, ook al wordt hij verplaatst of kan hij worden verplaatst of uit elkaar genomen. 
 

Artikel 3: Berekeningsgrondslag en tarieven 
 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: 
 

- per aanplakbord op € 50,00 per m². 
- per steigerdoekreclame op € 50,00 per m². 

 

Elk gedeelte van een m² wordt als één m² aangerekend. 

 
Voor een aanplakbord, steigerdoekreclame wordt als belastbare oppervlakte de publicitair nuttige 
oppervlakte in aanmerking genomen, zijnde de volledige binnen oppervlakte van het bord, zonder 
de lijst. 
Voor muren en afsluitingen beperkt de belastbare oppervlakte zich tot het beschilderde of beplakte 

deel ervan, of tot de oppervlakte die bekomen wordt door een rechthoek, waarbij de uiterste 
punten van een op een andere wijze vastgehechte reclame de raakpunten vormen. Hierbij dient de 
bedekte totale oppervlakte beschouwd te worden als een bord, ook indien verschillende reclames 
erop voorkomen. 
 
De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd, ongeacht het tijdstip in de loop van 
het belastingjaar waarop het betrokken aanplakbord, steigerdoekreclame wordt geplaatst, in 

gebruik wordt genomen, of weggenomen. 
 
Artikel 4: Belastingplichtige 
 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, die de beschikking (vrij gebruik) 

heeft over het aanplakbord. 
 

Is de natuurlijke of rechtspersoon niet gekend, dan is de belasting verschuldigd door: 
 
- de eigenaar van de grond waarop het aanplakbord, steigerdoekreclame geplaatst is; 
 
OF 
 

- de eigenaar van de muur of de afsluiting waarop de reclame is aangebracht. 
 
De belasting is verschuldigd voor gans het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van het 
aanslagjaar waarop het betrokken aanplakbord, steigerdoekreclame wordt geplaatst of 
weggenomen. 
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Artikel 5: Vrijstellingen 

 
De belasting is niet verschuldigd voor: 
 

- de borden, geplaatst door openbare besturen, openbare instellingen of instellingen van 

openbaar nut, voor zover geen winstgevend doel wordt nagestreefd; 
 

- de borden die alleen worden gebruikt voor notariële aankondigingen; 
 

- de borden die alleen gebruikt worden ter gelegenheid van wettelijk voorziene verkiezingen; 
 

- de borden, alhoewel zichtbaar vanaf de openbare weg, geplaatst op sportterreinen en 

gericht naar de plaats van de sportbeoefening; 
 

- de borden die alleen gebruikt worden voor aankondiging van de eigen firmanaam op de 
plaats waar de bedrijfsuitbating gevestigd is; 

 

- de borden geplaatst door politieke, culturele, sociale of godsdienstige organisaties, 

wanneer het gaat om aankondigingen van hun eigen activiteiten op het grondgebied 
Willebroek op politiek, cultureel, sociaal of godsdienstig vlak, op voorwaarde dat die borden 
niet langer dan een maand voor de aangekondigde datum van hun activiteit aangewend 
worden; 

 
- wegwijzers; 

 

- steigerdoek dat een weergave is van de achterliggende gevel; 
 

- steigerdoek zonder reclameboodschap, waarop enkel de handelsbenaming van de 
belastingplichtige, de aard van zijn werkzaamheden, eventueel de naam van de bouwheer, 
architect, aannemers en verdere praktische gegevens zoals verantwoordelijke signalisatie 
worden vermeld; 

 

- door de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een domeinconcessie van de gemeente, 

OCMW of AGB heeft verkregen; 
 

- de borden geplaatst door de plaatselijke jeugd- en sportverenigingen en waarvan de 
aangekondigde activiteiten doorgaan op het grondgebied van Willebroek. 

 

Artikel 6: Aangifteplicht 
 
De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar een 
aangifteformulier correct ingevuld en ondertekend te bezorgen met vermelding van het aantal 
aanplakborden, steigerdoekreclame waarover zij op 1 januari van het jaar op het grondgebied van 
de gemeente beschikken. 
 

De aangifte kan gebeuren via volgende kanalen: 
 

- via mail: belastingen@willebroek.be; 
- post – aangetekend schrijven: College van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 1, 

2830 Willebroek. 

 
De personen die na 1 januari van het aanslagjaar overgaan tot het in gebruik nemen van 

aanplakborden, steigerdoekreclame waardoor zij belastingplichtig worden in genoemde belasting, 
of die het aanvankelijk aangegeven aantal aanplakborden, steigerdoekreclame vermeerderen, 
dienen hiervan bij een per post aangetekend schrijven of een tegen ontvangstbewijs afgegeven 
bericht aangifte te doen bij het college van burgmeester en schepenen, binnen de maand die volgt 
op de ingebruikneming van de aanplakborden, steigerdoekreclame. 
 

Indien de belastingplichtige zich wenst te beroepen op grond van een vrijstelling, dient hij hiervoor 
de nodige bewijsstukken bij de aangifte toe te voegen. 
 
 
 
 

mailto:belastingen@willebroek.be
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Artikel 7: Overdracht 

 
De belastingplichtige die zijn aanplakbord(en), steigerdoekreclame verkoopt of overdraagt, is 
verplicht dit binnen de 14 dagen bij een per post aangetekend schrijven of een tegen een 
ontvangstbewijs afgegeven bericht mee te delen aan de Financiele dienst - belastingen. 

In dit geval mag de voor het lopende jaar betaalde belasting worden overgedragen op naam van 
de natuurlijke of rechtspersoon die het nieuw verworven beschikkingsrecht over het aanplakbord 
steigerdoekreclame heeft. Op voorwaarde dat het aanplakbord, steigerdoekreclame zich op 
dezelfde plaats bevind. 
 
Artikel 8: Ambtshalve belasting 
 

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de 
gestelde termijnen, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover 
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het College van 
Burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven de motieven om 

gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de 

wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de 3e 
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerking schriftelijk voor te 
dragen. 
 
Artikel 9: Belastingverhoging 
 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met: 
 
- Bij een eerste overtreding: 10 % verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting; 
- Vanaf een tweede overtreding: 50 % verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting. 
 
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 
 

Artikel 10: Controlemiddelen 

 
De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen.  
 
Artikel 11: Wijze van invordering 
 

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier, op naam van de natuurlijke of 
rechtspersoon die de beschikking heeft over het aanplakbord, vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Ingeval de belasting dient ingevorderd te worden bij de eigenaar van de grond waarop het 
aanplakbord; steigerdoekreclame is geplaatst of bij de eigenaar van de muur of de afsluiting 
waarop de reclame is aangebracht, kan dit gebeuren krachtens hetzelfde kohier mits aflevering van 

een nieuw aanslagbiljet op naam van de persoon die verantwoordelijk kan gesteld worden voor de 
betaling van de belasting. 
 
Artikel 12: Betalingstermijn 
 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 

Artikel 13: Administratieve geldboete 
 
Voor het niet naleven van de bepalingen van dit belastingreglement kan een administratieve 
geldboete gelijk aan 500,00 euro worden opgelegd. Het bedrag van de administratieve boete wordt 
ingekohierd. 
 

Artikel 14: Verwijzingsregel 
 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
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Artikel 15: Bekendmaking 

 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

28. 20. BELASTING OP DE HUIS-AAN-HUIS VERSPREIDING VAN NIET 

GEADRESSEERDE DRUKWERKEN EN VAN GELIJKGESTELDE PRODUCTEN 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 

2020 tot en met 2025. 

Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16 

december 2014; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 

 
Feiten, context en argumentatie 
 
Niet geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten worden bij het andere op te halen 
papier gedeponeerd, dit leidt tot een verhoging van de papierophalingskosten. Deze meerkost moet 

ten laste worden gelegd van de uitgevers van niet geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde 
producten. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 
 

Financiële weerslag 
 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
jaarlijkse belasting gevestigd op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken 

en gelijkgestelde producten. 
 
Artikel 2: Definities 
 
Drukwerk: bedrukt papier of karton (o.a. folders, brochures, kranten, catalogi, flyers,…) 
 
Gelijkgestelde producten: hieronder  wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, 

door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, 
verbruiken of aankopen. 
 
Geadresseerd drukwerk: drukwerk dat duidelijk voorzien is van naam, straat, huisnummer en 
gemeente van de geadresseerde. 
 
Collectieve adresaanduiding: per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als 

zijnde geadresseerd. 
 
Artikel 3: Belastingplichtige 
 
De belasting is verschuldigd door de fysieke of rechtspersoon die opdracht gaf aan de drukker om 
te drukken. Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan of niet gekend is, wordt de 

belasting gevestigd lastens de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt 
vermeld. 
De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het 

drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
 
Artikel 4: Berekeningsgrondslag en tarieven 
 

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: 
 
- aantal pagina’s per exemplaar kleiner of gelijk aan 10: € 0,03 per verspreid exemplaar; 
- aantal pagina’s per exemplaar groter dan 10: € 0,06 per verspreid exemplaar.  
 
Een minimum aanslag per bedeling bedraagt € 60,00.  
 

Het te betalen bedrag is verschuldigd telkens  als er een verdeling van niet geadresseerde 
drukwerken en gelijkgestelde producten plaatsvindt. 
Het wordt bekomen door het belastingtarief te vermenigvuldigen met het aantal brievenbussen 
waarover het drukwerk verdeeld wordt. 
Indien er slechts in een bepaald deel van de gemeente wordt verspreid dan worden alleen de 
brievenbussen in dit deel in rekening gebracht. 

Het al dan niet volledig bedrukt zijn van het blad geeft geen aanleiding tot vermindering van de 
belasting. 
 
Artikel 5: Vrijstellingen 
 
Zijn van de belasting vrijgesteld: 
 

- Plaatselijke verenigingen zonder winstoogmerk, voor zover ze sociale of culturele 
doeleinden hebben; 

- Plaatselijke sport- of culturele verenigingen voor zover ze folders uitgeven voor eigen 
organisaties; 

- Publiciteit gevoerd door vormingsinstellingen en plaatselijke onderwijsinstellingen; 
- Publiciteit gevoerd door gemeentelijke adviesraden; 
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- Publicaties van politieke partijen; 

- Verspreid exemplaar is kleiner of gelijk aan één A4-blad of een equivalent hiervan. 
 
Artikel 6: Aangifteplicht 
 

De belastingplichtige is gehouden ten minste 24 uren voor de dag waarop de verspreiding 
aanvangt, aan het gemeentebestuur aangifte te doen van de voor de aanslag noodzakelijke 
gegevens, samen met een exemplaar van het te verspreiden drukwerk. 
Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een periode van 
hoogstens 12 maanden. 
 
De aangifte dient te gebeuren via een aangifteformulier dat het gemeentebestuur ter beschikking 

stelt. De correct ingevulde, gedag- en ondertekende aangifte moet worden terugbezorgd aan het 
Gemeentebestuur van Willebroek, financiële dienst, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek of via e-mail 
aan belastingen@willebroek.be. 
 
Artikel 7: Ambtshalve belasting 

 

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de 
gestelde termijnen, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover 
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 
 
Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn wordt 
medegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van een forfaitair aantal verspreide 
exemplaren.  

 
Dit forfaitair aantal is gelijk aan het aantal brievenbussen dat wordt opgevraagd bij de Post en door 
het College van Burgmeester en Schepenen wordt vastgesteld voorafgaand aan het opstarten van 
de ambtshalve procedure. 
 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het College van 
Burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven de motieven om 

gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de 

wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de 3e 
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerking schriftelijk voor te 
dragen. 

 
Artikel 8: Belastingverhoging 
 
De overeenkomstig artikel 7 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 100 %, het 
bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd. 
 
Artikel 9: Controlemiddelen 

 
De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen.  
 
Artikel 10: Wijze van invordering 
 

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 11: Betalingstermijn 
 
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 12: Administratieve geldboete 

 
Voor het niet naleven van de bepalingen van dit belastingreglement kan een administratieve 
geldboete gelijk aan 500,00 euro worden opgelegd. 
Het bedrag van de administratieve boete wordt ingekohierd. 
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Artikel 13: Verwijzingsregel 

 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 

 
Artikel 14: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 

latere wijzigingen. 
 
 

29. 21. BELASTING OP HET INNEMEN VAN PLAATSEN DOOR AMBULANTE 

HANDELAARS OP PRIVETERREIN LANGSHEEN DE OPENBARE WEG 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 

 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
- Gemeentelijk reglement inzake ambulante activiteiten op de openbare markten en op het 

openbaar domein, vastgesteld door de raad op 7 november 2005 en de latere wijzigingen; 

- Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten, zoals gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 en het 
Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van 
ambulante activiteiten; 

- Decreet van 24 februari 2017 en Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 
betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante handel…; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement belasting op 
verkoopautomaten en standplaatsen op privéterrein gelegen langs de openbare weg d.d. 
16 december 2014; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 

 
Feiten, context en argumentatie 

 
Gelet op het feit dat de gemeente een belasting vraagt omdat de uitoefening van ambulante 
activiteiten op privéterrein langsheen het openbaar domein, toegankelijk voor het publiek lasten 
voor de gemeente met zich meebrengt. 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 
 

Financiële weerslag 
 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van  
30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
jaarlijkse belasting gevestigd op het innemen van plaatsen door ambulante handelaars op 
privéterrein langsheen de openbare weg. 
 

Artikel 2: Berekeningsgrondslag en tarieven 
 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: 
 

- Losse kramen: € 5,00/lm met een minimum van € 20,00 per dag per ingenomen 
standplaats 

 
- Vaste kramen (abonnement voor een heel jaar): € 100,00/lm/dag/week met een minimum 

van € 400,00 per jaar per ingenomen standplaats. 
 
Artikel 3: Definities 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt als ambulante activiteit beschouwd de verkoop, de te 

koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de 
consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt. 
 
Losse kramen: kramen die éénmalig of zonder regelmaat een standplaats aanvragen. 
 
Vaste kramen: kramen die een vaste standplaats hebben en op een regelmatige basis de 

standplaats gebruiken. 
 
Artikel 4: Belastingplichtige 
 

De belasting is verschuldigd door de handelaar die valt onder artikel 3 van dit reglement. 
De eigenaar van het terrein is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

 
Artikel 5: Aangifteplicht 
 
De belastingplichtige is verplicht om elke wijziging en/of stopzetting te melden binnen de maand. 
 
De aangifte kan gebeuren via volgende kanalen: 

- via mail: belastingen@willebroek.be; 

- post – aangetekend schrijven: College van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 1, 
2830 Willebroek. 

 
 
 

mailto:belastingen@willebroek.be
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Artikel 6: Ambtshalve belasting 

 
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de 
gestelde termijnen, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover 
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het College van 
Burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven de motieven om 
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de 3e 
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerking schriftelijk voor te 
dragen. 

 
Artikel 7: Controlemiddelen 
 
De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen.  
 

Artikel 8: Belastingverhoging 

 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met: 
 
- 50 % van de ambtshalve ingekohierde belasting. 
 
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 
 

Artikel 9: Wijze van invordering 
 
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt ten laatste 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 10: Betalingstermijn 

 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 11: Verwijzingsregel 
 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 

gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Artikel 12: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

30. 22. BELASTING VOOR HET INNEMEN VAN PLAATSEN OP HET OPENBAAR 

DOMEIN DOOR AMBULANTE HANDELAARS 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 

2020 tot en met 2025. 
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Juridische grond, toepasselijke regelgeving 

 
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 

belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
- Gemeentelijk reglement inzake ambulante activiteiten op de openbare markten en op het 

openbaar domein, vastgesteld door de raad op 7 november 2005 en de latere wijzigingen; 
- Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 

kermisactiviteiten, zoals gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 en het 
Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van 
ambulante activiteiten; 

- Decreet van 24 februari 2017 en Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 

betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante handel…; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand retributiereglement op 

verkoopautomaten en standplaatsen op het openbaar domein van 16 december 2014; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 

 
Gelet op het feit dat de gemeente een belasting vraagt omdat de uitoefening van ambulante 
activiteiten op het openbaar domein lasten voor de gemeente met zich meebrengt. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 
 

Financiële weerslag 

 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn – belastbaar feit 
 

Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een  
belasting gevestigd voor het innemen van plaatsen op het openbaar domein door ambulante 
handelaars. 
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Artikel 2: Berekeningsgrondslag en tarieven 

 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: 
 

- Losse kramen: € 5,00/lm met een minimum van € 20,00 per dag per ingenomen 

standplaats 
- Vaste kramen (abonnement voor een heel jaar): € 100,00/lm/dag/week met een minimum 

van € 400,00 per jaar per ingenomen standplaats. 
 
Artikel 3: Definities 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt als ambulante activiteit beschouwd de verkoop, de te 

koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de 
consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt. 
 
Losse kramen: kramen die éénmalig of zonder regelmaat een standplaats aanvragen. 

 

Vaste kramen: kramen die een vaste standplaats hebben en op een regelmatige basis de 
standplaats gebruiken. 
 
Artikel 4: Belastingplichtige 
 
De belasting is verschuldigd door de handelaar die valt onder artikel 3 van dit reglement en het 
openbaar domein in gebruik neemt door de inname van een standplaats. 

 
Artikel 5: Aangifteplicht 
 
De ambulante handelaar is verplicht om elke wijziging en/of stopzetting te melden binnen de 
maand. 
 
De aangifte kan gebeuren via volgende kanalen: 

 

- via mail: belastingen@willebroek.be; 
- post – aangetekend schrijven: College van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 1, 

2830 Willebroek. 
 
Artikel 6: Controlemiddelen 

 
De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen.  
 
Artikel 7: Wijze van invordering 
 
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt ten laatste 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van 

burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 8: Betalingstermijn 
 
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 
Artikel 9: Verwijzingsregel 

 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Artikel 10: Bekendmaking 

 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

mailto:belastingen@willebroek.be
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31. 24. INDIRECTE BELASTING VOOR DOSSIERKOSTEN BIJ 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN ANDERE MELDINGEN VAN VERGUNNINGEN 

INZAKE: STEDENBOUW, MILIEU, KLEINHANDELSVESTIGINGEN EN 

VEGETATIEWIJZIGING 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 

2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 

belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

- Het KB van 23 september 1958 houdende het algemene reglement betreffende het 
fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van 
springstoffen; 

- Het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de 
bevolking van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende 
stralingen; 

- Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter 

uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu; 

- Het decreet Integraal handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016; 

- Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse regering van 9 maart 2018 tot integratie van de 
sociaaleconomische vergunning voor kleinhandelsactiviteiten en de vergunning voor 

vegetatiewijzigingen vanaf 1 augustus 2018 in de omgevingsvergunning; 
- De noodzakelijkheid tot aanpassing van het raadsbesluit van 25 juni 2019 inzake de 

indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen 
van vergunningen inzake: stedenbouw, milieu, kleinhandelsvestigingen en 
vegetatiewijziging; 

- Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet 

van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;  
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 
 

De dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake 

stedenbouw, milieu, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijzigingen zware lasten voor de 
gemeente meebrengt en dat het gepast is hiervoor van belanghebbende een belasting te vragen. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 
 

Financiële weerslag 
 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1 
 
Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een indirecte belasting 
geheven voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen 
inzake stedenbouw, en milieu, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging. 
 

Artikel 2  
 
Het raadsbesluit vervangt het bestaand belastingreglement betreffende de indirecte belasting voor 
dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake 
stedenbouw en milieu zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 juni 2019 inzake de 
indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen van 

vergunningen inzake: stedenbouw, milieu, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging. 
 

Artikel 3 
 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de aanvraag of 
melding heeft ingediend en bij gebreke daarvan de vergunninghouder of exploitant. 
 

Artikel 4 
 
De belasting bestaat uit verschillende luiken. De te betalen belasting is de som van de 
verschillende van toepassing zijnde luiken: 
- Luik bouwen 
- Luik milieu 
- Luik overige 

 

Luik bouwen  

  

Volumekost (bruto bouwvolume) 

m³ €  

0 - 250 75,00 

251 - 1.000 300,00 

1.001 - 2.000 1.000,00 

2.001 - 5.000 2.000,00 

5.001 - 10.000 3.000,00 

10.001 - 20.000 8.000,00 

20.001- … 15.000,00 
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Verkaveling 

Aantal loten € 

1 - 5 550,00 

6 - 20 2.000,00 

21 - 50 5.500,00 

51 - … 15.000,00 

Toeslag wegenis per lot (zelf bij te tellen!) 550,00 

  

Luik ingedeelde inrichtingen of activiteiten  

  

Klasse € 

Klasse 1 Seveso bedrijven hoge drempel 2.500,00 

Klasse 1 bedrijf met hoorzitting of Seveso bedrijf lage drempel 1.500,00 

Klasse 1 bedrijf zonder hoorzitting 1.200,00 

Klasse 2 750,00 

Klasse 3 75,00 

Klasse 3 voor een beperkte verandering klasse 1 of klasse 1 
Seveso 250,00 

Klasse 3 voor een beperkte verandering klasse 2 150,00 

Wijziging van de exploitatievoorwaarden klasse 1 of klasse 1 
Seveso 250,00 

Wijziging van de exploitatievoorwaarden klasse 2 150,00 

Omzetting naar een permanente vergunning 125,00 

Overdracht/overname van de vergunningsplichtige exploitatie 

van een ingedeelde inrichting 75,00 

Alle andere aanvragen ongeacht de klasse (o.a. 

onvolledigheid,…) 75,00 

Tijdelijke inrichtingen 30 % van de hoofdbelasting 

  

Luik overige  

  

Omschrijving € 

Vlaamse lijst dossiers 500,00 

Provinciale lijst dossiers 500,00 

Geen aktename melding 75,00 

Indien een stilzwijgende weigering wordt genomen in eerste 

aanleg en in laatste aanleg wordt de vergunning alsnog 
toegestaan 

Dezelfde berekening als het 

dossier in eerste aanleg 

Vegetatiewijziging 250,00 

Toeslag: Aanvraag vergunning springstoffen 75,00 

Toeslag: Aanvraag vergunning ioniserende stralingen 75,00 

Projectvergadering overeenkomstig afdeling 3 artikel 8 van het 

omgevingsvergunningendecreet 100,00 

Toeslag: Kleinhandelsvergunning (400 m²-1.000 m²) 75,00 

Toeslag: Kleinhandelsvergunning (> 1.000 m²) 100,00 

Toeslag: Bestuurlijke lus door verzoek/fout van de aanvrager 
(wijzigingsaanvraag) 100,00 
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stedenbouwkundig attest 100,00 

stedenbouwkundige melding 75,00 

Wijziging verkavelingsvoorschriften 250,00 

Planologisch attest 250,00 

Digitalisering 300,00 

 
Artikel 5 
 

§1. Voor projecten die slechts gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn, 
wordt de belasting verminderd met dezelfde verhouding als deze welke bestaat tussen de 
oppervlakte van het gedeelte van de inrichting buiten de gemeente opgericht en de ganse 
oppervlakte. 

 
§2. Indien een dossier stilzwijgend wordt geweigerd in eerste aanleg zal pas gecrediteerd 

worden na betekening van een definitieve weigering in laatste aanleg. 

 
§3. Wanneer in bovenstaande tabel ‘toeslag’ wordt vermeld, zal het vermelde  supplementair 

bedrag aangerekend worden bovenop de normale berekening van stedenbouwkundige 
en/of ingedeelde activiteiten die het onderwerp van de aanvraag uitmaken. 

 
Artikel 6 
 

Er is een vrijstelling voor belasting voor: 
 

- Dossiers waarin de gemeente niet tijdig een beslissing nam in eerste aanleg (stilzwijgende 
weigering, artikel 32, §4 en 46,§2 omgevingsvergunningendecreet) en dewelke geweigerd 
worden in tweede aanleg. 

 

- Aanvragen van overheden en daaraan ondergeschikte besturen. 
 
Artikel 7 

 
De belasting valt ten laste van de aanvrager en wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 

Artikel 8 
 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Artikel 9 

  
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

32. 25. AFVALBELASTING VASTE BIJDRAGE 

Aanleiding 
 
In het eerste jaar van elke bestuursperiode keurt de gemeenteraad nieuwe belastingreglementen 

goed die gelden voor de komende zes jaar. Ook voor afvalbeheer moet dus een nieuw 
belastingreglement worden goedgekeurd. 
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Juridische grond 

 
Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 
 
Bevoegdheidsgrond 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft. 

 
Toepasselijke regelgeving 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 

- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit; 
- Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen 

(intergemeentelijke inning); 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA); 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement van 15 december 
2015; 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 2016 tot vaststelling van het 
uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 
 
Feiten, context en argumentatie 
 
Overwegende dat de gemeente ingevolge de haar opgelegde verplichtingen vaste kosten heeft voor 
afvalbeheer zoals: 

 

- Het bevorderen van afvalpreventie en scheiding aan de bron door communicatie, 
informatie, educatie en sensibilisatie. 

- Het gratis inzamelen en verwerken van KGA. 
- Het gratis aanvaarden en verwerken van asbestcementafval (tot 1 m³ per gezin per jaar). 
- De selectieve inzameling aan huis of via in de gemeente opgestelde containers van 

selectieve afvalfracties. 
- De exploitatie van een of meerdere recyclageparken. 

 
Om de scheiding aan de bron aan te moedigen, is het niet aangewezen de inzamelings- en 
verwerkingskosten voor de selectieve fracties volledig in functie van het aanbod door te rekenen 
aan de aanbieders. 
 

In het kader van een bewustmakingsproces bij de bevolking op het vlak van afvalbeheerskosten 
voor het huishoudelijk afval, is het aangewezen de vaste kosten en de niet variabele kosten voor 
de selectieve fracties aan te rekenen aan de bevolking via een vast bedrag en op een zichtbare 
wijze. 
 

Vermits het merendeel van deze kosten gezinsgerelateerd is, wordt de voorkeur gegeven aan een 
aanrekening per gezin. 

 
De afvalbelasting neemt de financiële toestand van de gemeente in overweging en heeft als doel de 
vaste kosten te dekken. 
Overwegende dat verminderingen worden voorzien waardoor sociale correcties worden toegekend 
op het vast bedrag dat per gezin wordt aangerekend. 
 

Overwegende dat de invordering gepaard gaat met kosten ingevolge de verzending van 
aanmaningen en dat het billijk is deze kosten te verhalen op diegenen die laattijdig de door hun 
verschuldigde belasting te betalen. 
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De gemeente heeft beheersoverdracht verleend aan de Intergemeentelijke vereniging voor 

duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). Er wordt naar gestreefd om deze belasting in de 
gemeenten die aangesloten zijn bij IVAREM zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Het 
Materialendecreet laat toe deze kosten voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen 
intergemeentelijk te innen, vandaar dat ervoor geopteerd wordt om deze belasting te laten innen 

door IVAREM. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 
 
Financiële weerslag 
 

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Raadslid De Laet: “We onthouden ons omwille van de sociale correcties waar we al 6 jaar 

achter vragen.” 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Termijnen 
 

Er wordt voor de jaren 2020 t.e.m. 2025 een kohierbelasting geheven op het inzamelen en 
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. 
 
Artikel 2: Tarief – belastingplichtige 
 
Er wordt een vaste afvalbijdrage per jaar per gezin aangerekend van 49,00 euro. 
 

Aan het begrip “gezin” wordt dezelfde betekenis gehecht als in de bepaling van de laatste 
algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkings- en vreemdelingenregisters. 

 
Artikel 3: Ondeelbaar 
 
De vaste belasting is verschuldigd door de referentiepersoon van elk gezin als zodanig 

ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op 1 januari en is 
onverdeelbaar verschuldigd voor het volledige jaar. 
 
De betaling van de belasting is hoofdelijk verschuldigd door elk meerderjarig lid van het gezin. 
 
Een wijziging van de hoofdverblijfplaats heeft geen invloed op de belastingplicht en geeft geen 
aanleiding tot enige belastingvermindering of teruggave.  
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Artikel 4: Vrijstelling 

  
Zijn van deze belasting vrijgesteld, voor zover aan de vrijstellingsmodaliteiten is voldaan op 1 
januari van het aanslagjaar: 
 

1. De gezinnen die als gevolg van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de 
bevolkingsregisters een aanduiding referentieadres hebben. 

 
2. De collectieve gezinnen waarvan de leden volgens het rijksregister aangeduid staan als 

lid van een gemeenschap (kloostergemeenschap, militairen in kazerne, 
verzorgingsinstellingen voor bejaarden/mindervaliden..) 

 

3. De gezinnen die een aanduiding ‘tijdelijke’ afwezigheid (I.T. 026) hebben in het 
bevolkingsregister. 

 
Artikel 5: Verminderingen 
 

Bij de vaste afvalbelasting worden volgende verminderingen voorzien: 

 
1. Een vermindering van 12 euro per gezin van deze belasting is voorzien voor 

“alleenstaanden” (alleenwonenden en éénoudergezinnen). 
 

Onder “alleenstaanden” wordt verstaan een gezin bestaande uit maximaal één 
meerderjarige persoon met of zonder minderjarige personen. Een persoon is 
meerderjarig indien hij/zij op datum van 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 18 

jaar heeft bereikt. Er wordt geen rekening gehouden met de verwantschap binnen het 
gezin. 

 
2. Een vermindering van 3 euro per minderjarig kind in het gezin van deze belasting is 

voorzien met een maximum van 9 euro per gezin. 
 

Een kind is minderjarig indien hij/zij op datum van 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd 

van 18 jaar niet heeft bereikt. Er wordt geen rekening gehouden met de verwantschap 

binnen het gezin. 
 

3. Een vermindering van 24 euro per gezin van deze belasting is voorzien voor gezinnen 
(referentiepersonen) waarvan minstens 1 of meerdere gezinsleden gerechtigde zijn op 
verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering, die voldoen aan de 

voorwaarden op 1 januari bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

 
De verminderingen worden rechtstreeks verrekend op het aanslagbiljet voor de vaste afval 
belasting op basis van de gegevens uit het rijksregister en de gegevens aangeleverd door de 
Kruispuntbank van de Sociale zekerheid. 
 

Indien de vermindering niet ambtshalve kan toegekend worden, kan de belastingplichtige een 
aanvraag richten tot toekenning aan IVAREM met controle via kleefzegel van de mutualiteit of 
attest van gezinssamenstelling uit mijn dossier van het rijksregister. 
 
Hiervoor is een aanvraagformulier voorzien op de website van IVAREM. Deze aanvraag moet 

ingediend worden voor 30 september van het belastingjaar. De aanvraag moet elk jaar worden 
ingediend. 

 
Indien IVAREM de aanvraag gegrond verklaart, zal de toelage verrekend worden op het 
aanslagbiljet. Indien de belastingplichtige reeds de belasting heeft voldaan, gebeurt dit door het 
terugstorten van het bedrag van de toelage. 
 
Artikel 6: Intergemeentelijke inning 

 
De kohierbelasting wordt geïnd door het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVAREM. 
 
IVAREM maakt het kohier op conform de vermeldingen uit artikel 45, paragraaf 2 van het decreet 
van 30 mei 2008 betreffende de vestiging en de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen. 
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De belasting wordt jaarlijks vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van 

burgemeester en schepenen (ten laatste op 30 juni dat volgt op het aangeslagen jaar). 
 
Daartoe maakt de gemeentelijke financieel beheerder het vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
kohier over aan IVAREM, die onverwijld instaat voor het opmaken en versturen van de 

aanslagbiljetten aan de belastingplichtigen. 
 
Het aanslagbiljet dient betaald te worden binnen een termijn van twee maanden na de verzending 
van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 7: Invorderingswijze 
 

Indien het aanslagbiljet van de kohierbelasting niet tijdig en volledig wordt betaald binnen 2 
maanden na de verzending, verzendt IVAREM per gewone brief of e-mail een aanmaning voor het 
nog openstaand bedrag. Deze aanmaning kent een betaaltermijn van 30 dagen toe vanaf de 
verzending van de aanmaning. 
 

Indien binnen de termijn van de eerste aanmaning het openstaande bedrag niet tijdig en volledig 

betaald werd, verzendt IVAREM een twee aanmaning met betaaltermijn van 14 dagen. 
 
Bijkomend vermeldt deze tweede aanmaning dat in een volgende fase een dwangbevel wordt 
overgemaakt bij deurwaardersexploot indien het openstaand bedrag niet wordt vereffend binnen 
voormelde termijn. 
 
De kosten verbonden aan de tweede aanmaning en aan het dwangbevel worden aan de 

belastingplichtige aangerekend. De kosten voor de tweede aanmaning bedragen 15,00 euro. De 
kosten van het dwangbevel worden bepaald volgens opgave van de betekenende 
gerechtsdeurwaarder. 
 
IVAREM kan te allen tijde beslissen om bijkomende kosteloze herinneringen te sturen. 
 
Artikel 8: Betalingen 

 

De betalingen gebeuren op rekening van IVAREM onder vermelding van de referte vermeld op het 
betalingsdocument. 
 
Bij afwezigheid van een correcte referte tracht IVAREM op basis van de identiteit of het bedrag te 
achterhalen op welke belastingschuld de betaling betrekking heeft. Indien de belastingschuld niet 

te identificeren is, wordt de betaling teruggestort. 
 
Betalingen waarvan duidelijk is dat ze geen betrekking hebben op een afvalbelasting worden 
teruggestort aan de betaler. 
 
Artikel 9: Bezwaar 
 

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij 
het college van burgemeester en schepenen. 
 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van 
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde 

kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
 

Het college van burgemeester en schepenen, of een gemeentelijk personeelslid dat daartoe 
bijzonder door het college van burgemeester en schepenen is aangewezen, stuurt binnen vijftien 
kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding. 
 
Artikel 10: Opheffing 
 

Dit reglement heft elk voorgaande ten deze op.  De gemeenteraadsbeslissing van 15 december 
2015 betreffende de sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van 
afvalstoffen wordt opgeheven. 
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Artikel 11: Bekendmaking 

 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de intergemeentelijke 

vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). 
 
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens artikel 286 van het decreet over 
het lokaal bestuur. 

 
 

33. 26. AFVALBELASTING VARIABELE BIJDRAGE 

Aanleiding 
 
In het eerste jaar van elke bestuursperiode keurt de gemeenteraad nieuwe belastingreglementen 

goed die gelden voor de komende zes jaar. Ook voor afvalbeheer moet dus een nieuw 
belastingreglement worden goedgekeurd. 

 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 
Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 
 

Bevoegdheidsgrond: 
 
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°, zoals 
gewijzigd door art. 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft. 
 

Toepasselijke regelgeving: 

 
- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

- De algemene bestuurlijke politieverordening, meer bepaald de artikelen betreffende het 
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen; 

- Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen; 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 

(VLAREMA), en latere wijzigingen; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement van 15 december 

2015; 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 2016 tot vaststelling van het 

uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 

 
Feiten en context 
 
De gemeente zamelt volgende afvalstoffen in: 
 
- huisvuil, papier & karton, gemengde plastics en PMD via huis-aan-huis inzameling 
- snoeihout en grof vuil selectief op afroep 

- textiel en hol glas via containers die op verschillende plaatsen in de gemeente zijn 
opgesteld 
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- o.a. papier & karton, PMD, glas, groenafval, houtafval, oude metalen, bouw- en sloopafval, 

textiel, grof vuil, piepschuim, kunststoffen, asbestcement, KGA en AEEA via het 
recyclagepark. 

 
Aan deze inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen zijn kosten verbonden, die 

zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën. 
 
Om de scheiding aan de bron aan te moedigen is het niet aangewezen de inzameling- en 
verwerkingskosten voor de selectieve fracties volledig in functie van het aanbod door te 
rekenen aan de aanbieders. 
 
Deze contantbelasting neemt de financiële toestand van de gemeente in overweging en heeft als 

doel ontradend te werken door de vervuiler te laten betalen voor het restafval dat hij 
produceert. 
 
Bijgevolg is het wenselijk om een belasting te heffen op het inzamelen en verwijderen van 
huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, zodat op die manier wordt 

bijgedragen in de gemeentelijke uitgaven. 

 
Overwegende dat sociale toelagen worden voorzien bij gezinnen die om medische redenen extra 
afval produceren. 
 
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om deze contantbelasting in de gemeenten 
aangesloten bij het samenwerkingsverband IVAREM  zo optimaal mogelijk op elkaar af te 
stemmen. 

 
Gelet op het feit dat de tariefzetting van de variabele kosten van deze gedifferentieerde 
contantbelasting werden afgetoetst met OVAM en conform de opgelegde min- en max 
tarieven zijn. 
 
Overwegende dat artikel 26 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam 
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen toelaat dat de gemeente het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband machtigt de kosten voor het beheer van huishoudelijk afval te innen. 

 
Overwegende dat het innen van een belasting gedefinieerd wordt als het in ontvangst nemen van 
de schuld. 
 
Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan de intergemeentelijke 

vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 
 
Financiële weerslag 
 

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Ilse Lenvain, Eddy Moens, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain 

Aelbrecht, Solange Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Tarief – belastingplichtige 
 
Artikel 1 
 

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
contantbelasting geheven op de ingezamelde afvalfracties van huishoudelijke en vergelijkbare 
bedrijfsmatige oorsprong. 
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt verstaan: 
 
- onder container: “het aan een aansluitpunt ter beschikking gestelde en verplicht te gebruiken 

recipiënt voor de inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar 
bedrijfsafval voorzien van een identificatiechip waardoor de identiteit van de aanbieder en het 
aantal aanbiedingen alsook de aangeboden hoeveelheid afval via een geautomatiseerd systeem 
kunnen worden geregistreerd” 

 
- onder tijdelijke container: “de aan een inrichter van een evenement ter beschikking gestelde 

container(s) voor maximaal 1 maand voor het inzamelen en verwerken van huisvuil dat op het 

evenement ontstaat” 
 
- onder verzamelcontainer: “het permanent of tijdelijk voorziene ondergrondse of 

bovengrondse brengsysteem dat door meerdere aansluitpunten verplicht of aanvullend wordt 
gebruikt voor de inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar 
bedrijfsafval of PMD door middel van een aanmeldkaart” 

 
- onder piekzak: “een recipiënt, zijnde een plastic afvalzak met een inhoudsvermogen van 60 

liter, dat door aansluitpunten aanvullend met de aanbieding van de inzamelcontainer(s), wordt 

gebruikt voor de aanbieding van het huisvuil of de vergelijkbare restfractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval, indien ingevolge unieke en bijzondere omstandigheden de ter 
beschikking gestelde inzamelcontainer niet volstaat voor het aanbieden van de voormelde 
restafvalstoffen” 

 
- onder aansluitpunt: “iedere entiteit (gebouw, constructie, appartement, woongelegenheid, 

infrastructuur, domein, openbaar gebouw en andere) op het grondgebied van de gemeente die 
geïnitialiseerd is als ophaalpunt en die per ophaalpunt van afvalstoffen als dusdanig gekend is 
als afvalproducent en gebruik maakt van de (inter)gemeentelijke dienstverlening inzake het 
inzamelen van afvalfracties” 

 

- onder aanmeldkaart: “een digitale kaart met onbepaalde geldigheidsduur die ter beschikking 
wordt gesteld van een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot een 
verzamelcontainer” 

 
- onder toegangskaart: “een digitale kaart met onbepaalde geldigheidsduur die ter beschikking 

wordt gesteld aan een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot het 

recyclagepark” 
 
- onder maandkaart: “een digitale kaart die gedurende 31 kalenderdagen toegang verleent tot 

het recyclagepark en die ter beschikking wordt gesteld aan een gebruiker bij verlies of 
beschadiging van de eID” 

 
- onder gezin: “dezelfde betekenis als in de bepaling van de laatste algemene onderrichtingen 

betreffende het houden van de bevolkings- en vreemdelingenregisters” 
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Artikel 2 

 
De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de 
(inter)gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling aan huis van volgende afvalfracties: 
 

Fractie Contantbelasting 

A) Huisvuil (rolcontainers) 
i. containers 
 

 
 
 
 
 
ii. verzamelcontainers 
 

 

iii. piekzak 
 
iv. plaatsingstarieven voor tijdelijke 
containers 
 
v. vervanging of bijkomende 

aanmeldkaart naast container 
 
vi. slot 
 
 
vii. omruiling container 

 
viii. vervanging of herstelling 
containers (incl. chip en interventie) 

0,25 euro per kg vermeerderd met een aanbiedingskost van 
0,81 euro per  40 liter container 
1,38 euro per 140 liter container 

1,96 euro per 240 liter container 
2,65 euro per 360 liter container 
5,00 euro per 770 liter container 
6,90 euro per 1.100 liter container 
 
1,04 euro per 20 liter vulsluis 
3,11 euro per 60 liter vulsluis 

 

3,30 euro per zak (max. 15 kg per zak) 
 
12,00 euro per container van 140 liter of 240 liter 
25,00 euro per container van 1.100 liter 
 
12,00 euro per aanmeldkaart 

 
 
plaatsen van een slot 40,00 euro 
Verwijderen van een slot 15,00 euro 
 
12,00 euro (eerste omruiling gratis) 

 
46,00 euro / 40 liter container  
46,00 euro / 140 liter container 
53,00 euro / 240 liter container 

145,00 euro / 770 liter container 
235,00 euro / 1.100 liter container 
Vervanging van enkel chip 15,00 euro 

 

B) Grofvuil 
- per ophaaladres + gewicht 
 

 
20,00 euro / ophaaladres + 0,39 euro/kg 
 

C) PMD-afval 
- blauwe PMD zakken 
 
 
- verzamelcontainers 

 
0,15 euro / 60 liter zak 
0,30 euro / 120 liter zak 
 
0,05 euro / 20 liter vulsluis 

0,15 euro / 60 liter vulsluis 

D) Snoeihout 
- per volume 

 

 
14,00 euro / m³ 

E) Gemengde plastics 

- roze zakken 
 
- verzamelcontainers 
 

 

0,15 euro / 60 liter zak 
 
0,05 euro / 20 liter vulsluis 
0,15 euro / 60 liter vulsluis 
 

F) Hechtgebonden asbest 
- per 15 m³ afzetcontainer 

150,00 euro per 15 m³ container 
(voor maximaal 1 week incl. levering en ophaling) 
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Artikel 3 

 
De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de 
intergemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van volgende afvalfracties op het 
recyclagepark: 

 

Fractie Contantbelasting 

A) Grofvuil (per gewicht) 
 

     Grofvuil (per volume) 
- zetels en zitbanken 
- ander grofvuil (per volume) 

0,33 euro per kilogram met een minimum van 3,30 
euro per weging 

 
11,00 euro per zitplaats  
11,00 euro per begonnen ¼ m³ 

B) Betalende zone   
asbestcement, grond, houtafval, vlak glas, 
steenpuin, kalk, gips, porselein , treinbielzen 

 
- toegang tot de betalende zone met de 

wagen via slagboom 
 
- toegang tot de betalende zone te voet via 

draaikruis 

 
 
 

 
7,50 euro per begonnen m³ 

asbestcement is gratis tot 1 m³ / jaar per gezin 
 
1 x gratis per bezoek en per gezin 

C) Gratis zone 

papier en karton, hol glas, KGA, textiel, oude 
metalen, groenafval, AEEA, herbruikbare 
voorwerpen, piepschuim, harde kunststoffen, 
snoeihout en kleine boomstronken 
 
PMD 
Gemengde plastics 

Incontinentie materiaal 

 

gratis 
 
 
 
 
aan te leveren in blauwe zakken van IVAREM 
aan te leveren in roze zakken van IVAREM 

aan te leveren in inco zakken van IVAREM 

D) Andere artikelen/diensten 
- ter beschikking stelling van naaldcontainer 
- ter beschikking stellen van blauwe zak 

- ter beschikking stellen van roze zak 
- ter beschikking stellen van inco zak 

- ter beschikking stellen van plaat-en 
kuubzakken voor hechtgebonden asbest 

 
- ter beschikking stellen van piekzak 
 
- extra toegang bovenop de basis 

toegekende 28 gratis beurten per jaar 
 
- toegangskaart per aansluitpunt 
 
- maandkaart per aansluitpunt  

 
gratis 
1,50 euro per rol van 10 zakken van 60 liter 

1,50 euro per rol van 10 zakken van 60 liter 
10,00 euro per rol van 10 zakken van 30 liter 

30,00 euro voor de eerste zak en 20,00 euro per 
volgende zak 
 
33,00 euro per rol van 10 zakken van 60 liter  
 
5,00 euro / bezoek 

 
 
10,00 euro per toegangskaart 
 
5,00 euro per maandkaart 
 

 
Artikel 4: Contant inning 

 
§ 1.  Diegenen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken voor 

inzameling aan huis zijn de in artikel 2 vermelde contantbelasting verschuldigd bij de 
aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en). Deze recipiënten zijn 

uitsluitend te verkrijgen in voorverpakte hoeveelheden van 10 stuks. 
 
§ 2.  Diegenen die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het recyclagepark 

zijn de in artikel 3 vermelde contantbelasting verschuldigd. Wanneer het weegsysteem 
op het recyclagepark in storing is, zal de tarief bepaling van het aangeboden grofvuil 
gebeuren op basis van het aantal zitplaatsen en op basis van het aangeboden volume 
van het overige grofvuil. 
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§ 3.  Diegenen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn 

de contantbelasting verschuldigd op het ogenblik dat de kipbeweging van de container 
en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen worden geregistreerd. 
De contantbelasting wordt in mindering gebracht van de vooraf betaalde provisie. Indien 
geen gewicht kon worden geregistreerd wordt een bedrag voor de aangeboden 

kilograms aangerekend van 3 kg bij 40 liter, 10,5 kg bij 140 liter, 18 kg bij 240 liter, 27 
kg bij 360 liter, 58 kg bij 770 liter en 82,5 kg bij 1.100 liter containers. 

 
§ 4.  Diegenen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven aanmeldkaart 

voor een verzamelcontainer zijn de contantbelasting verschuldigd bij de sluiting van de 
vulsluis van de verzamelcontainer. De contantbelasting wordt in mindering gebracht van 
de provisie. 

 
§ 5.  Diegenen die gebruik maken van inzameling huis-aan-huis op afroep van grofvuil en 

snoeihout zijn de contantbelasting verschuldigd op het ogenblik dat IVAREM de lijst 
definitief opstelt van de ophaalronde waarin het betrokken ophaalpunt wordt 
aangedaan. De contantbelasting wordt in mindering gebracht van de provisie. 

 

§ 6.  De contantbelasting voor vervanging of herstelling van containers en/of chip die 
door toedoen van de containergebruiker onbruikbaar zijn geworden, wordt aangerekend 
bij de vervanging. De contantbelasting wordt in mindering gebracht van de provisie. 
Deze contantbelasting is niet verschuldigd wanneer de containerhouder het bewijs levert 
dat het verlies of de beschadiging van de container niet werd veroorzaakt door of het 
resultaat is van enige nalatigheid van zijnentwege. 

 

§ 7.  De contantbelasting voor het plaatsen van tijdelijke containers wordt aangerekend 
bij de levering. Indien de containers bij ophaling vuil zijn wordt een contantbelasting 
aangerekend van 12,00 euro per container van 140 liter of 240 liter en 25,00 euro per 
container van 1.100 liter. 

 
§ 8.  De contantbelasting bij vervanging wegens verlies, beschadiging of vernietiging van 

een aanmeldkaart wordt in mindering gebracht van de provisie bij levering of 

vervanging van de aanmeldkaart. Deze contantbelasting is niet verschuldigd wanneer de 

houder van de aanmeldkaart het bewijs levert dat het verlies of de beschadiging van de 
aanmeldkaart niet werd veroorzaakt door of het resultaat is van enige nalatigheid van 
zijnentwege. 

 
§ 9.  De contantbelasting voor een bijkomende aanmeldkaart die aanvullend kan gebruikt 

worden naast het gebruik van de container wordt in mindering gebracht van de provisie 
bij levering van de aanmeldkaart. 

 
§ 10. De contantbelasting bij omruiling van een container op vraag van de 

containerhouder, wordt in mindering gebracht van de provisie bij omruiling van de 
container. Bij een nieuwe containerhouder zal (zullen), bij wijze van 
overgangsmaatregel, de container(s) op verzoek éénmalig gratis worden omgeruild. 

 
Indien de container niet leeg en proper wordt aangeboden op het moment van omruiling 
wordt voor de voorrijkosten een contantbelasting van 20,00 euro in mindering gebracht 
van de provisie. 
 

§ 11. De contantbelasting voor het plaatsen van een slot op de container op verzoek van de 
containerhouder, wordt in mindering gebracht van de provisie bij het aanbrengen van 

het slot. 
 
Artikel 5: Drempelbedrag en betalingsuitnodigingen 
 

§ 1.  Bij een eerste betalingsuitnodiging voor de vooraf te betalen provisie wordt 60,00 
euro aangerekend  dat binnen een termijn van twee weken vanaf ontvangst van de 

betalingsuitnodiging op het vermelde rekeningnummer gestort moet worden. 
 
§ 2.  Van zodra het drempelbedrag van 15,00 euro is bereikt, wordt een aanvulling van de 

provisie verwacht. De provisie wordt aangevuld volgens het geraamde gebruik voor het 
volgende jaar gebaseerd op de historiek van het aansluitpunt van de afgelopen 3 
maanden.  
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 Indien de historiek korter is dan 3 maanden, dan is het bedrag van de nieuwe 

betalingsuitnodiging vastgesteld op 60,00 euro. De gebruiker stort dit bedrag binnen 
een termijn van twee weken vanaf de ontvangst van de betalingsuitnodiging op het 
vermelde rekeningnummer. De aanvulling van de provisie bedraagt maximaal 100,00 
euro per aansluitpunt en wordt verhoogd met een openstaande schuld. 

 
§ 3.  De container wordt geledigd zolang de provisie niet lager is dan 0,00 euro. De 

verzamelcontainers en recyclageparken blijven toegankelijk zolang de provisie de 0,00 
euro niet bereikt. 

 
Artikel 6: Terugbetaling 
 

Bij verhuis buiten het werkingsgebied van IVAREM of overlijden van de alleenwonende wordt het 
nog beschikbare bedrag van de voorafbetaalde provisie door IVAREM teruggestort op het laatste 
gekende rekeningnummer. 
 
De containers, aanmeldkaarten en toegangskaarten worden voor verder gebruik geblokkeerd. 

 

Artikel 7: Toewijzingsregels container 
 
De containers zijn eigendom van IVAREM. De container bevat een ingebouwde elektronische 
gegevensdrager waardoor de identiteit van de gebruiker is gekend. De containers behoren toe aan 
de fysische locatie (gebouw, infrastructuur of domein) van het aansluitpunt. 
 
Bij gezinnen zijn de volgende toekenningsregels voor de containers van toepassing per 

aansluitpunt: 
 

- Het standaard volume voor de container is 140 liter 
- De standaard container kan worden omgewisseld naar een container van 40 of 240 liter 
- Maximum 1 container per aansluitpunt 
- Meerdere containers van 40 liter tot een maximum van drie zijn mogelijk bij: 

o appartement, studio, aaneensluitende bebouwing, serviceflats zonder mogelijke 

berging 

o woning verder dan 50 meter gelegen van de openbare weg die bediend wordt 
tijdens de reguliere inzameling 

o Afwijkingen op deze toewijzingsregels worden enkel toegestaan door de gemeente 
mits afdoende motivering. 

 

Artikel 8: Toegang tot de recyclageparken 
 
De toegang tot de recyclageparken verloopt via het “HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE 
RECYCLAGEPARKEN VAN IVAREM” terug te vinden op de website www.ivarem.be en op de 
aanplakborden aan de ingang van het recyclagepark. 
 
Artikel 9: Intergemeentelijke inning 

 
Uitgezonderd artikel 2.A.iv worden de vermelde contantbelastingen geïnd door het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband IVAREM. 
 
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 

 
Artikel 10: Bezwaar 

 
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij 
het college van burgemeester en schepenen. 
 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van 
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde 

kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
 
Het college van burgemeester en schepenen, of een gemeentelijk personeelslid dat daartoe 
bijzonder door het college van burgemeester en schepenen is aangewezen, stuurt binnen vijftien 
kalenderdagen na indiening de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding. 
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Artikel 11: Opheffing 

 
Dit reglement heft elk voorgaande ten deze op De gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2015 
betreffende de sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen 
wordt opgeheven. 

 
Artikel 12: Bekendmaking 
 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de intergemeentelijke 
vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). 

 
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens artikel 286 van het decreet over 
het lokaal bestuur. 

 
 

34. 27. BELASTING OP INNAME OPENBAAR DOMEIN 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 

 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 

belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot vervanging van het reglement inzake de belasting op 

schutsels, stellingen, kranen, containers, betonbakken, bouwmaterialen, e.d. geplaatst op 
het openbaar domein van d.d. 16 december 2014; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 
 
Feiten, context en argumentatie 

 
Het is nodig dat de gemeente een belasting heft op de inneming van het openbaar domein om de 
kosten inzake administratie en toezicht te drukken. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 

 
 

Financiële weerslag 
 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 
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Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 

belasting geheven op elke inname openbaar domein op het grondgebied van de gemeente 
Willebroek. 
 

Artikel 2: Definities 
 
Onder een ‘inname openbaar domein’ wordt verstaan elke bezetting van het openbaar domein 
dewelke het openbare karakter en daarbij horend het normale gebruik van het openbaar domein 
tijdelijk verhindert of beperkt.  Hieronder wordt onder meer verstaan (niet limitatieve lijst): het 
plaatsen van parkeerverbod, stelling, container, verhuiswagen met lift, kraan/hoogtewerker, 
werfzone,… op het openbaar domein. 

Uitgesloten worden bezettingen van het openbaar domein met een permanent en/of repetitief 
karakter: terrassen, verkoopwaren, fietsenrekken, reclamepanelen en dergelijke. 
 
Artikel 3: Berekeningsgrondslag en tarieven 
 
De belasting op de inname openbaar domein bedraagt € 0,25 per ingenomen m² en per dag met 

een minimum van: 

 
- € 30,00 voor elke vergunning aangevraagd uiterlijk 5 werkdagen voor het begin van de 

inname openbaar domein; 
 

- € 60,00 voor elke vergunning aangevraagd minder dan 5 werkdagen maar uiterlijk 3 
werkdagen voor het begin van de inname openbaar domein; 

 
- € 120,00 voor elke vergunning aangevraagd minder dan 3 werkdagen voor het begin van 

de inname openbaar domein. 
 
De belastbare innames openbaar domein op de grenslijn tussen twee gemeenten worden alleen 
belast voor het gedeelte dat zich bevindt op het grondgebied van de gemeente Willebroek. 
 

Artikel 4: Vergunning 
 

Voor de inname openbaar domein is een vergunning vereist dewelke wordt afgeleverd door het 
college van burgemeester en schepenen of diens afgevaardigde. 
Deze vergunning bepaalt de voorwaarden waaraan de inname openbaar domein dient te voldoen.   
 
Artikel 5: Belastingplichtige 

 
De belasting is verschuldigd door diegene die de vergunning tot inname openbaar domein heeft 
aangevraagd en vanaf het moment dat de vergunning wordt afgeleverd, ongeacht of de inname 
openbaar domein al dan niet plaatsvindt.   
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Artikel 6: Sancties 

 
De inname openbaar domein wordt bijkomend gesanctioneerd aan de hand van de GAS-
regelgeving wanneer de inname reeds plaatsvindt alvorens voor betreffende inname een 
vergunning werd aangevraagd en afgeleverd. 

Deze sanctionering is cumulatief ten overstaan van de belasting vermeld onder artikel 3. 
 
Artikel 7: Vrijstellingen 
 
Vrijstelling van belasting is voorzien: 
 

a) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van de gemeente Willebroek; 

b) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van andere overheden; 
c) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van nutsbedrijven; 
d) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van de scholen gehuisvest op het 

grondgebied van de gemeente Willebroek; 
e) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van het Centraal Kerkbestuur Willebroek of 

diens rechtsopvolger; 

f) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van een sociale huisvestingsmaatschappij 
met maatschappelijke zetel te Willebroek of diens rechtsopvolger; 

g) Voor evenementen goedgekeurd door de gemeente Willebroek, met inbegrip van 
buurtfeesten en speelstraten; 

h) Voor het plaatsen van parkeerverbod in functie van een huwelijk, beperkt tot 5 
parkeerplaatsen. 

 

Artikel 8: Kwijtschelding 
 
De belasting kan eveneens worden kwijtgescholden op vraag van de vergunninghouder wanneer 
deze uiterlijk 1 werkdag voorafgaand aan de start van de vergunde inname openbaar domein de 
gemeente Willebroek schriftelijk in kennis stelt van het niet doorgaan van de vergunde inname 
openbaar domein. 
Er zal in voorkomend geval wel nog een forfaitair bedrag van € 15,00 worden aangerekend. 

 

Artikel 9: Wijze van invordering 
 
Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd. 
Het kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste 30 juni van het jaar dat volgt op 
het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 10: Verwijzingsregel 
 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
 

Artikel 11: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

35. 28. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN 

(FEEST)MATERIAAL 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
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Juridische grond, toepasselijke regelgeving 

 
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 

belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Gelet op noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16 december 

2014; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 

Feiten, context en argumentatie 
 
De gemeente stelt op verzoek van de belanghebbende(n) (feest)materiaal ter beschikking. De 
bevolking van de gemeente Willebroek draagt de volledige last van de aanschaffing en verplaatsing 
van dit materiaal, derhalve past het dat de belanghebbende(n) deze kosten vergoedt. 

 

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 
 
 
Financiële weerslag 
 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 

maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt door de 

gemeente op het ter beschikking stellen van (feest)materiaal een retributie geheven. 
 
Artikel 2: Tarieven 

 
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt: 
 
Per dag en per stuk, met een minimumbedrag van 15,00 euro. 
 

- Vlaggen   3,10 euro per vlag 
- Palen    3,10 euro per paal 

- Podium    6,50 euro (per element 1,20 op 2 meter) 
- Stoelen    0,30 euro per stoel 
- Kleine tafels   0,60 euro per tafel 
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- Grote tafels   1,25 euro per tafel 

- Party tafels   1,25 euro per tafel 
- Tentoonstellingspanelen 1,25 euro per paneel 
- Sokkels    1,25 per sokkel 
- Spreekgestoelte  6,50 euro 

- Zweedse bank   1,25 per bank 
- Nadarhekken   0,50 per naderhek 
- Kieskoffer   6,50 euro per koffer 
- Spots    1,25 euro per spot 
- Bedrading (spots)  12,50 euro 
- Doeken    1,25 euro per doek 
- Spoelbak   12,50 euro 

 
Voor het vervoer wordt 50,00 euro aangerekend per rit. 
 
Artikel 3: Retributieplichtige 
 

Deze retributie valt ten laste van de aanvrager. 

 
Artikel 4: Verhoging 
 
De in artikel 2 vermelde tarieven worden met 50 % verhoogd voor aanvragers die niet woonachtig 
of gevestigd zijn in Willebroek. 
Indien het (feest)materiaal buiten het grondgebied van de gemeente wordt gebruikt, worden de 
tarieven vermeld in artikel 2 verhoogd met 100 % voor aanvragers uit Willebroek en met 200 % 

voor aanvragers die niet woonachtig of gevestigd zijn in Willebroek. 
 
Artikel 5: Inning 
 
Deze retributie voor het ter beschikking stellen van (feest)materiaal wordt opeisbaar na 
beëindiging van de prestaties en/of de terbeschikkingstelling van het (feest)materiaal en moet 
betaald worden binnen den 30 dagen na toezending van de factuur. 

 

Artikel 6: Terugbrenging 
 
Het ter beschikking gestelde (feest)materiaal dient uiterlijk twee werkdagen na het evenement 
teruggebracht (binnen de werkuren) te worden en dit zonder enige schade aan het materiaal en 
degelijk gestapeld. Zo niet, wordt de retributie verhoogd met 50 %. 

 
Indien het (feest)materiaal door de gebruiker niet wordt teruggebracht en de gemeentelijke 
diensten dienen het materiaal op te halen wordt de retributie verhoogd met 100 %. 
  
Indien het (feest)materiaal, volgens afspraak, wordt opgehaald door de gemeentelijke diensten, 
dient het materiaal op dezelfde plaats en op dezelfde manier gestapeld terug geplaatst te worden. 
Zo niet, zullen de gemeentelijke diensten dit doen en wordt de retributie verhoogd met 50%. 

 
Artikel 7: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 

latere wijzigingen. 
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36. 29. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET AANLEGGEN VAN EEN OPRIT OP 

OPENBAAR DOMEIN 

Aanleiding 

 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 

 
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand retributiereglement voor 

het aanleggen van een oprit op openbaar domein d.d. 16 december 2014; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 
 

Het aanleggen van een oprit op het openbaar domein brengt kosten met zich mee voor de 
gemeente. De kosten hiervan dienen in rekening gebracht te worden bij de aanvrager van het 
aanleggen van een oprit op het openbaar domein. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 
 
 

Financiële weerslag 
 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 

het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn – belastbaar feit 
 

Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
gemeentelijke retributie geheven voor het aanleggen van een oprit op openbaar domein. 
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Artikel 2: Tarieven 

 
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 100,00 euro per begonnen m2 aanleg. 
 
Kosten voor het verplaatsen of verwijderen van inrichtingen op het openbaar domein (openbare 

verlichting, verkeerssignalisatie, straatmeubilair, groeninrichting en andere) zijn niet inbegrepen in 
deze retributie en vallen volledig ten laste van de aanvrager. Voorafgaand aan de werken wordt 
een raming van de kosten voor het verplaatsen of verwijderen van inrichtingen op het openbaar 
domein doorgegeven aan de aanvrager. 
 
Artikel 3: Retributieplichtige 
 

De retributie is verschuldigd door de persoon die het aanleggen van een oprit op het openbaar 
domein aanvraagt. 
 
Artikel 4: Wijze van invordering en betalingstermijn 
 

De factuur wordt opgesteld direct na het eindigen van de werken en moet betaald worden binnen 

de 30 dagen na de toezending van de factuur. 
 
Artikel 5: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

37. 30. RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP 

GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 

 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft.; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 20 

december 2016; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 
 
Feiten, context en argumentatie 
 
De gemeente en haar burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of 
onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. 

Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus 
een impact op het openbaar domein. 
De gemeente heeft de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen 
goedgekeurd die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, 
teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden. 
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Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van 

nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten. 
 Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken 
worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening. Daarnaast zijn 
er ook nog een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine 

onderhoudswerken die bijna constant een impact hebben op het openbaar domein. 
Gelet op de actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer 
oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP,….;  
 
Bijgevolg is het billijk dat er retributies worden geheven op deze werken. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 

 
 
Financiële weerslag 
 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 

het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 

maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn  
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2022 wordt een 
retributie gevestigd op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. 
 
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken 

aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met 
toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. 
 

Artikel 2: Definities 
 
Permanente nutsvoorzieningen zijn: 

 
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals 

kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. 
putten,…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, 
drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof; 

- telecommunicatie; 
- radiodistributie en kabeltelevisie; 

- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die 
installaties kan aangesloten worden; 
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- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien 

als nutsvoorzieningen.  
 
Artikel 3: Tarieven 
 

De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
 

- Retributie naar aanleiding van sleufwerken: 
 

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. 

 

Zij bedraagt voor werken: 
   

* in rijwegen: 2,14 euro 
* in voetpaden: 1,64 euro 
* in aardewegen: 0,99 euro 

 

Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie 
toegepast. 

 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening 
gebracht. 

 

- Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine 
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen: 

 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en 
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per 
kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de 
gemeente aanwezig aansluitingspunt. 

 

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 
euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente. 
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie 
toegepast. 

 
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal 
aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente. 

 
Artikel 4: Vrijstelling 
 

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken 
zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 
 
Artikel 5: Inning 

 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 dagen na toezending van de factuur. 

 
Artikel 6: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen.  
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38. 31. BELASTING OP DE ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN 

ONBEBOUWDE KAVELS, PALENDE AAN EEN OPENBARE WEG DIE VOLDOENDE 

IS UITGERUST 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 

 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 

- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

- Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 18 

december 2018; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 

 
Aangezien de gemeente het wenselijk acht om potentiële woonlocaties vrij te maken en om 
grondspeculaties tegen te gaan en om realiseerbare onbebouwde percelen te activeren in de 
gemeente. 

De activeringsheffing laat de gemeente toe om de eigenaars van die percelen-kavels daartoe aan 
te sporen. 
 

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 
 
Financiële weerslag 
 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 

het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 
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Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Belastbare grondslag 

 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
jaarlijkse belasting geheven op de onbebouwde bouwgronden in gebieden, bestemd voor wonen 
volgens het plannenregister en palende aan een openbare weg of na definitieve overdracht bij 
nieuwe wegenis, die voldoende is uitgerust. 
Als minimale weguitrusting wordt beschouwd: een met duurzame materialen verharde weg, 

voorzien van een elektriciteitsnet. 
 
Artikel 2 
Als bebouwde bouwgronden of kavels worden beschouwd: bouwgronden of kavels bebouwd 
overeenkomstig omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, alsmede de bouwgronden 
of kavels waarop ingevolge een verleende omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen de bouwwerken werden aangevat op 1 januari van het aanslagjaar en in de loop van 

dat aanslagjaar een normale afwerking kennen. 
 
Artikel 3 
Het raadsbesluit vervangt het bestaand belastingreglement betreffende de belasting op de 
onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 18 december 2018. 

 
De Belastingplichtige 
 
Artikel 4 
De belasting bezwaart het eigendom en is verschuldigd hetzij door de eigenaar op 1 januari van 
het aanslagjaar, hetzij door de erfpachthouder of de opstalhouder. 
 

Berekening van de heffing 
  
Artikel 5 

Het aanslagbedrag wordt vastgesteld op € 25,00 per strekkende meter lengte van de het deel van 
de bouwgrond of kavel palende gemeten aan de voldoende uitgeruste weg, binnen een gebied 
bestemd voor wonen. Elk gedeelte van een meter wordt als volle meter beschouwd. 
De minimumaanslag bedraagt € 250,00 per bouwgrond of kavel.  

 
Indien de eigenaar(s) meerdere percelen bezit, wordt de aanslag per perceel met € 150,00 
verhoogd.  
 
Wanneer een bouwgrond of kavel paalt aan twee of meer straten, zal het grootste aantal 
strekkende meter lengte van de bouwgrond of kavel langs een van die straten als grondslag van de 

belastingberekening in aanmerking komen. 
 
Indien het een hoekperceel betreft, wordt het grootste aantal strekkende meter lengte van de 
bouwgrond of kavel langs een van die straten in aanmerking genomen, vermeerderd met de helft 
van de afgesneden of afgeronde hoek. 
 

Aanmelding  

 
Artikel 6 
De belastingplichtige is gehouden voor 1 oktober van het aanslagjaar spontaan aangifte te doen op 
een daartoe voorbestemd formulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld. 
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de 
gestelde termijnen, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover 
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 

 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van 
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven de motieven om 
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
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De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de 3e 

werkdag die volgt op de datum van de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen 
schriftelijk voor te dragen. 
 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met: 

 
- 10 % bij een eerste overtreding; 
- 100 %, 200 % bij respectievelijk een tweede en derde overtreding, met dien verstande dat 

een correcte aangifte gedurende twee opeenvolgende jaren de goede trouw in hoofde van de 
belastingplichtige volledig herstelt. 

 
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 

 
Schrapping 
 
Artikel 7 
Belastingontheffing zal verleend worden aan de belastingplichtige die, alhoewel de bouwwerken 

niet zijn aangevat op 1 januari van het aanslagjaar, het bewijs voorlegt dat hij ten laatste op 31 

december van het aanslagjaar, op de belaste bouwgrond of kavel bouwwerken bestemd voor 
bewoning onder dak heeft gebracht. 
Hij dient hiertoe een verzoekschrift met de nodige bewijsstukken aan het college van burgemeester 
en schepenen te zenden, uiterlijk op 15 februari van het jaar volgend op het aanslagjaar. 
 
Vrijstelling 
 

Artikel 8 
Enkel de vrijstellingen en ontheffingen opgenomen in dit belastingreglement zijn van toepassing. 
 
Van de belasting zijn vrijgesteld: 
 

1) Er wordt een vrijstelling van de heffing verleend gedurende een periode van 2 jaar vanaf het 
moment van overdracht van het zakelijk recht en dit aan de belastingplichtige die minder 

dan 2 jaar houder is van het zakelijk recht van de grond. Dit dient aangetoond te worden 

door het aankoopbewijs van de grond. 
 

Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten aan: 
 vennootschappen waarin de vroegere houder van het zakelijk recht participeert, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10% van het aandeelhouderschap; 

 vzw’s waar de houder van het zakelijk recht lid van is; 
 bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij ingeval van overdracht bij 

erfopvolging of testament. 
 

2) De eigenaar(s) van één enkele onbebouwde bouwgrond of kavel, dat het enige onroerend 
goed is van de eigenaar(s). Deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de vijf 
kalenderjaren die volgen op de verwerving van het goed. Dit dient aangetoond te worden 

door de lijst van eigendommen voor te leggen zoals het uittreksel van de te betalen 
grondlasten van het aanslagjaar en het aankoopbewijs van de grond. 

 
3) De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de door hen erkende sociale huisvestings-

maatschappijen. 

 
4) De verkavelaar(s), indien de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden geen 

werken omvat, en dit gedurende het jaar dat volgt op het jaar waarin de 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden werd toegekend. 

 
5) De verkavelaar(s), indien de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden werken 

omvat. Dit gedurende het jaar dat volgt op het jaar waarin het attest van het college van 
burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat alle in de omgevingsvergunning voor het 

verkavelen van gronden opgelegde voorwaarden en lasten zijn uitgevoerd of dat voor de 
uitvoering van de lasten een afdoende financiële waarborg is gestort in handen van de 
financieel beheerder of in zijn voordeel op onherroepelijke wijze door een bankinstelling is 
verleend. 
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6) De ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind ten laste. 

Ook deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de 
verwerving van het goed. Dit dient aangetoond te worden door het aankoopbewijs van de 
grond. 

 

7) De percelen die, ingevolge de bepalingen van de wet op de landpacht of verhuring zonder 
winstoogmerk, niet voor bebouwing kunnen worden bestemd. Dit dient aangetoond te 
worden door de aanmelding op de grondenbank, een huurcontract of andere. 

 
8) Ingevolge een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, zoals 

de beperkte omvang van het perceel, of haar ligging, vorm of fysieke toestand. 
 

Slotbepalingen 
 
Artikel 9 
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen.  

 

Artikel 10 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake, 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.  
 
Artikel 11 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 

lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

39. 32. BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD 

WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD, 

BOUWVALLIG OF LEEGSTAND 

Aanleiding 

 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 

 
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 

- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

- Het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
1996; 

- Het decreet van 15 juli 1997 en latere wijzigingen houdende de Vlaamse Wooncode; 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
- Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna Decreet 

grond- en pandenbeleid genoemd; 
- Het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, art. 2.5.1.0.1.; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaand reglement d.d. 16 december 

2014 belasting op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen; 
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- Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaand reglement d.d. 16 december 

2014 belasting ter bestrijding van verkrotting woningen en gebouwen; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaand reglement d.d. 16 december 

2014 belasting ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaand reglement d.d. 28 maart 

2017 belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, 
ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 
 
Feiten, context en argumentatie 
 

Overwegende dat de kwaliteit van woningen op het grondgebied van de gemeente moet bewaakt 
worden om het grondrecht op menswaardig wonen van de inwoners van de gemeente te vrijwaren; 
 
Overwegende dat vanaf het aanslagjaar 2017 de gewestelijke heffing op ongeschikte en 
onbewoonbare woningen niet wordt geheven in gemeenten met een eigen belasting op ongeschikte 

en onbewoonbare woningen teneinde een dubbele heffing te vermijden, mits deze in 

overeenstemming is met art. 2.5.1.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
 
Overwegende dat verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente 
voorkomen en bestreden moet worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te 
gaan; 
 
Overwegende dat het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen 

overgeheveld wordt van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de gewestelijke 
registratie en heffing volledig worden opgeheven; 
 
Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare 
patrimonium voor wonen optimaal benut wordt; 
 
Overwegend dat het nuttig is om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leegstand 

en verwaarlozing van woningen en gebouwen; 

 
De langdurige onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand van woningen 
en/of gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden worden. 
In tijden van hoge woning- en grondprijzen is het onverantwoord dat deze leegstaan. Dit 
reglement kan bijdragen aan een actief huisvestingsbeleid om de eigenaars van dergelijke 

woningen/gebouwen aan te manen om iets aan de situatie te doen en alzo het gemeente- en 
straatbeeld te verfraaien. 
Onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand van woningen en gebouwen 
brengt voor de gemeente bijkomende kosten met zich mee, vb. extra politiecontroles omdat er een 
vermindering is van de ‘sociale controle’. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 

 
 
Financiële weerslag 
 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 

het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 
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Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

 
DEFINITIES 
 
Artikel 1 
De volgende begrippen worden gebruikt: 

 
1. administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt belast met het beheer van de inventarissen bedoeld in 
artikel 5. 

 
2. college: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Willebroek. 
 

3. decreet grond- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid en latere wijzigingen. 

 
4. VMSW: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. 
 
5. SHM: Sociale huisvestingsmaatschappij. 
 

6. woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting 
van een gezin of alleenstaande, met inbegrip van kamers. 

 
7. kamer: een woning waarin één of meer van volgende voorzieningen ontbreken: wc, bad of 

douche, kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn 
van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel 

uitmaakt. 
 
8. gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel hoofdgebouw als deelgebouwen omvat, dat 

niet beantwoordt aan de definitie van de woning en niet valt onder het belastingreglement van 
de gemeente Willebroek op bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten die beschouwd worden als 
onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd. 

 

9. gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de inventaris vermeld 
in artikel 26 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van 
de begroting 1996. 

 
10. inventarisatiedatum: de datum waarop de woning of het gebouw voor de eerste maal in de 

inventaris wordt opgenomen, of zolang de woning of het gebouw niet uit de inventaris is 
geschrapt, het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf 

de datum van eerste inschrijving. 
 
11. stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken: werken of handelingen waarvoor 

volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen moet worden aangevraagd. 

 

12. renovatienota: een nota die bestaat uit: 
1. een gedetailleerd overzicht van welke niet stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken 

worden uitgevoerd, 
2. een gedetailleerd tijdschema waarin de fasering van de werken wordt toegelicht, 
3. een gedetailleerd bestek van een geregistreerd aannemer of van de belastingplichtige 

indien hij zelf de werken zal uitvoeren, 
4. fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren onderdelen 

en 
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5. indien van toepassing een akkoord van de mede-houder van het zakelijk recht. 

 
13. ramp: een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk recht en 

waardoor de schade dermate is dat het gebruik onmogelijk is, bijv. brand, gasontploffing, 
blikseminslag,… 

 
14. beveiligde zending: een (elektronisch) aangetekende zending of een afgifte tegen 

ontvangstbewijs. 
 
BELASTBARE GRONDSLAG 
 
Artikel 2 

Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
belasting geheven op: 
 

- de woningen die middels een Besluit van de Burgemeester of van de bevoegde Vlaamse 
minister onbewoonbaar zijn verklaard; 

- de woningen die middels een Besluit van de Burgemeester of van de bevoegde Vlaamse 

minister ongeschikt zijn verklaard; 
- de woningen en gebouwen die verwaarloosd zijn; 
- leegstaande woningen en gebouwen; 

 
én die zijn opgenomen in één van de drie gemeentelijke inventarissen, zoals bedoeld in artikel 5 
van het reglement. 
 

BELASTINGPLICHTIGE 
 
Artikel 3 

§1. Als belastingplichtige wordt beschouwd diegene die op de inventarisatiedatum de houder is 
van één van de hierna vermelde zakelijke rechten met betrekking tot een woning of 
gebouw dat zich op één van de in artikel 5 bedoelde inventarissen bevindt: 

- de volle eigendom; 

- het recht van opstal of van erfpacht; 

- het vruchtgebruik. 
 

§2. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot betaling 
van de totale belastingschuld. 

 

§3. Degene die het zakelijk recht overdraagt, is tevens verplicht binnen de maand na het 
verlijden van de notariële akte, per beveiligde zending aan het college mee te delen: 

- naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht; 
- datum van de overdracht van het zakelijk recht; 
- naam en standplaats van de notaris; 
- nauwkeurige aanduiding van het onroerend goed. 

 

Bij ontstentenis van deze kennisgeving blijft de overdrager van een zakelijk recht als 
belastingplichtige beschouwd voor de volgende heffingen die na de overdracht van het zakelijk 
recht worden geheven. Van zodra de overdracht van het zakelijk recht gemeld wordt aan het 
college, wordt de overdrager van het zakelijk recht niet meer beschouwd als belastingplichtige en 
dit vanaf het moment van overdracht, maar is de overdrager een administratieve geldboete van 

300,00 euro verschuldigd omwille van de laattijdige melding van de overdracht van het zakelijk 
recht. 

 
Artikel 4 
De belasting is verschuldigd op het ogenblik dat de woning of gebouw gedurende twaalf 
opeenvolgende maanden opgenomen is in een inventaris of, voor woningen of gebouwen die bij de 
inwerkingtreding van dit reglement reeds op de inventaris waren opgenomen, bij de eerstvolgende 
verjaardag van de inventarisatiedatum. 

 
DE INVENTARISSEN 
 
Artikel 5 
§1. De administratie maakt drie afzonderlijke inventarissen: 

- een ‘inventaris verwaarlozing’ 
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- een ‘inventaris ongeschikt-onbewoonbaar’ 

- een ‘inventaris leegstand’ 
 

§2. De administratie is bevoegd om de verwaarlozing of de leegstand van een woning en/of 
gebouw op te sporen en in een administratieve akte vast te stellen. 

 
§3. De administratieve akte vermeldt minimum: 

- de identificatiegegevens van het onderzoek: het dossiernummer, de naam van de 
ambtenaar van de administratie die de technische vaststellingen heeft gedaan en het 
adres van de afdeling of de gemeentelijke administratieve overheid waartoe hij 
behoort; 

- de identificatiegegevens van de woning en/of het gebouw: het adres, de kadastrale 

ligging en de kadastrale omschrijving; 
- het technisch verslag; 
- de datum van de administratieve akte; 
- de plaats van de kennisgeving van de administratieve akte. 

 

INVENTARISATIE VAN VERWAARLOOSDE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN 

 
Artikel 6 
De inventaris. 
 

§1. De administratie stelt een ‘inventaris verwaarlozing’ op, op basis van twee afzonderlijke 
lijsten: 
- een lijst met verwaarloosde woningen; 

- een lijst met verwaarloosde gebouwen; 
 

§2. Een pand dat zowel een woon- als handelsfunctie heeft, kan slechts op één lijst van de 
‘inventaris verwaarlozing’ tegelijkertijd voorkomen. 

 
Artikel 7 
Definities. 

 

Een woning of gebouw wordt als geheel of gedeeltelijk verwaarloosd beschouwd wanneer de 
woning of het gebouw aan de structuur uitgesproken gebreken van algemene of beperkte omvang 
vertoont. Dit houdt gebreken in aan private buitenruimten aan de woning of het gebouw of aan 
buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, 
dakgoten of glas. 

 
Uitgesproken gebreken zijn algemeen, indien ze zich voordoen over meer dan de helft van de 
oppervlakte van de gevel(s), de lengte of de breedte van de woning of het gebouw. 
Gebreken zijn beperkt van omvang, indien ze zich voordoen over minder dan de helft van de 
oppervlakte van de gevel(s), de lengte of de breedte van de woning of het gebouw. 
Om als verwaarloosd te worden gekwalificeerd, moet er minstens sprake zijn van twee beperkte 
gebreken of één algemeen gebrek. Er is echter steeds sprake van verwaarlozing wanneer het 

gebreken betreft die de stabiliteit of veiligheid van de woning of het gebouw in gevaar brengen of 
wanneer het woningen of gebouwen betreft die aangetast zijn door vochtindringing. 
 
Artikel 8 
Beoordeling. 

 
De administratie beoordeelt de verwaarlozing aan de hand van het ‘technisch verslag 

verwaarlozing’. 
 
Artikel 9 
De vaststelling. 
 

§1. De vaststelling van de verwaarlozing van een woning of een gebouw gebeurt aan de hand 

van een administratieve akte. 
 

§2. De administratieve akte wordt betekend per beveiligde zending, die geadresseerd wordt 
aan de woonplaats of maatschappelijke zetel of, indien de woonplaats of maatschappelijke 
zetel niet bekend is, aan de verblijfplaats of aan een vestiging van de maatschappelijke 
zetel van de houder van het zakelijk recht. 
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Artikel 10 

De opname in de inventaris. 
 
De opname in de inventaris gebeurt, na verloop van de bezwaartermijn, op datum van de 
administratieve akte van vaststelling van verwaarlozing. 

 
Artikel 11 
Betwistingen inventarisatie. 
 

§1. De houder van het zakelijk recht beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de 
datum van betekening van de administratieve akte om de vastgestelde gebreken en 
tekenen van verval te herstellen of de juistheid ervan te weerleggen. Zolang de 

indieningstermijn niet verstreken is, kan een vervangend beroepschrift ingediend worden, 
waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken beschouwd wordt. Als de houder er niet 
in slaagt om binnen deze termijn de juistheid van het verslag te weerleggen of aan te 
tonen dat het gebouw en/of de woning na afloop van deze termijn geen ernstige zichtbare 
en storende gebreken of tekenen van verval meer vertoont, wordt de woning en/of het 

gebouw geïnventariseerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van dit besluit. 

 
§2. De houder van het zakelijk recht die de inventarisatie wenst te betwisten, dient hiervoor 

zelf alle nodige bewijsstukken voor te leggen aan de administratie via een beveiligde 
zending. 

 
§3. De administratie geeft de houder van het zakelijk recht binnen 90 dagen na ontvangst van 

het bezwaar kennis van haar beslissing daaromtrent. Bij ontstentenis van een kennisgeving 

wordt het bezwaar geacht te zijn aanvaard. 
 
Artikel 12 
Schrapping. 
 

§1. De verwaarloosde woningen en/of gebouwen worden geschrapt uit de ‘inventaris 
verwaarlozing’ op datum van vaststelling door de administratie dat de woningen en/of 

gebouwen volgens de criteria van het technisch verslag niet meer als verwaarloosd kunnen 

worden beschouwd. 
 

§2. Het controleonderzoek gebeurt op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige aan de 
administratie via een beveiligde zending. 

 

§3. De administratie geeft de houder van het zakelijk recht of desgevallend zijn rechtsopvolger 
binnen drie maanden na het verzoek tot schrapping kennis van haar beslissing 
daaromtrent. Bij ontstentenis van een kennisgeving wordt het verzoek geacht te zijn 
aanvaard. 

 
§4. De houder van het zakelijk recht kan tegen een weigering tot schrapping van een gebouw 

of woning van de stedelijke inventaris binnen drie maanden na de betekening van de 

weigering, beroep aantekenen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling 
Mechelen.  

 
INVENTARISATIE VAN WONINGEN EN/OF GEBOUWEN DIE WORDEN BESCHOUWD ALS 
ONBEWOONBAAR OF ONGESCHIKT 

 
Artikel 13 

De inventaris. 
 
De administratie stelt een ‘inventaris ongeschikt-onbewoonbaar’ op, op basis van twee 
afzonderlijke lijsten: 

- een lijst met ongeschikt verklaarde woningen 
- een lijst met onbewoonbaar verklaarde woningen. 
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Artikel 14 

Definities. 
 

§1. Een ongeschikt verklaarde woning is een woning die niet beantwoordt aan de veiligheids-, 
gezondheids- of kwaliteitsnormen, opgelegd door het decreet houdende de Vlaamse 

Wooncode d.d.15 juli 1997 en latere wijzigingen en het decreet op de heffing ter bestrijding 
van leegstand en verkrotting d.d.22 december 1995 en latere wijzigingen, en die door de 
bevoegde instantie als dusdanig ongeschikt werd verklaard. 

 
§2. Een onbewoonbaar verklaarde woning is een woning die op grond van veiligheids- en/of 

gezondheidsaspecten niet meer mag worden bewoond en die door de bevoegde instantie 
als dusdanig onbewoonbaar werd verklaard conform artikelen 64 en 42 van het 

gemeentedecreet of het decreet houdende de Vlaamse Wooncode d.d.15 juli 1997 en latere 
wijzigingen en het decreet op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting d.d.22 
december 1995 en latere wijzigingen. 

 
Artikel 15 

Opname in de inventaris. 

 
§1. De inventarisatie van een ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woning gebeurt op 

datum van het desbetreffende besluit van de burgemeester of van de bevoegde Vlaamse 
minister. 

 
§2. De woningen die reeds vóór het inwerking treden van het reglement ongeschikt of 

onbewoonbaar werden verklaard en waarvoor het desbetreffende besluit van de 

burgemeester of de bevoegde minister nog steeds van kracht is, worden bij wijze van 
overgangsmaatregel op de gemeentelijke inventaris opgenomen op datum van het 
inwerking treden van het reglement. 

 
§3. De administratie geeft de houder van het zakelijk recht bij aangetekend schrijven kennis 

van de opname op één van de lijsten. 
 

§4. Een inhoudelijk bezwaar tegen de opname in de inventaris is niet mogelijk aangezien de 

bezwaarprocedure tegen een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring wordt behandeld 
door de Vlaamse minister van Wonen. 

 
Artikel 16 
Schrapping uit de inventaris. 

 
§1. Een ongeschikt- of onbewoonbaar verklaarde woning wordt geschrapt uit de ‘inventaris 

ongeschikt-onbewoonbaar’ op datum van de afgifte van het conformiteitsattest, waarbij de 
woningen geschikt voor bewoning wordt verklaard, in geval van vernietiging of intrekking 
bij ministerieel besluit van het besluit van de Burgemeester, op de datum bepaald in het 
ministerieel besluit. 

 

§2. De administratie deelt de datum van schrapping uit de inventaris mee aan de houder van 
het zakelijk recht.  

 
INVENTARISATIE VAN GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE WORDEN BESCHOUWD ALS 
LEEGSTAAND 

 
Artikel 17 

De inventaris. 
 
De administratie stelt een ‘inventaris leegstand’ op, op basis van twee afzonderlijke lijsten: 

- een lijst met leegstaande woningen; 
- een lijst met leegstaande gebouwen. 

 

Artikel 18 
Definities. 
 

§1. Een woning wordt beschouwd als leegstaand indien de woning gedurende ten minste 12 
opeenvolgende maanden niet effectief wordt gebruikt in overeenstemming met  de 
woonfunctie. 
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§2.  Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale 

vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend 
gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen 
rekening gehouden met woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie van het 
gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan 

afgeleverde of gedane omgevingsvergunning, melding in de zin van artikel 94 van het 
decreet Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen, milieuvergunning of melding in de zin 
van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en latere wijzigingen. 
Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie 
niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het 
gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals 
dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden. 

 
§3. In afwijking van § 1 en § 2, wordt een nieuw gebouw of een nieuwe woning als leegstaand 

beschouwd indien dat gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen in laatste administratieve 
aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig § 1 respectievelijk § 2. 

 

Artikel 19 
De Beoordeling. 
 

§1. De beoordeling van leegstand gebeurt op basis van onder meer volgende indicaties: het 
ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister, het (langdurig) aanbieden als “te 
koop” of “te huur”, het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen, de vaststelling 
van een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig 

de woonfunctie of het normale verbruik van het gebouw kan worden uitgesloten, de 
aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van een leegstand 
of improductiviteit, de onmogelijkheid om het gebouw te betreden, getuigenissen en de 
vaststellingen ter plaatse door de onderzoeker van de gemeente Willebroek op basis van 
het technisch verslag leegstand, het ontbreken van een vestiging-/ondernemingsnummer in 
de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ontbreken van een neergelegde jaarrekening x-
1 in het jaar x van de feitelijke opname van de onderneming die gevestigd is op het adres 

van het te inventariseren pand, het vaststellen van een dermate lage economische activiteit 

voor de handelsfunctie van het gebouw, het ontbreken van aangeduide openingsuren die 
duidelijk maken aan de consument wanneer er klanten terecht kunnen. 

 
§2. Een ander gebruik van een woning dan effectieve bewoning wordt niet aanvaard als zijnde 

gebruik van de woning. Als effectieve bewoning geldt zowel het gebruik als 

hoofdverblijfplaats als het gebruik als tweede verblijfplaats. 
  

 Het gebruik als tweede verblijfplaats wordt beoordeeld op basis van het verbruik van 
nutsvoorzieningen en mogelijks een plaatsbezoek.  

 
§3. De administratie beoordeelt de leegstand aan de hand van het technisch verslag leegstand. 

 

Artikel 20 
De vaststelling. 
 

§1. De vaststelling van de leegstand van een woning of een gebouw gebeurt aan de hand van 
een administratieve akte. 

 
§2.  De administratieve akte wordt betekend per beveiligde zending, die geadresseerd wordt 

aan de woonplaats of maatschappelijke zetel of, indien de woonplaats of maatschappelijke 
zetel niet bekend is, aan de verblijfplaats of aan een vestiging van de maatschappelijke 
zetel van de houder van het zakelijk recht. 

 
Artikel 21 
De opname in de inventaris. 

 
De opname in de inventaris gebeurt op datum van de administratieve akte van vaststelling van 
leegstand. 
 
Artikel 22 
Betwistingen inventarisatie. 
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§1. De zakelijk gerechtigde kan binnen 30 dagen na betekening van de administratieve akte 

een beroepschrift indienen bij het college. De administratie registreert elk inkomend 
beroepschrift in de inventaris en meldt de ontvangst ervan aan de indiener van het 
beroepschrift. 

 

§2. De administratie toetst de ontvankelijkheid van het beroepschrift. Het beroepschrift is 
alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen: 
- het beroepschrift is te laat ingediend of niet ingediend overeenkomstig de bepalingen van 

§ 3; 
- het beroepschrift gaat niet uit van een zakelijk gerechtigde of zijn rechtsgeldige 

vertegenwoordiger; 
- het beroepschrift is niet ondertekend. 

 
Als de beroepsinstantie vaststelt dat het beroepschrift onontvankelijk is, deelt ze dat aan 
de indiener mee met de vermelding dat de procedure als afgehandeld beschouwd wordt. 

 
§3. Het beroepschrift wordt gedagtekend en bevat minimaal de volgende gegevens: 

- de identiteit en het adres van de indiener; 

- de aanwijzing van de administratieve akte en van het gebouw of de woning waarop het 
beroepschrift betrekking heeft; 

- een of meer bewijsstukken die aantonen dat niet voldaan is aan de vereisten van artikel 
18, met dien verstande dat de vaststelling van de leegstand betwist kan worden met alle 
bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed. 

 
Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 

gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, 
tenzij hij optreedt als advocaat van de zakelijke gerechtigde. 
 
De indiener dient bij het beroepschrift de overtuigingsstukken te voegen die hij nodig acht. 
De overtuigingsstukken worden door de indiener gebundeld en op een bijgevoegde 
inventaris opgenomen. 

 

§4. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke  beroepschriften op 

stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling, of met een 
feitenonderzoek, dat uitgevoerd wordt door een met de opsporing van leegstaande 
gebouwen en woningen belaste ambtenaar. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als 
de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 

 

§5. De administratie geeft de houder van het zakelijk recht binnen de 90 dagen na ontvangst 
van het bezwaar kennis van haar beslissing daaromtrent. Bij ontstentenis van kennisgeving 
wordt het bezwaar geacht te zijn aanvaard. 

 
Als de administratie het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in 
het eerste lid, kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen 
geen aanleiding geven tot een nieuwe beslissing tot opname in de inventaris. 

 
Artikel 23 
Schrapping. 
 

§1. Een woning wordt geschrapt uit de inventarislijst van de leegstaande woningen als ze ten 

minste 6 maanden ononderbroken wordt bewoond, te rekenen vanaf de datum van 
bewoning. De ingebruikname moet door de belastingplichtige worden gemeld aan de dienst 

Wonen via een beveiligde zending. 
De administratie kan steeds een tussentijds plaatsbezoek uitvoeren. Indien tijdens deze 
tussentijdse controle wordt vastgesteld dat de woning niet bewoond wordt, dan wordt de 
procedure van schrapping stopgezet. 

 
§2. Een gebouw wordt geschrapt uit de inventarislijst van de leegstaande gebouwen indien 

meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte van het gebouw, na de periode van 
leegstand, ten minste 6 opeenvolgende maanden effectief wordt gebruikt volgens de 
functie. De ingebruikname moet door de belastingplichtige worden gemeld aan de dienst 
Wonen. De administratie kan steeds een tussentijds plaatsbezoek uitvoeren. Indien tijdens 
deze tussentijdse controle wordt vastgesteld dat het gebouw niet in gebruik is, dan wordt 
de procedure van schrapping stopgezet. 
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§3. Een woning en/of gebouw, waarvoor een functiewijziging of sloop werd vergund, wordt 

geschrapt uit de inventarislijst van de leegstaande woningen en/of gebouwen op de datum 
van de gemelde ‘einde der werken’ bij de dienst omgeving van de gemeente Willebroek.  

 
§4. Indien een plaatsbezoek wordt geweigerd of indien aan de administratie geen toegang 

wordt verleend tot de woning en/of het gebouw, dan wordt de aanvraag tot schrapping 
automatisch verworpen en blijft de woning en/of het gebouw geïnventariseerd. 

 
§5. De administratie geeft de houder van het zakelijk recht of desgevallend zijn rechtsopvolger 

binnen twee maanden na het verloop van de 6 maanden kennis van haar beslissing 
daaromtrent per beveiligde zending. Bij ontstentenis van kennisgeving wordt het verzoek 
geacht te zijn aanvaard. 

 
§6.  De houder van het zakelijk recht kan tegen een weigering tot schrapping van een gebouw 

of woning van de stedelijke inventaris binnen drie maanden na de betekening van de 
weigering, beroep aantekenen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling 
Mechelen. 

 

TEGELIJKERTIJD VOORKOMEN OP VERSCHILLENDE INVENTARISSEN 
 
Artikel 24 
Woningen die reeds voorkomen op de inventaris ‘ongeschikt - onbewoonbaar’, kunnen niet 
opgenomen worden op de inventaris leegstand. 
 
BEREKENING VAN DE HEFFING 

 
Artikel 25 

§1. Het basisbedrag van de heffing voor woningen wordt per belastbare woning of gebouw 
vastgesteld op 3.750,00 euro. 

 
§2. Het bedrag van de heffing is gelijk aan het resultaat van volgende formule: 

- het basisbedrag vermenigvuldigd met x+1, waarbij x gelijk is aan het aantal periodes 

van 12 maanden dat de woning en/of het gebouw zonder onderbreking opgenomen is 

in de gemeentelijke inventaris; 
- x mag niet meer bedragen dan 4. 

 
§3. In het geval dat een woning en/of gebouw tegelijkertijd op verschillende inventarissen 

ingeschreven staat, is de voormelde heffing verschuldigd per afzonderlijke opname. 

 
§4.  Indien de een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen niet wordt 

verleend, zoals bepaald in artikel 29bis, dan vervalt de vrijstelling en wordt aan de 
belastingplichtige een heffing opgelegd gelijk aan de som van de heffingsbedragen die de 
overdrager verschuldigd zou zijn voor de reeds opgenomen periode van de vrijstelling. 

 
VRIJSTELLINGEN 

 
Artikel 26 
Een vrijstelling van de heffing kan enkel en alleen worden aangevraagd door middel van een 
daartoe bestemd (digitaal) aanvraagformulier. 
 

Artikel 27 
Vrijstelling voor een nieuwe houder van het zakelijk recht. 

 
§1. Er wordt een vrijstelling van de heffing, zoals bepaald in artikel 25, verleend gedurende een 

periode van 2 jaar vanaf het moment van overdracht van het zakelijk recht en dit aan de 
belastingsplichtige die minder dan 2 jaar houder is van het zakelijk recht van de woning 
en/of gebouw. 

 

Voor de overdracht van het zakelijk recht van een beschermd monument wordt deze 
vrijstelling uitgebreid tot 5 jaar en dit aan de belastingsplichtige die zijn beschermde 
woning/gebouw minder dan 5 jaar in bezit heeft. 
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§2. Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten aan: 

- vennootschappen waarin de vroegere houder van het zakelijk recht participeert, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10% van het aandeelhouderschap; 

- vzw’s waar de houder van het zakelijk recht lid van is; 
- bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij ingeval van overdracht bij 

erfopvolging of testament. 
 
Artikel 28 
Vrijstelling voor sociale huisvestingsmaatschappijen. 
 
Er wordt een bijkomende vrijstelling van 5 jaar verleend aan sociale huisvestingsmaatschappijen 
op voorwaarde dat ze aantonen dat ze een volledig renovatiedossier voor de geïnventariseerde 

woningen hebben ingediend bij de VMSW. De vrijstelling gaat in op datum van ontvangst van de 
bewijsstukken van het renovatiedossier op de administratie.  
 
Artikel 29 
Vrijstelling voor renovatie. 

 

§1. Er wordt in een periode van tien jaar aan de belastingsplichtige éénmaal een vrijstelling 
van maximaal 4 jaren gegeven voor de renovatie van de woning en/of het gebouw, waarbij 
de problematische situatie ten gronde wordt aangepakt. Binnen de renovatieperiode kan 
slechts een onderbreking van één jaar worden toegestaan waarin er geen renovatiewerken 
worden uitgevoerd. De overige periodes moeten aansluitend opgenomen worden. De 
werken moeten met andere woorden uiterlijk binnen de 5 jaar uitgevoerd zijn.  

 

§2. De geplande renovatiewerken dienen aangetoond te worden aan de hand van ofwel een 
niet-vervallen een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor 
vergunningsplichtige werken, ofwel een renovatienota voor niet-vergunningsplichtige 
werken. 

 
De omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet aangevuld worden 
met een gedetailleerd tijdschema waarin de fasering van de werken wordt toegelicht. Uit 

deze documenten moet duidelijk blijken dat de problematische situatie ten gronde zal 

worden aangepakt. De termijnen van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen moeten gerespecteerd worden. Bij panden waar renovatiewerken zonder 
vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd, moet het pand binnen de twee jaar na 
inventarisatiedatum wind- en waterdicht zijn.  

 

§3. De vrijstelling wordt verleend op voorwaarde dat de werken ook effectief worden itgevoerd. 
Daarom wordt de vrijstelling verleend in schijven van één jaar. 

 
§4. De eerste schijf gaat in in het jaar van de aanvraag: via het aanvraagformulier en gaat in 

vanaf de datum van inventarisatie; in de daaropvolgende jaren: op de eerstvolgende 
inventarisatiedatum na datum van ontvangst op de administratie, ofwel de 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het gedetailleerd 

tijdschema, ofwel de volledige renovatienota. 
 

§5. Indien een plaatsbezoek tot vaststelling van de voortgang van de werken wordt geweigerd 
of indien aan de administratie geen toegang wordt verleend tot de woning en/of het 
gebouw, dan wordt de toekenning van een tweede, derde of vierde schijf automatisch 

geweigerd. 
 

§6. Woningen of gebouwen die zowel op de ‘inventaris verwaarlozing’ als op de ‘inventaris 
leegstand’ voorkomen en die dankzij een renovatie geschrapt worden van de ‘inventaris 
verwaarlozing’, maar nog wel nog leegstaan, krijgen aansluitend een extra vrijstelling van 
één jaar voor het wegwerken van de leegstand. 

 
Artikel 29bis 

Vrijstelling wegens het indienen van een volledig bevonden aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. 
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§1. Er wordt een vrijstelling van heffing verleend van zodra de belastingplichtige een 

schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag voor een omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige handelingen opgemaakt door een ambtenaar van de dienst 
omgeving, voorlegt. 

 

§2. De vrijstelling eindigt op het moment dat er een beslissing is omtrent de aanvraag. 
 

§3.  Indien de vergunning niet wordt verleend, dan vervalt de vrijstelling en moet   de houder 
van het zakelijk recht een heffing betalen zoals bepaald in artikel 25. 

 
§4. Indien de vergunning wordt verleend, kan de belastingplichtige aansluitend  de vrijstelling 

zoals beschreven in artikel 29 aanvragen.  

 
Artikel 30 
Extra vrijstelling voor de renovatie van een beschermd monument. 
 

§1. Voor de renovatie van een beschermd monument kan een extra vrijstelling worden 

gegeven van maximaal 1 jaar, op voorwaarde dat de belastingplichtige vóór de aanvang 

van de werken aan de hand van duidelijke bewijsstukken kan aantonen dat door het 
specifiek karakter van de renovatie een renovatietermijn van 4 jaar niet volstaat. 

 
§2. De aanvraag van de vijfde schijf moet ingediend worden uiterlijk een maand voor de vierde 

schijf verstrijkt. Om voor de vijfde schijf in aanmerking te komen, moet uit de stand van 
zaken blijken dat de werken uitgevoerd worden zoals gepland in de renovatienota of het 
gedetailleerd tijdschema. De toekenning van de vijfde schijf kan worden voorafgegaan door 

een plaatsbezoek van de administratie ter controle. Indien blijkt uit de stand van zaken of 
uit het verslag van het plaatsbezoek dat de werken niet uitgevoerd worden zoals gepland in 
de renovatienota of in het gedetailleerd tijdschema, dan wordt de verlenging geweigerd. 

 
§3. Indien een plaatsbezoek ter vaststelling van de voortgang van de werken wordt geweigerd 

of indien aan de administratie geen toegang wordt verleend  tot de woning en/of het 
gebouw, dan wordt de toekenning van een vijfde schijf automatisch geweigerd. 

 

Artikel 31 
Vrijstelling voor verblijf in een woon- en verzorgingsinstelling. 
 
Er wordt een vrijstelling van heffing van 5 jaar verleend vanaf de datum van de administratieve 
akte aan de houder van het zakelijk recht die in een instelling verblijft en waarvan de woning de 

enige woning in bezit is. Deze vrijstelling wordt enkel verleend voor de opname op de ‘inventaris 
leegstaande woningen’ en niet voor de opname op de ‘inventaris verwaarloosde woningen’. 
 
Artikel 32 
Vrijstelling voor ongeschikte en/of onbewoonbare woningen waarbij de woning de enige in bezit is 
van de belastingplichtige. 
 

Er wordt een vrijstelling voor onbepaalde duur verleend aan de houder van het zakelijk recht van 
een ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning, indien de woning de enige is waarvan hij 
houder is van het zakelijk recht en hij die volledig gebruikt als hoofdverblijfplaats op het moment 
van de opstart van de procedure. De houder van het zakelijk recht is vrijgesteld zolang hij aan die 
voorwaarden voldoet. 

 
Artikel 33 

Vrijstelling voor woningen en/of gebouwen getroffen door een ramp. 
 
Er wordt een vrijstelling verleend aan houders van het zakelijk recht van woningen en/of gebouwen 
die getroffen zijn door een ramp gedurende een periode van 2 jaar volgend op de datum van de 
ramp. 
 

Artikel 33bis 
Vrijstelling voor onteigening.  
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Er wordt een vrijstelling verleend voor een woning of gebouw dat gelegen is binnen de grenzen van 

een goedgekeurd onteigeningsplan of waarvoor geen omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen meer wordt afgeleverd omdat een onteigeningsplan wordt 
voorbereid. De vrijstelling loopt vanaf de datum van betekening van het onteigeningsplan tot de 
datum van effectieve onteigening.  

 
Artikel 34 
Vrijstellingen voor woningen en/of gebouwen die het onderwerp vormen van een gerechtelijke 
procedure. 
 

§1. Er wordt een vrijstelling verleend voor woningen en/of gebouwen waarvan het effectief 
gebruik onmogelijk is omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk 

onderzoek, vanaf het begin van de onmogelijkheid tot effectief gebruik, tot 1 jaar na het 
einde van de onmogelijkheid. 

 
§2. Er wordt een vrijstelling verleend voor woningen en/of gebouwen waarvan het effectief 

gebruik onmogelijk is omwille van een gerechtelijke procedure, vanaf het begin van de 

onmogelijkheid tot effectief gebruik, tot 1 jaar na het einde van de onmogelijkheid. 

 
§3. Bij deze aanvraag moeten stukken zijn gevoegd op basis waarvan de stand van zaken van 

het strafrechtelijk onderzoek of de gerechtelijke procedure kan worden afgeleid. 
 
Artikel 34bis 
Vrijstelling voor de leegstand van een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor de uitbating van 
een economische activiteit en waarvan de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit en houder 

van het zakelijk recht van  het gebouw een gedeelte van het gebouw als hoofdverblijfplaats 
bewoont. 
 

§1. Er wordt een vrijstelling van 2 jaar verleend voor leegstaande gebouwen, die in hoofdzaak 
gediend hebben voor de uitoefening van een economische activiteit en waarvan een niet af 
te scheiden gedeelte als hoofdverblijfplaats wordt bewoond door de vroegere uitbater van 
de economische activiteit en deze vroegere uitbater tevens de houder is van het zakelijk 

recht van het gebouw. 

 
Artikel 35 
Vrijstelling voor tijdelijk gebruik van een leegstaand gebouw in functie van het stimuleren van het 
ondernemerschap. 
 

§1. Er wordt vrijstelling gegevens aan de houder van het zakelijk recht van een gebouw dat in 
het jaar voorafgaand het moment dat de belasting verschuldigd wordt minimum voor een 
periode van 3 maand (al dan niet aaneensluitend) gebruikt werd voor een tijdelijk publiek 
toegankelijke invulling,  zoals pop-up handel- en horecazaken en   startende ondernemers, 
mits bewijs van ingebruikname en op voorwaarde dat deze correct werd aangemeld bij de 
gemeente en aan de wettelijke vereisten (o.a. stedenbouwkundige -en 
brandveiligheidsvoorschriften, inschrijving in KBO,  verplichte vergunningen,…) voldeed. 

 
§2. De tijdelijke ingebruikname door pop-up en/of startende ondernemers dient ook telkens 

door de houder van het zakelijk recht voorafgaandelijk  schriftelijk gemeld te worden aan 
de dienst wonen om later gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling. 

 

§3. De vrijstellingsperiode wordt verleend voor 1 jaar. Na deze vrijstellingsperiode wordt de 
houder van het zakelijk recht terug heffingsplichtig. 

 
§4. Voor panden waar een vrijstelling onder artikel 34 bis werd toegekend, kan niet meer 

vrijgesteld worden onder artikel 35. 
 
Artikel 36 
Vrijstelling voor het uitoefenen van een vrij beroep in een woning. 

Er wordt een vrijstelling voor de belasting op leegstand verleend voor woningen die gebruikt 
worden voor het uitoefenen van een vrij beroep. 
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Onder een vrij beroep verstaat men elke zelfstandige beoefenaar van een dienstverlenend 

intellectueel beroep, waarbij de dienstverlening hoofdzakelijk uit een intellectuele prestatie bestaat, 
er een belangrijke voorafgaande opleiding en permanente vorming vereist is, de beoefenaar een 
persoonlijke verantwoordelijkheid draagt, de dienstverlening gebeurt zowel in het belang van de 
cliënt als het algemeen belang en de beroepsuitoefening onderworpen is aan een deontologie. 

 
Deze vrijstelling wordt enkel verleend wanneer er geen structurele wijzigingen aan de woning 
worden uitgevoerd, zodat wanneer de woning niet meer door de vrije beroeper wordt gebruikt, ze 
meteen terug gebruikt kan worden voor haar eigenlijke functie, namelijk wonen. 
 
Artikel 37 

§1. De houder van het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling zoals 

beschreven in artikel 27 tot en met artikel 36 dient zelf hiervoor de nodige bewijsstukken 
voor te leggen aan de administratie. 

 
§2. De administratie vermeldt de begin- en einddatum van de vrijstelling in de inventaris. De 

administratie geeft de houder van het zakelijk recht binnen drie maanden na het verzoek 

van vrijstelling kennis van haar beslissing daaromtrent. Deze kennisgeving bevat minimum 

de begin- en einddatum van de vrijstelling en de datum waarop de houder van het zakelijk 
recht de eerste maal terug heffingsplichtig wordt, indien er vóór die datum geen schrapping 
uit de inventaris gebeurt. Tevens wordt in de kennisgeving de procedure voor schrapping 
uit de inventaris toegelicht. 

 
INKOHIERING EN REGELING VAN GESCHILLEN 
 

Artikel 38 
§1. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 

verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.  
 

§2. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending  van het 
aanslagbiljet. 

 

§3. De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van   

burgemeester en schepenen. 
 

§4. De indiening en de behandeling van het bezwaar gebeurt volgens de bepalingen van het 
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

 
OVERGANGSMAATREGELEN 
 
Artikel 39 

§1. Woningen en/of gebouwen die werden geïnventariseerd als onbewoonbaar, ongeschikt of 
verwaarloosd overeenkomstig de bepalingen van het belastingsreglement op gebouwen 
en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, 

bouwvallig, leegstaand of onafgewerkt zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 
van 16 december 2014 nog niet zijn geschrapt, blijven opgenomen op de inventarissen met 
behoud van de oorspronkelijke inventarisatiedatum. 

 
§2. Woningen die door het Vlaams Gewest geïnventariseerd zijn als ongeschikt en/of 

onbewoonbaar, worden niet opgenomen in het leegstandsregister. 
 

§3. De schorsingen die door het Vlaams Gewest werden toegekend aan de woning die vóór 1 
januari 2010 door het Vlaams Gewest zijn geïnventariseerd, blijven voor deze woningen 
gelden na 1 januari 2010. 

 
SLOTBEPALING 
 

Artikel 40 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 
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40. 33. BELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 

2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement op de tweede 
verblijven d.d. 18 december 2018; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 
 

Feiten, context en argumentatie 
 
Een tweede verblijf is een hoofdverblijfplaats waarvoor niemand zich heeft ingeschreven in het 
bevolkingsregister. Er zijn een aantal tweede verblijven op het grondgebied van de gemeente. Een 
tweede verblijf geeft aanleiding tot effectief verblijf, waardoor voor de gemeente toch zekere 
kosten ontstaan, zowel op het gebied van administratie en veiligheid als inzake infrastructuur en 
afvalbeheersing. 

Door het gebruik van een woongelegenheid als tweede verblijf, leveren de bewoners of 
verblijfhouders van het tweede verblijf geen bijdrage in de gemeentelijke fiscaliteit via de 

aanvullende belasting op de personenbelasting. 
 
Om die reden wordt voorgesteld om een belasting op tweede verblijven in te voeren. 
 

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 
 
Financiële weerslag 
 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 

maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 
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Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Belastbare grondslag 

 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2019 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
jaarlijkse belasting geheven op de tweede verblijven. 
 
Artikel 2 
Het raadsbesluit vervangt het bestaand belastingreglement betreffende de jaarlijkse belasting op 

de tweede verblijven, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2018. 
 
Artikel 3 
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke private woongelegenheid, waarvan degene die er kan 
verblijven voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht het 
feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of 

buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden met inbegrip van de 

met chalets gelijkgestelde caravans, ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger 
ingeschreven zijn. 
 
Als tweede verblijf worden niet beschouwd : 

- de lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit. 
 

- de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij ze minstens zes maanden van 
het belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden. 

 
- de leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij in de loop 

van het aan het aanslagjaar voorafgaande kalenderjaar blijkens de gegevens uit het 
bevolkingsregister, gedurende ten minste zes maanden van het jaar als hoofdverblijfplaats 
werden aangewend. 

 
Vallen niet onder de toepassing van de belasting op de tweede verblijven: de woningen die werden 
opgenomen op de inventaris onbewoonbaar en ongeschikt of leegstand. 

 
Belastingplichtige 
 
Artikel 4 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon die volle eigenaar, vruchtgebruiker, 
opstalhouder of erfpachter is van het tweede verblijf. 
 
Vruchtgebruiker: diegene die kan genieten van het goed. 
 
Vruchtgebruik: het zakelijk recht om van een zaak, waarvan een ander het eigendom heeft, het 

tijdelijk genot te hebben. Iemand die een vruchtgebruik heeft op een goed mag tijdelijk “genieten” 
van de woning en de vruchten ervan opstrijken, maar moet daarbij wel de bestemming van het 
goed respecteren. 
 
Opstalhouder: de persoon of de vennootschap die het recht verkrijgt. 
 

Recht van opstal: het recht recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op 

andermans grond, gedurende een periode van maximaal 50 jaar. 
 
Erfpacht: het recht om een stuk grond van een ander te gebruiken. 
Erfpachter: gebruiker heeft tijdens de duur van de erfpacht dezelfde rechten als de eigenaar, maar 
mag niets doen dat de waarde van de grond zou doen verminderen. 
 
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door 

de huurder, vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. 
De eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder en erfpachter zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de 
betaling van de belasting. 
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Berekening van de heffing 

 
Artikel 5 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op € 625,00 per tweede verblijf. 
 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met: 
- 10 % bij een eerste overtreding, 
- 100 %, 200 % bij respectievelijk een tweede en derde overtreding, met dien verstande dat 

een correcte aangifte gedurende twee opeenvolgende jaren de goede trouw in hoofde van 
de belastingplichtige volledig herstelt. 

 
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 

 
Ingeval van weigering om een fiscale controle te laten uitvoeren of weigering om boeken of 
bescheiden voor te leggen: een bijkomende administratieve geldboete van € 100,00 op te leggen. 
 
Artikel 6 

De belasting is ondeelbaar en voor het gehele belastingjaar verschuldigd door de belastingplichtige 

op 1 januari van het aanslagjaar. 
 
De toestand op 1 januari is bepalend voor het vaststellen van de belasting. 
 
Aanmelding 
 
Artikel 7 

De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar bij het gemeentebestuur 
aangifte doen van elk tweede verblijf dat zij in de gemeente bezitten, door middel van het 
formulier waarvan het model door het College van Burgemeester en Schepenen werd vastgesteld.  
 
Bij twijfel wordt de belastingplichtige verzocht om facturen van gas en elektriciteit van het 
betreffende aanslagjaar voor te leggen. De eigenaar geeft toestemming aan het gemeentebestuur 
om bij twijfel de aanwending als tweede verblijf te controleren bij middel van plaatsbezoek. 

Indien uit de aanmelding wordt vermoed dat deze woning niet wordt gebruikt, kan deze woning 

onderzocht worden in het kader van het register van leegstaande woningen en gebouwen. 
 
Artikel 8 
De betrokkenen die geen formulier zouden ontvangen hebben, zijn niettemin verplicht spontaan 
aan het gemeentebestuur de elementen te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van de 

belasting en dit ten laatste één maand na de aanwending als tweede verblijf, de ingebruikneming 
of de eigendomsverwerving. 
 
Artikel 9 
Bij gebreke van een aangifte  binnen de gestelde termijn, of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege belast volgens de gegevens 
waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan 
de belastingplichtige, per brief de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de 
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en 
het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde 

werkdag die volgt op de datum van verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen 
schriftelijk voor te dragen. 

 
Schrapping 
 
Artikel 10 
Een woning wordt geschrapt als ze ten minste 6 maanden ononderbroken wordt bewoond, te 
rekenen vanaf de datum van bewoning. De ingebruikname moet door de belastingplichtige worden 

gemeld aan de dienst Wonen via een beveiligde zending. 
De administratie kan steeds een tussentijds plaatsbezoek uitvoeren. Indien tijdens deze 
tussentijdse controle wordt vastgesteld dat de woning niet bewoond wordt, dan wordt de procedure 
van schrapping stopgezet. 
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Het effectief gebruik zal onder meer blijken uit de inschrijving in het bevolkingsregister en als 

voldaan aan de vigerende reglementering inzake omgevingsvergunningen. 
 
Vrijstelling voor een nieuwe houder van het zakelijk recht 
 

Artikel 11 
Er wordt een vrijstelling van de heffing verleend gedurende een periode van 2 jaar vanaf het 
moment van overdracht van het zakelijk recht en dit aan de belastingsplichtige die minder dan 2 
jaar houder is van het zakelijk recht van de woning en/of gebouw. 
 
Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten aan: 
 

- vennootschappen waarin de vroegere houder van het zakelijk recht participeert, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10% van het aandeelhouderschap; 

- vzw’s waar de houder van het zakelijk recht lid van is; 
- bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij ingeval van overdracht bij 

erfopvolging of testament. 

 

Slotbepalingen 
 
Artikel 12 
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 13 

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake, 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Artikel 14 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 
 
 

41. 34. OPCENTIEMEN OP DE DOOR HET VLAAMS GEWEST GEHEVEN HEFFING 

OP LEEGSTAANDE EN/OF VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTEN 

Juridische grond 

Gelet op artikel 170,§4, Grondwet; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; 
zoals gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het Decreet 

van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van 
de gemeenteraad betreft. 
Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 2.6.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van 

de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 
Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing 
van bedrijfsruimten, inzonderheid Hoofdstuk III, artikel 15, betreffende de mogelijkheid om 
gemeentelijke opcentiemen te heffen;  
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, art 464/1,2°; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16 december 2014; 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen. 

 



122 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1 
Er worden voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 ten voordele van de gemeente 100 
opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde 
bedrijfsgebouwen. 
 
Artikel 2 

De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst 
voor de inning van deze opcentiemen. 
 
Artikel 3 
Een afschrift van deze verordening wordt aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst 
toegezonden. 

 
Artikel 4 

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

42. 35. BELASTING OP VERKOOPAUTOMATEN GELEGEN OP PRIVETERREIN EN 

OPENBAAR DOMEIN 

Aanleiding 

 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 

 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 

 
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 

- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
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- Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement belasting op 

verkoopautomaten en standplaatsen op privéterrein gelegen langs de openbare weg d.d. 
16 december 2014; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand retributiereglement voor 
het innemen van standplaatsen en verkoopautomaten op het openbaar domein d.d. 16 

december 2014; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 
 
Overwegende dat de installatie van verkoopautomaten een toeloop van publiek kan veroorzaken 

met daarbij gepaard gaande overlast van aan- en oprijdend verkeer, waarbij er een verhoogde 
onveiligheid ontstaat;  
 
Overwegende dat het toezicht op deze overlast voor de gemeente een verhoogde kost met zich 
meebrengt; 

 

Overwegende dat het is billijk is dat belastingplichtigen die een toelating krijgen om een deel van 
de openbare weg privatief in gebruik te nemen hiervoor een bijdrage te leveren via een belasting; 
 
Overwegende dat het verantwoord is om met de invoering van dit belastingreglement de kosten te 
financieren en de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 

 
 
Financiële weerslag 
 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
jaarlijkse belasting gevestigd op verkoopautomaten gelegen op privéterrein en openbaar domein. 
 
Artikel 2: Berekeningsgrondslag en tarieven 
 

De belasting is verschuldigd voor verkoopautomaten ongeacht welke producten en diensten er 
aangeboden worden, welke geplaatst zijn hetzij op privéterrein, hetzij op openbaar domein. 
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De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd door de eigenaar van de automaat, 

welke ook de datum is van ingebruikstelling van de verkoopautomaat. 
 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: 
 

- € 150,00 per verkoopautomaat gelegen op privéterrein met de afmetingen tot 1m30, voor 
elke volgende 1m30 wordt € 150,00 aangerekend; 

- € 500,00 per verkoopautomaat gelegen op openbaar domein met de afmetingen tot 1m30, 
voor elke volgend 1m30 wordt € 500 aangerekend. 

 
De lengte die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de belasting is deze van de 
voorzijde van de verkoopautomaat. 

 
Artikel 3: Belastingplichtige 
 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de verkoopautomaat. De eigenaar van het 
privéterrein is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van deze belasting.  

 

Artikel 4: Aangifteplicht 
 
De belastingplichtige ontvangt van de gemeente een aangifteformulier dat door hem behoorlijk 
ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum, moet worden teruggestuurd. 
 
Het aangifteformulier moet worden terugbezorgd aan het Gemeentebestuur van Willebroek, 
financiële dienst, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek of via e-mail aan belastingen@willebroek.be. 

 
De aangifte kan gebeuren via volgende kanalen: 
 

- via mail: belastingen@willebroek.be; 
- post – aangetekend schrijven: College van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 1, 

2830 Willebroek. 
 

De belastingplichtigen zijn tevens gehouden, binnen de acht dagen na het plaatsen, overdragen of 

verwijderen van een verkoopautomaat, bij een per post aangetekend schrijven of een tegen 
ontvangstbewijs afgegeven bericht aangifte te doen bij het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 15 

januari van het jaar volgend op het aanslagjaar, aan de gemeente de voor de aanslag de 
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. 
 
De aangifte moet worden gedaan op het formulier dat de gemeente ter beschikking stelt van de 
belastingplichtige. 
Dit formulier kan bekomen worden op bovengenoemd adres. 
 

Artikel 5: Ambtshalve belasting 
 
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de 
gestelde termijnen, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover 
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het College van 
Burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven de motieven om 

gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de 3e 
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerking schriftelijk voor te 
dragen. 
 

Artikel 6: Belastingverhoging 
 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met: 
 
- 50 % van de ambtshalve ingekohierde belasting. 
 

mailto:belastingen@willebroek.be
mailto:belastingen@willebroek.be
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Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 

 
Artikel 7: Vrijstellingen 
 
Verkoopautomaten die niet onderworpen zijn aan deze belasting: 

 
- verkoopautomaten die geplaatst zijn dat ze niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek; 
- verkoopautomaten die zich bevinden binnen in de handelszaak en alleen bereikbaar zijn 

tijdens de normale openingsuren van de handelszaak; 
- bankautomaten; 
- verkoopautomaten voor apotheekproducten zonder voorschrift; 
- tankautomaten. 

 
Artikel 8: Controlemiddelen 
 
De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen.  
 

Artikel 9: Wijze van invordering 

 
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt ten laatste 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 10: Betalingstermijn 
 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 11: Verwijzingsregel 
 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 

 

Artikel 12: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

43. 36. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET VERNIEUWEN, VERLENGEN OF 

VERVANGEN VAN VERBLIJFSVERGUNNINGEN, ZIJNDE HET BEWIJS VAN 

INSCHRIJVING IN HET VREEMDELINGENREGISTER - TIJDELIJK VERBLIJF 

Aanleiding 
 

De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 

2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 28 

november 2017; 



126 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 
 

Het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, lasten voor de gemeente met zich mee en dat het gepast 
is hiervoor aan de aanvrager een retributie in rekening te brengen. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 
 
 

Financiële weerslag 
 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 

Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd op het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van inschrijving in 
het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, verder genoemd als “elektronische A-kaart”. 
 
Artikel 2: Tarieven 
 
Het bedrag van de retributie voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de elektronische A-

kaart bedraagt € 50,00. 
 
Artikel 3: Uitzondering 

 
§1 In uitzondering van artikel 2 bedraagt de retributie voor het vernieuwen, verlengen of 

vervangen van de elektronische A-kaart € 5,00 voor de aanvrager die: 

 
- Gemachtigd is tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België als student, als vorser 

of op basis van een humanitaire regularisatie op grond van artikel 9bis van de 
Vreemdelingenwet; 
OF 

- Minderjarig is op het moment van de aanvraag. 
 

§2 in afwijking van §1 bedraagt de retributie voor het vernieuwen, verlengen of vervangen 
van de elektronische A-kaart in dringende en zeer dringende procedure € 25,00. 
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Artikel 4: Retributieplichtige 

 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient bij de aanvraag van de elektronische A-
kaart betaald te worden. 
De retributie is niet restitueerbaar. 

 
Artikel 5: Inning 
 
Deze retributie kan maar één keer per kalanderjaar geëind worden. 
 
Artikel 6: Bekendmaking 
 

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

44. 37. BELASTING OP VOERTUIGENVERHUUR MET BESTUURDER (VVB) 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 

2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
- Het Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de 

weg, zoals gewijzigd bij latere decreten; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16 

december 2014; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 
 
De diensten van de gemeente zijn belast met het afleveren van vergunningen voor het verhuren 

van voertuigen met bestuurder en dit brengt kosten met zich mee en het is dan ook gepast om 
deze te recupereren. 

 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 
 
Financiële weerslag 
 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 

het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2024 wordt een 
belasting gevestigd op voertuigenverhuur met bestuurder waarvoor door het college van 
burgemeester en schepenen een exploitatievergunning of een vergunning voor de 
voertuigenverhuur met bestuurder werd afgeleverd. 

 
Artikel 2: Berekeningsgrondslag en tarieven 
 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: 
 
vergunning voor voertuigenverhuur met bestuurder: een zoals door het decreet van 20 april 2001 

geïndexeerd bedrag van € 250,00 per voertuig en per jaar vermeld in de akte van de vergunning. 
 

De belasting is onverdeelbaar verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment 
waarop de vergunning werd afgegeven. 
 
Artikel 3: Belastingplichtige 
 

De belasting is verschuldigd door de vergunninghouder, op 1 januari van het aanslagjaar of op het 
moment van de afgifte van de vergunning. 
 
Artikel 4: Intrekking - Vermindering 
 
De intrekking van de vergunning bij politiemaatregel ingevolge een fout van de verkrijger of het 
verzaken van de verkrijger aan de hem afgeleverde vergunning, heeft de belastingplichtige geen 

recht op enige terugbetaling van reeds betaalde sommen. 
 
De vermindering van het aantal voertuigen geeft geen aanleiding tot belastingteruggave, evenmin 
als de opschorting of intrekking van de vergunning of het buiten werking stellen van één of meer 

voertuigen om welke reden dan ook. 
 

Artikel 5: Aangifteplicht 
 
De belastingschuldige is gehouden voor 30 juni van het aanslagjaar spontaan aangifte te doen op 
een daartoe voorbestemd formulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld. 
 
Artikel 6: Controlemiddelen 
 

De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen.  
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Artikel 7: Ambtshalve belasting 

 
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de 
gestelde termijnen, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover 
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het College van 
Burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven de motieven om 
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de 3e 
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerking schriftelijk voor te 
dragen. 

 
Artikel 8: Belastingverhoging 
 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met: 
 

- Bij een eerste overtreding: 10 % verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting; 

- Vanaf een tweede overtreding: 100 % verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting; 
- Vanaf een derde overtreding: 200 % verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting. 
 
Deze verhogingen worden per vergunning toegepast met dien verstande dat een correcte aangifte 
gedurende twee opeenvolgende jaren de goede trouw in hoofde van de belastingplichtige volledig 
herstelt. 
 

Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 
 
Artikel 9: Wijze van invordering 
 
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 

Artikel 10: Betalingstermijn 

 
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 11: Administratieve geldboete 
 

Voor het niet naleven van de bepalingen van dit belastingreglement of van het Decreet van 30 mei 
2008 kan een administratieve geldboete gelijk aan 500,00 euro worden opgelegd. 
Het bedrag van de administratieve boete wordt ingekohierd. 
 
Artikel 12: Verwijzingsregel 
 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 

gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Artikel 13: Bekendmaking 
 

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 
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45. 38. BELASTING OP NACHTWINKELS, PRIVATE BUREAUS VOOR 

TELECOMMUNICATIE, WEDKANTOREN EN SHISHABARS 

Aanleiding 

 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 

 
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;  

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
- Algemene Bestuurlijke Politieverordening gemeente Willebroek Gemeenteraad 16-12-2014 

– gecoördineerde versie met latere wijzigingen; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement belasting op 

nachtwinkels d.d. 16 december 2014; 
- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement belasting op 

prive-clubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die 
zich onderwerpen aan zekere formaliteiten d.d. 16 december 2014; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement belasting op 
bedrijven wiens hoofdactiviteit bestaat in het ter beschikking stellen tegen vergoeding van 
telecommunicatieapparatuur d.d. 16 december 2014; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 
 

Feiten, context en argumentatie 
 
Nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, wedkantoren en shishabars zijn door de 
aard en het tijdstip van hun activiteiten, meer dan andere types handelszaken, een extra belasting 

voor veiligheids- en andere gemeentelijke openbare diensten op het vlak van handhaving van de 
openbare orde en openbare veiligheid. Een teveel aan dergelijke zaken schaadt de kwaliteit en de 
aantrekkelijkheid van het winkelapparaat. Deze neerwaartse evolutie moet door gerichte acties 
worden tegengehouden, zodat een verscheiden en kwaliteitsvol aanbod van handelszaken kan 
blijven bestaan. 
 

De eigenaars van de panden moeten zich bewust zijn van het feit dat zij een grote 
medeverantwoordelijkheid dragen bij verhuur van hun goed voor activiteiten die de openbare orde 
verstoren, de netheid aantasten en het imago van het winkelapparaat schaden, reden waarom zij 
solidair en ondeelbaar gehouden zijn tot betaling van deze belasting. 
 
De belasting op de nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, wedkantoren en 

shishabars neemt de financiële toestand van de gemeente in overweging en heeft als doel enerzijds 

een bijdrage in de kosten te leveren voor het bestrijden van de overlast en anderzijds een 
doordacht lokaal economisch beleid in de handelskernen te voeren. Bijgevolg is het wenselijk om 
een belasting te heffen op de nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, wedkantoren 
en shisha-bars, zodat op die manier wordt bijgedragen in de gemeentelijke uitgaven. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting. 
 

 
Financiële weerslag 
 
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt er zowel 
een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels, private bureaus voor 
telecommunicatie, wedkantoren en shishabars gelegen op het grondgebied van Willebroek. 
 

Artikel 2: Definities 
 
Onder volgende begrippen wordt verstaan: 
 

- Nachtwinkel, privaatbureau voor telecommunicatie, wedkantoor: elke vestigingseenheid die 
onder het toepassingsgebied valt van Titel 5 diverse bepalingen afdeling 5 en 6 van de 

Algemene Bestuurlijke Politieverordening gemeente Willebroek Gemeenteraad 16-12-2014 
– gecoördineerde versie met latere wijzigingen. 

 
- Shishabar: een publiek toegankelijke inrichting onder meer bestemd om waterpijp te roken 

ook al is dit sporadisch. Onder waterpijp wordt verstaan een apparaat om te roken via een 
vloeistofreservoir. 

 

Artikel 3: Belastingplichtige 
 
De belasting is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de handelszaak, de 
uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de economische activiteit wordt gehouden. 
 
Artikel 4: Berekeningsgrondslag en tarieven 
 

De openingsbelasting is vastgesteld op € 6.000,00 en verschuldigd bij elke opening of wijziging van 
uitbating van een nachtwinkel, privaat bureau voor telecommunicatie, wedkantoor of shishabar. 
 
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op € 1.500 per nachtwinkel, per privaat 

bureau voor telecommunicatie, per wedkantoor en per shishabar. 
 

De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor het hele 
jaar, welke ook de aanvangs- of stopzettingsdatum van de economische activiteit is of de wijziging 
van uitbating in het jaar. 
 
De jaarlijkse belasting gaat in volgend op het jaar van inkohiering van de openingsbelasting, of bij 
gebreke hiervan, vanaf de inwerkingtreding van het huidige belastingreglement. 
Er wordt geen korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook. 

In geval van een tijdelijke of een definitieve administratieve sluiting van de zaak omwille van een 
sanctie, opgelegd door daartoe bevoegde overheden, kunnen de belastingplichtigen op geen enkele 
schadeloosstelling aanspraak maken. 
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Artikel 5: Wijziging of stopzetting 

 
Elke wijziging of stopzetting van economische activiteit dient onder de verantwoordelijkheid van de 
belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan het 
College van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek. 

 
Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. 
 
Artikel 6: Aangifteplicht 
 
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan alsmede de eigenaar van het pand zijn ertoe 
gehouden voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte te doen van de nachtwinkel, 

privaat bureau voor telecommunicatie, wedkantoor of shishabar. 
 
Teneinde de belasting te heffen, stuurt het gemeentebestuur naar alle nachtwinkels, private 
bureaus voor telecommunicatie, wedkantoren en shishabars in uitbating gelegen op het 
grondgebied van Willebroek een aangifteformulier dat binnen de door het gemeentebestuur 

vastgestelde periode behoorlijk dient ingevuld, ondertekend en teruggestuurd te worden.  

 
Deze aangifte dient te gebeuren op volgend adres: College van burgemeester en schepenen, 
Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek of via volgend e-mailadres: belastingen@willebroek.be. 
 
De aangifte moet worden gedaan op het formulier dat de gemeente ter beschikking stelt van de 
belastingplichtige. 
Dit formulier kan bekomen worden op bovengenoemd adres. 

De belastingplichtigen die geen aangifteformulier zouden ontvangen hebben, zijn deze jaarlijks 
ertoe gehouden voor 1 september van het aanslagjaar op eigen initiatief het gemeentebestuur te 
informeren. 
 
De aangifte moet alle gegevens bevatten , die noodzakelijk zijn voor de berekening en de controle 
van de aanslag. 
 

Bij gebreke van aangifte of bij onvolledigheid hiervan wordt een proces-verbaal van vaststelling 

van economische activiteit opgesteld. De vaststelling van economische activiteit zal geschieden 
door een beëdigd ambtenaar die daartoe een proces-verbaal opstelt. Dit proces-verbaal van 
vaststelling van economische activiteit wordt gelijkgesteld met vaststelling van opening van een 
nachtwinkel, privaat bureau voor telecommunicatie, wedkantoor, shishabar of exploitatie ervan.  
 

Artikel 7: Controlemiddelen 
 
De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen. 
 
Ze zijn verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op eerste verzoek van 
het gemeentebestuur. Ze worden eraan gehouden de eventuele controle van hun verklaring 
mogelijk te maken.  

 
Artikel 8: Ambtshalve belasting 
 
Bij gebrek aan tijdige aangifte binnen de in artikel 5 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, 
onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve worden belast 

volgens de gegevens waarover de gemeente beschikt, onverminderd het recht op bezwaar en 
beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan 
de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze 
procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze 
elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde 
werkdag die volgt op de datum van verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen 

schriftelijk voor de dragen. 
 
Artikel 9: Belastingverhoging 
 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met: 
- Bij een eerste overtreding: 10% verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting; 

mailto:belastingen@willebroek.be
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- Vanaf een tweede overtreding: 50% verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting. 

 
Deze verhogingen worden per vestiging toegepast met dien verstande dat een correcte aangifte 
gedurende twee opeenvolgende jaren de goede trouw in hoofde van de belastingplichtige volledig 
herstelt. 

 
Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 
 
Artikel 10: Wijze van invordering 
 
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van 

burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 11: Betalingstermijn 
 
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

 

Artikel 12: Administratieve geldboete 
 
Voor het niet naleven van de bepalingen van dit belastingreglement kan een administratieve 
geldboete gelijk aan 500,00 euro worden opgelegd. Het bedrag van de administratieve boete wordt 
ingekohierd. 
 
Artikel 13: Verwijzingsregel 

 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Artikel 14: Bekendmaking 
 

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 

lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

46. 39. REGLEMENT INZAKE DE SOCIALE TOELAGES BIJ DE BELASTING OP HET 

INZAMELEN EN VERWERKEN VAN AFVALSTOFFEN 

Aanleiding 

 
In het eerste jaar van elke bestuursperiode keurt de gemeenteraad nieuwe belastingreglementen 
goed die gelden voor de komende zes jaar. Ook voor afvalbeheer moet dus een nieuw 
belastingreglement worden goedgekeurd. 
 
 

Juridische grond 

 
Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 
 
Bevoegdheidsgrond 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; zoals 
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de 

belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft. 
 
 
Toepasselijke regelgeving 

- De Grondwet, artikel 170 §4; 
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- Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit; 
- Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen 

(intergemeentelijke inning); 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA); 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement van 15 december 
2015; 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 2016 tot vaststelling van het 

uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: 
 
Er wordt een gemeentelijke toelage verleend in de vorm van: 
 

1. Het jaarlijks toekennen van 30,00 euro als tussenkomst in de extra gewichtskosten aan de 

referentiepersoon van het gezin ingeschreven in de gemeente op 1 januari van het 
betreffende jaar waarvan minstens 1 of meerdere gezinsleden, voldoen aan één van de 
volgende voorwaarden: 

 
a) Lijden aan incontinentie waarbij: 

 
* hij/zij voldoet aan de medische voorwaarden met een score 3 of 4, voor het 

criterium incontinentie, van het afhankelijkheidsrooster vastgelegd in het Koninklijk 
Besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal. De 

toelage wordt toegekend op voorlegging van een attest van het ziekenfonds. 
 
* hij/zij ontvangt, voor de aankoop van incontinentiemateriaal, een tegemoetkoming 

van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. (Voorheen Vlaams 
Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap, genoemd.) De 
toelage wordt toegekend op voorlegging van de beslissing van het Vlaams 
Agentschap voor personen met een handicap, tot betaling van 
incontinentiemateriaal. 

 
b) om een medische reden (vb. nierdialyse thuis, stomapatiënten, een huidziekte met 

blaarvorming en loslating opperhuis,…) andere dan bedoeld in artikel 1, 1.a, dat extra 
afval veroorzaakt na voorlegging van een attest van de arts waarin bevestigd wordt dat 
betrokkene extra verzorgingsmateriaal gebruikt. 
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Artikel 2: 

 
De toelage bedoeld in artikel 1 zal toegekend worden als uit de bevolkingsgegevens blijft hij/zij in 
het subsidiejaar op 1 januari van het betreffende jaar in de gemeente woont en: 
 

- bij artikel 1, punt 1 na voorlegging van het attest (ziekenfonds, Vlaams Agentschap of arts) 
bij het gemeentebestuur 

- bij artikel 1, punt 2 volgens de gegevens die door de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid werden verstrekt. 

 
Artikel 3: 
 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020 en heft elk voorgaande ten deze op. 
 
Artikel 4: 
 
De sociale betoelaging wordt in één deel uitbetaald. 

Het bedrag wordt op de DIFTAR-provisie rekening van de begunstigde overgemaakt. 

 
Artikel 5: 
 
Dit reglement heft elk voorgaande ten deze op.  De gemeenteraadsbeslissing van 15 december 
2015 betreffende de sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van 
afvalstoffen wordt opgeheven. 
 

Artikel 6: 
 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de intergemeentelijke 
vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). 
 

Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens artikel 286 van het decreet over 

het lokaal bestuur. 
 
Artikel 7: 
 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere uitvoering van deze 

beslissing. 

 
 

47. 40. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN DE 

KINDEROPVANG 't APPELBOOMPJE 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 

 

 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; 
- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 

 
Feiten, context en argumentatie 
 
De gemeente doet extra inspanningen op het vlak van kinderopvang. 
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Het onderhoud van lokalen, gebouwen en het ter beschikking stellen van personeel voor deze 

opvang vallen ten laste van de gemeente en is het passend dat de gemaakte kosten vergoed 
worden door de belanghebbende. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 

 
 
Financiële weerslag 
 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt er een 
retributie geheven voor het gebruik maken van de kinderopvang ‘t Appelboompje. 
 
Artikel 2: Retributieplichtige 
 

De retributie is verschuldigd door de personen die gebruik maken van de kinderopvang ’t 
Appelboompje. 
 
Artikel 3: Tarieven 
 
De retributie wordt vastgesteld conform het huishoudelijk reglement BKO ’t Appelboompje. 
 

Artikel 4: Betaling 
 
De retributie moet betaald worden binnen de 30 dagen na de toezending van de factuur. 

 
Artikel 5: Bekendmaking 
 

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 
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48. 41. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN HET 

KINDERDAGVERBLIJF BENGELHUISJE 

Aanleiding 

 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 

 
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; 
- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 

 
De gemeente doet extra inspanningen op het vlak van kinderopvang. 
Het onderhoud van lokalen, gebouwen en het ter beschikking stellen van personeel voor deze 
opvang vallen ten laste van de gemeente en is het passend dat de gemaakte kosten vergoed 
worden door de belanghebbende. 
 

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 
 
 
Financiële weerslag 
 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 

maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt er een 
retributie geheven voor het gebruik maken van het kinderdagverblijf Bengelhuisje. 
 
Artikel 2: Retributieplichtige 

 
De retributie is verschuldigd door de personen die gebruik maken van het kinderdagverblijf  
Bengelhuisje. 
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Artikel 3: Tarieven 

 
De retributie wordt vastgesteld conform het huishoudelijk reglement kinderdagverblijf 
Bengelhuisje. 
 

Artikel 4: Betaling 
 
De retributie moet betaald worden binnen de 30 dagen na de toezending van de factuur. 
 
Artikel 5: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 

lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

49. 42. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN CENTRUM JAN 

VAN WINGHE 

Aanleiding 
 

De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 
 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; 
- De Grondwet, artikel 170 §4; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
 
 
Feiten, context en argumentatie 
 

De gemeente doet extra inspanningen op het vlak van lokalen ter beschikking te stellen van 
burgers, verenigingen,… 
Het onderhoud van lokalen, gebouwen vallen ten laste van de gemeente en is het passend dat de 
gemaakte kosten vergoed worden door de belanghebbende. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 

 
 
Financiële weerslag 
 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 

maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 

Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt er een 
retributie geheven voor het gebruik maken van centrum Jan Van Winghe. 
 
Artikel 2: Retributieplichtige 
 
De retributie is verschuldigd door de personen die gebruik maken van centrum Jan Van Winghe. 
 

Artikel 3: Tarieven 
 
De retributie wordt vastgesteld conform het reglement centrum Jan Van Winghe. 
 
Artikel 4: Betaling 
 
De retributie moet betaald worden binnen de 30 dagen na de toezending van de factuur. 

 
Artikel 5: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

50. 43. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN CULTURELE 

INFRASTRUCTUUR 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025. 

 
 
Juridische grond, toepasselijke regelgeving 
 

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; 
- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 
 
De gemeente doet extra inspanningen op het vlak van lokalen ter beschikking te stellen van 
burgers, verenigingen,… 
Het onderhoud van lokalen, gebouwen vallen ten laste van de gemeente en is het passend dat de 

gemaakte kosten vergoed worden door de belanghebbende. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 
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Financiële weerslag 

 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 

 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt er een 
retributie geheven voor het gebruik maken van culturele infrastructuur. 
 
Artikel 2: Retributieplichtige 
 

De retributie is verschuldigd door de personen die gebruik maken van culturele infrastructuur. 
 
Artikel 3: Tarieven 
 
De retributie wordt vastgesteld conform het reglement culturele infrastructuur. 
 
Artikel 4: Betaling 

 
De retributie moet betaald worden binnen de 30 dagen na de toezending van de factuur. 
 
Artikel 5: Bekendmaking 
 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

51. 44. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN 

GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR 

Aanleiding 
 
De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december 
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 

2020 tot en met 2025. 
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Juridische grond, toepasselijke regelgeving 

 
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°; 
- De Grondwet, artikel 170 §4; 
- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
 
Feiten, context en argumentatie 
 
De gemeente doet extra inspanningen op het vlak van sportaccommodaties ter beschikking te 
stellen van burgers, verenigingen,… 
Het onderhoud van deze gebouwen, sportaccommodaties vallen ten laste van de gemeente en is 

het passend dat de gemaakte kosten vergoed worden door de belanghebbende. 
 
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie. 
 
 

Financiële weerslag 

 
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van 
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt er een 
retributie geheven voor het gebruik maken van gemeentelijke sportinfrastructuur. 

 
Artikel 2: Retributieplichtige 
 

De retributie is verschuldigd door de personen die gebruik maken van gemeentelijke 
sportinfrastructuur. 
 

Artikel 3: Tarieven 
 
De retributie wordt vastgesteld conform het reglement gemeentelijke sportinfrastructuur. 
 
Artikel 4: Betaling 
 
De retributie moet betaald worden binnen de 30 dagen na de toezending van de factuur. 
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Artikel 5: Bekendmaking 

 
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

 
 

Bouwen en wonen 

IVA Innova 

52. Overdracht deelperceel wegenis verkaveling Brouwerijstraat 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 

Op 26 oktober 2012 werd door het college van burgemeester en schepenen de vergunning met ref. 
V2012/0009 (nr.142/0250(02) Ruimte  Vlaanderen) voor een verkavelingsaanvraag afgeleverd aan 
de het Studiebureau Jan Foqué BVBA, m.s.o.g., beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg, 
Bezelaerstraat 128 te Willebroek.  
 
Op 5 september 2014 werd door het college van burgemeester en schepenen de vergunning tot 
verkavelingswijziging met ref. V2014/0006 afgeleverd aan de het Studiebureau Jan Foqué BVBA, 

m.s.o.g., beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg, Bezelaerstraat 128 te Willebroek. 
 
 
Feiten en context 

 
Ingevolge het “algemeen reglement op het bouwen “de dato 27 juli 1953 artikel 15-1° en 2° 
bijzondere voorwaarden tot het openen van wegen: 

1) Kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg 
2) De verplichting van der aanvragers , om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 
openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen zal de verkavelaar de wegenis en infra 
kosteloos aan de gemeente overdragen; 
  
Het Landmeetkundig studie- en vastgoedbureel Jan Foqué bvba, de NV Het Grondjuweel – NV 

Nestas, verkavelaars, hebben de gemeente schriftelijk verzocht om over te gaan tot het verlijden 
van een bestuurlijke akte tot overdracht (afstand) van de wegenis van de verkaveling 
“Brouwerijstraat”. 
 
In de Raad van  25 oktober 2016 werd de kosteloze overname van de  gronden zijnde de 
wegbedding van de verkaveling “Brouwerijstraat heeft een oppervlakte van 26a 38ca (2638m² op 
het opmetingsplan aangeduid), gelegen te Willebroek 2de afdeling, Sectie C, nrs. 627/V/2/deel, 

647/B/4/deel en 628/L/2, in gele kleur aangeduid op het bijgevoegd opmetingsplan, opgemaakt te 

Willebroek op 13 april 2016 door de heer Jan Foqué, m.s.o.g., beëdigd voor de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Mechelen goedgekeurd. 
 
Op 16 december 2016 werd de akte van afstand verleden.  
 
Tussen het overgedragen wegtracé en perceel 647/S/3  ligt er een strook grond, zoals aangeduid 

in blauwe kleur en genoemd lot 3 op proces-verbaal van afpaling van 26 juli 2017 opgesteld door 
de heer Jan Foqué, m.s.o.g., beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen. 
 
Voornoemd lot is nog steeds in volle eigendom van de oorspronkelijke verkavelaars NV Het 
Grondjuweel – NV Nestas. 
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Het is de bedoeling deze strook grond over te dragen aan het openbaar domein opdat de eigenaars 

van het perceel Willebroek 2de afdeling sectie C nr.647/S/3 een kavel zouden kunnen creëren voor 
vrijstaande bebouwing met rechtstreekse toegang naar de openbare weg. 
 
De eigenaars van het perceel Willebroek 2 de afdeling sectie C nr.647/S/3 hebben een 

verkavelingsaanvraag ingediend met betrekking tot perceel 647/S/3 (nummer V20170001) en 
hebben hiervoor op 7 juli 2017 een vergunning bekomen.  
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, gewijzigd. 

 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 41, §1, 11°. 
 
 
Adviezen – argumenten 

 

Gelet op het huidige engagement en verantwoordelijkheid van de gemeente met betrekking tot het 
onderhoud en het beheer van de publieke domein in de verkaveling en gelet op de wetgeving en 
bepalingen onder art.65 van de Vlaamse Wooncode is het verlijden van de bestuurlijke akte van 
afstand met de verkavelaars slechts de regularisatie van een feitelijke toestand. 
 
Gelet voorgaande vergunde verkaveling met ref.nrs. V2012/0009 en wijziging V2014/0006. 
 

Gelet op de vergunning tot het verkavelen van het perceel Willebroek 2 de afdeling sectie C 
nr.647/S/3 met ref.nr. V2017/0001 de dato 7 juli 2017. 
 
Voorgesteld wordt  te aanvaarden de kosteloze overname van de  grond zijnde een klein deeltje 
van de wegbedding van de verkaveling “Brouwerijstraat” met een oppervlakte van 8,1m² op het 
opmetingsplan aangeduid, gelegen te Willebroek 2de afdeling, Sectie C, geprekadastreerd met 
gereserveerd nummer 647/R/4 P0000, in blauwe kleur aangeduid en genoemd lot 3 op het 

bijgevoegd opmetingsplan, opgemaakt te Willebroek op 26 juli 2017 door de heer Jan Foqué, 

m.s.o.g., beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen. 
 
 
Financiële gevolgen 
 

In de huidige beleidsperiode zijn in de meerjarenplanning de nodige budgetten  voorzien voor het 
structureel onderhoud aan voetpaden en wegenis in de gemeente. 
 
Er wordt voor het onderhoud van voormelde wegenis  geen bijkomend personeel ingezet. 
 
De overname en toevoeging van de wegenis aan het openbaar domein is kosteloos. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan : 
 
Artikel 1   

de kosteloze overname van de  gronden zijnde een klein deeltje van de wegbedding van de 
verkaveling “Brouwerijstraat” met een oppervlakte van 8,1m², gelegen te Willebroek 2de afdeling, 
Sectie C, geprekadastreerd met gereserveerd nummer 647/R/4 P0000, in blauwe kleur aangeduid 

en genoemd lot 3 op het bijgevoegd opmetingsplan, opgemaakt te Willebroek op 26 juli 2017 door 
de heer Jan Foqué, m.s.o.g., beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen. 
 
Artikel 2 
het ontwerp in bijlage van de  bestuurlijke akte van afstand. 
  

Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te machtigen en gelasten met de ondertekening en 
verdere uitvoering van het dossier. 
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Welzijn 

Cel tewerkstelling 

53. Engagementsverklaring regierol sociale economie 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de voorbije legislatuur -2014-2019 werkte Willebroek samen met de besturen van Puurs, 
Bornem en Sint-Amands om de regie op te nemen met betrekking tot sociale economie in onze 
regio en ontving daarvoor een subsidie van 25000€.  
Stad Mechelen was eveneens regisseur sociale economie in de voorbije legislatuur en ontving 
daarvoor een jaarlijkse subsidie van 50 000 euro van de Vlaamse overheid.  

 

Op 17 december 2018 werd een nieuwe open oproep gepubliceerd vanuit de Vlaamse overheid 
voor de regierol voor de steden en gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie voor de 
periode 2020-2025, in te dienen uiterlijk tegen 15 januari 2020.  
Op 20 februari 2019 deed stad Mechelen een presentative van hun bestaande werking ‘regie 
sociale economie’ op het overleg welzijn. 

Op 13 juni 2019 werd op het overleg in de welzijnskoepel de oproep ‘regie sociale economie’ voor 
een eerste maal besproken en werd de vraag gesteld welke besturen bereid waren om samen in te 
tekenen. Klein Brabant vaarland besloot gezien de gewijzigde voorwaarden van de oproep (waarbij 
de aanwezigheid van een centrumstad voorrang geeft) om mee na te gaan of we aansluiting 
vonden bij het samenwerkingsverband.  
Op 11 oktober 2019 en 25 november 2019 werd de gezamenlijke indiening regie sociale economie 
verder voorbereid.  

 

Feiten en context 

In de oproep wordt het doel van de regie sociale economie: 

 
 Ontwikkeling beleidsvisie op sociale economie 
 Uitbouw sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 Bevordering van samenwerking met en tussen sociale economie 

 Voor de uitvoering van de regie sociale economie zijn minimaal de volgende 3 acties 
verplicht - bij voorkeur afgeleid uit een omgevingsanalyse: 

 Actie die de netwerking op het grondgebied bevordert 
 Actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de sociale economie 
 Actie ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 

Er is de mogelijkheid om de regie sociale economie regionaal op te nemen in een 
samenwerkingsverband: Sint-Katelijne-Waver, Lier, Puurs-Sint-Amands, Bornem, Willebroek en 
Putte hebben aan stad Mechelen aangegeven de regie sociale economie in samenwerking op te 
willen nemen.  
 
Voor de regie sociale economie voor een gebied van minimaal 220 000 inwoners bedraagt de 

Vlaamse subsidie 100 000 euro / jaar, een verdubbeling van de huidige jaarlijkse subsidie. Deze 

bijkomende subsidie wordt aangewend voor de aanwerving van een bijkomend personeelslid met 
een netwerkprofiel (1 VTE of 0,8 VTE) om de regionale regierol kwaliteitsvol in te vullen.    
De aanwezigheid van een centrumstad in het samenwerkingsverband is mede bepalend voor de 
goedkeuring van de aanvragen. 
 
De regionale regierol kan aangevraagd worden door een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
onder de vorm van een interlokale vereniging waarbij stad Mechelen fungeert als beherende 

gemeente die de aanvraag indient en jaarlijks rapporteert via BBC. Stad Mechelen ontvangt als 
begunstigde de subsidie. Voor werkingskosten of overheadkosten wordt er geen financiële bijdrage 
gevraagd aan de andere lokale besturen uit het samenwerkingsverband; er worden evenmin 
financiële middelen doorgestort naar andere lokale besturen uit het samenwerkingsverband, noch 
naar sociale economiespelers zelf. Het aspect van dienstverlening vanuit stad Mechelen op maat 
van de lokale besturen uit het samenwerkingsverband staat centraal.   
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De aanvraag regierol sociale economie dient uiterlijk tegen 15 januari 2020 ingediend worden: 

 Via BBC van stad Mechelen (zie voorstel inhoudelijke nota als bijlage) 
 Met het aanvraag- en inlichtingenformulier (zie bijlage) per post en per mail. 
 Met de engagementsverklaring van de burgemeesters van de verschillende lokale 

besturen die deel willen uitmaken van het samenwerkingsverband.  

 
De engagementsverklaring dient in het voorjaar van 2020 omgezet te worden in een formele 
verbintenisverklaring goedgekeurd door de gemeenteraden van de lokale besturen. Voor de 
interlokale vereniging is de procedure eenvoudig: de oprichtingsbesluiten en een overeenkomst 
met statutaire draagkracht volstaan. Stad Mechelen engageert zich om de voorbereiding daarvan 
op te nemen.  
 

Voor de organisatie van de beheersstructuur wordt er bij voorkeur aangesloten worden bij één van 
de bestaande regionale samenwerkingsverbanden. 
 

Juridische grond 

 Decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op 
het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 
 Besluit van 26 oktober 2012 van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regierol van de 

gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het 
decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op 
het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

 Besluit van 26 februari 2016 van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2, 3 

en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de 
regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 
van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het 
ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 

Adviezen - argumenten 

Het afdelingshoofd welzijn en de Dienst tewerkstelling adviseren om als Gemeente toe te treden in 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband om de sociale economie in onze regio te 
ondersteunen en de afstemming tussen bedrijfswereld en sociale economie te vergroten.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Er zijn geen financiële gevolgen 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 
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De gemeenteraad beslist :  

 
Artikel 1 : om de aanvraag voor de regierol sociale economie 2020-2025 in te dienen tezamen met 
de stad Mechelen en de volgende lokale besturen van de regio: Sint-Katelijne-Waver, Lier, 
Bonheiden, Puurs-Sint-Amands, Bornem, Willebroek en Putte 

 
Artikel 2 : engageert zich om :  

- de regierol sociale economie gezamenlijk op te nemen met Mechelen, Sint-Katelijne-
Waver, Bonheiden, Lier, Willebroek, Bornem, Puurs-Sint-Amands en Putte voor de 
periode 2020-2025 

- Mechelen aan te duiden als beherende gemeente die de aanvraag indient en jaarlijks 
rapporteert via BBC/DR 

- dit intergemeentelijk samenwerkingsverband in 2020 formeel om te zetten naar een 
interlokale vereniging 

en geeft zijn goedkeuring voor de ondertekening van de engagementsverklaring zoals toegevoegd 

in bijlage. 

 
Artikel 3 : deze beslissing wordt genomen onder voorbehoud van de ondertekening van de 
engagementsverklaringen van alle betrokken lokale besturen met samen een minimaal 
inwonersaantal van 220 000 inwoners.   

 
 

Huis van de zorg 

Algemeen 

54. Deelname VZW Zorgraad Klein-Brabant Vaartland 

Motivering 

De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Via deze reorganisatie 

brengt men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar. De lokale besturen 
krijgen een belangrijke rol binnen dit kader via het geïntegreerd breed onthaal en het integraal 
lokaal sociaal beleid. De vorming van de voorlopige Zorgraad in elke eerstelijnszone (ELZ) werd 
reeds gerealiseerd in juni 2019. In augustus 2019 ontvingen wij de goedkeuring van de 
samenstelling van de voorlopige zorgraad. De volgende stap dient gezet te worden naar de 
erkenning van de finale zorgraad. Hiervoor dient enerzijds een VZW opgericht te worden 
Eerstelijnszone Klein Brabant Vaartland. Anderzijds dient voor de VZW ook een algemene 

vergadering, een bestuursorgaan en dagelijks bestuur opgericht te worden. De lokale besturen 
moeten hier ook hun plaats innemen. Het is de wens van het Vlaams Agentschap dat de 
vertegenwoordiging gebeurt door natuurlijke personen omdat de afgevaardigden collegiaal de 
belangen van heel de cluster lokale besturen dienen op te nemen. Daarom stellen wij aan de Raad 
het volledige plaatje voor inzake afvaardiging in deze op te richten VZW. Daarnaast dient tevens 
een mandaat verleend te worden voor de erkenningsvraag van de zorgraad aan personen die als 
natuurlijke personen de lokale besturen vertegenwoordigen. Op deze wijze kunnen wij aantonen 

aan de Vlaamse overheid dat het lokaal bestuur vertegenwoordigd is in de vzw Eerstelijnszone 

Klein Brabant Vaartland. Dit mandaat wordt verleend aan alle effectieve leden van de voorlopige 
zorgraad die als stichtende leden van de vzw zullen optreden. 
 

Voorgeschiedenis 

De eerste stap in de reorganisatie van de eerstelijn was de oprichting van de eerstelijnszones. Dit 

is een afgebakende zone van minimum 75.000 inwoners waarin de welzijns- en gezondheidssector 
gestimuleerd worden om meer samen te werken.  … (naam gemeente) behoort tot de 
eerstelijnszone …  (naam eerstelijnszone) samen met de gemeenten … (naam andere gemeenten).  
Tijdens de opstartfase stuurde het veranderteam (verandercomité) de eerstelijnszone 
aan. Zij werkten onder andere een missie en visie uit voor de eerstelijnszone.  Door de 
goedkeuring van de voorlopige zorgraad wordt het aanvraagdossier voor de definitieve 
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erkenning verder opgenomen door de voorlopige zorgraad die hiertoe ook een vzw 

opricht volgens de richtlijnen van het Vlaams agentschap Eerstelijn (www.eerstelijn.be). 

Tegen uiterlijk  31 december2019 wordt het aanvraagdossier erkenning Zorgraad 
samengesteld conform de richtlijnen. De Zorgraad vzw wordt dan het definitieve 
bestuursorgaan van de ELZ.  

Tot eind juni 2020 krijgt elke eerstelijnszone een financiële ondersteuning van € 12.000. Op 1 juli 
2020 staat de definitieve erkenning van de Zorgraad gepland en zal de subsidie afhangen van 
verschillende indicatoren. 

 

Feiten en context 

De Zorgraad krijgt prioritaire opdrachten: 
 Afstemming organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen 

 Het lokaal sociaal beleid ondersteunen  

 Stimuleren van kringwerking 

 Interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren 

 Invulling van de sociale kaart mee ondersteunen. 

 
De Zorgraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit verschillende clusters: 

 Cluster lokale besturen ( maximum 6 zetels): gemeenten, OCMW’s en Huis van het Kind 

 Cluster welzijn ( maximum 6 zetels): de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, 

de lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de 

centra voor algemeen welzijnswerk; 

 Cluster eerstelijnszorgactoren (maximum 6 zetels): de huisartsen, de 

thuisverpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de 

podologen, de vroedvrouwen, de ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch 

psychologen, de partners die actief zijn in functie 1 van de netwerken volwassenen 

artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid 

kinderen en jongeren. 

 Verenigingen personen met zorg- en ondersteuningsvraag en vereniging van gebruikers, 

mantelzorgers en vrijwilligers (maximum 3 zetels) 

 Anderen (bv personen met een handicap, ziekenhuis, …): max 4 

De lokale besturen zetelen in de cluster lokale besturen vanuit hun regierol binnen het lokaal 
sociaal beleid. Zowel een medewerker van het lokaal bestuur als een mandataris kan zetelen in de 
Zorgraad. De VVSG beveelt aan om in de vertegenwoordiging rekening te houden met een breed 
perspectief op lokaal sociaal beleid zodat men linken kan leggen naar andere levensdomeinen 
naast welzijn en gezondheid zoals wonen, werken, onderwijs en vrije tijd.  
De lokale besturen zetelen in de cluster welzijn vanuit hun actorrol (woonzorgcentrum, lokaal 
dienstencentrum, dienst voor gezinszorg). Voor de invulling van deze cluster zijn afspraken nodig 

met de andere welzijnsactoren. Alhoewel de sociale diensten van het OCMW niet expliciet zijn 
opgenomen bij de samenstelling van de cluster welzijn is het toch belangrijk om de link binnen de 
cluster welzijn te behouden. 
Personen die worden afgevaardigd worden geacht de nodige tijd te investeren in de Zorgraad. 
In beide clusters is het belangrijk om het eigen bestuur te overstijgen en te spreken namens de 
cluster of sector waarvoor men vertegenwoordiger si ( bijvoorbeeld namens de sector gezinszorg.) 
 

Juridische grond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale 
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders; 

Het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie aan de 
initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden; 

 

Het besluit van de Vlaamse regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende 
inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de 
eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnsaanbieders dat 
op 17 mei 2019 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering; 
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Adviezen – argumenten 

Het ziet er naar uit dat de Zorgraad naar de toekomst een belangrijk orgaan wordt. De Zorgraad 
zal het lokaal bestuur kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid onder 
andere via de brede samenwerking tussen welzijn en gezondheid. Een goede samenwerking tussen 

de verschillende betrokkenen zorgt niet alleen voor een uitbreiding van de zorgmogelijkheden maar 
eveneens voor een beter zorgcontinuüm rond de cliënt. Via de deelname aan de Zorgraad leren de 
andere aanwezigen de gemeente en het OCMW kennen waardoor de drempels dalen. Door het 
netwerk via de Zorgraad is het vanuit het lokaal bestuur gemakkelijker om het lokaal sociaal beleid 
op gemeentelijk niveau uit te bouwen. 
Vlaamse gesubsidieerde projecten krijgen steeds meer de eerstelijnszone als uitvalsbasis. Naar 
programmatie toe is het niet ondenkbeeldig dat de eerstelijnszone voor bepaalde voorzieningen als 

vertrekbasis zal worden gebruikt. 
De deelname vanuit een lokaal bestuur aan een privaatrechtelijke vereniging moet goedgekeurd 
worden door de gemeenteraad, respectievelijk OCMW-raad.  
Binnen de eerstelijnszone Klein Brabant Vaartland zijn 6 zetels in te vullen vanuit de lokale 

besturen in het kader van hun regiefunctie binnen de cluster lokale besturen; 
Het lokaal bestuur kan deelnemen aan de cluster welzijn vanuit zijn actorrol; 

De eerstelijnszones spelen een belangrijke rol in de organisatie van zorg en welzijn, en hebben een 
ondersteunende opdracht binnen het kader van lokaal sociaal beleid.  
De gemeente/ het OCMW Willebroek  kan een mandataris of een ambtenaar afvaardigen binnen de 
cluster lokale besturen. 
-De volgende natuurlijke personen zullen de lokale besturen vertegenwoordigen bij de oprichting 
van de VZW Eerstelijnszorg Klein Brabant Vaartland en in de algemene vergadering zetelen: 

 

Voor Bornem 
Verhoeven Stephanie, Clustermanager Welzijn Bornem 
Cuyt Elke, Schepen Sociaal beleid Bornem 
 

Voor Puurs-Sint-Amands 
Tersago Annick, Directeur Welzijn en samenleven Puurs - Sint- Amands 
Morel Ann-Marie, Schepen zorgbedrijf Puurs Sint-Amands 

 
Voor Willebroek 

Anciaux Bavo, Schepen Sociale zaken Willebroek 
Kerremans Isabelle, Diensthoofd thuiszorg Willebroek 
De volgende natuurlijke persoon zal de lokale dienstencentra vertegenwoordigen bij de 
oprichting van de VZW Eerstelijnszone Klein Brabant Vaartland en de algemene vergadering 

zetelen: 
Kris De Koker, Diensthoofd Thuiszorg Puurs-Sint-Amands 
De volgende natuurlijke personen verbonden met de lokale besturen en de lokale 
dienstencentra zullen in het bestuursorgaan zitten van de vzw: 
 

Voor Bornem 
Verhoeven Stephanie, Clustermanager Welzijn Bornem 

 
Voor Puurs-Sint-Amands 

Tersago Annick, Directeur Welzijn en Samenleven Puurs - Sint- Amands 
Voor Willebroek 

Kerremans Isabelle, Diensthoofd Thuiszorg Willebroek 
 

Voor de Sociale diensten van de drie lokale besturen 

Van Den Bossche Veerle, Departementshoofd Welzijn Willebroek 
 

Voor De Lokale Dienstencentra 
De Koker Kris, diensthoofd thuiszorg Puurs-Sint-Amands 
De vertegenwoordigingsmandaten voor afvaardiging in de vzw en de bestuurders worden door 
de respectievelijke algemeen directeurs en burgemeesters voor de gemeenten en de algemeen 

directeurs en voorzitters Vast Bureau ondertekend. 

Besluit: 
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Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

De gemeenteraad beslist om te participeren aan de VZW, Zorgraad Klein Brabant Vaartland. 

 
De gemeenteraad beslist om : 

- Anciaux Bavo af te vaardigen als vertegenwoordiger van lokaal bestuur Willebroek binnen 
de cluster lokale besturen 

- Kerremans Isabelle af te vaardigen als vertegenwoordiger van lokaal bestuur Willebroek 
binnen de cluster lokale besturen en te zetelen in het bestuursorgaan van de VZW. 

- Van Den Bossche Veerle af te vaardigen als vertegenwoordiger van de sociale diensten van 

de drie lokale besturen binnen de cluster en te zetelen in het bestuursorgaan van de VZW. 
 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

55. Bijkomende punten 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
De  alarmerende stijging van de (kans)armoede in Willebroek_vraagsteller M De Laet 

 
Recent onderzoek - cijfers door “Kind en Gezin” - naar armoede in Willebroek laat zien dat er in 

Willebroek in 2017 een kansarmoedecijfer van 20,3% was, waar dit in 2013, bij aanvang van de 
vorige legislatuur, nog 7,4% was. In 2014 was dit al gestegen met 5,2% naar 12,6% was. Dit 
percentage is het percentage geboorten in kansarme gezinnen. We stellen hier dus een stijging 
vast tussen 2013 en 2017 van maar liefst 12,9%, daar waar het Vlaams gemiddelde “slechts” 

2,5% steeg (13,8 in 2017). Ook vergeleken met buurgemeenten Puurs en Mechelen is dit een zeer 
hoog cijfer. In Puurs lag het cijfer op 6,4% en in Mechelen op 13,8%. We zien dus dat Willebroek 
hier overal zeer ver boven het gemiddelde uitsteekt. 

 
Onze vragen: 

 
- Is het bestuur op de hoogte van dit opvallend hoog cijfer? 
- Welke maatregelen nam het gemeentebestuur de voorbije jaren om (kans)armoede in 

Willebroek snel en doeltreffend aan te pakken? En waarom ressorteerden deze 

maatregelen dan blijkbaar geen resultaat? 
- Hoe zal men het beleid bijsturen – de toelichting dienaangaande in het kader van het 

meerjarenplan bracht immers geen enkel inzicht dienaangaande -  om deze 
onrustwekkende stijging aan banden te leggen en in te perken? Welke (extra) middelen 
maakt men daarvoor vrij? 
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Schepen Bavo Anciaux antwoordt: 
 

1. Het percentage van gezinnen in armoede en met een risico op armoede is volgens onze 
diensten steeds hoog geweest. Reeds jaren was het de ervaring en de vaststellingen van 

onze diensten dat deze niet strookte met wat er in de cijfers werd weergegeven. In de loop 
van 2014 is de beoordeling door Kind en Gezin dan bijgestuurd naar een realistische en 
correcte toepassing van de indicator.  
 
De scoring van de 6 domeinen waaruit de index is opgebouwd:  

Het gaat om het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het 
stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en 

de gezondheid. 
 
KA-index:  

Aantal kinderen geboren in X, X-1 en X-2 dat leeft in kansarmoede en dat 
woont in het betreffende gebied op 31 december van het jaar X  

 ___________________________________________________________  X 100 

Totaal aantal kinderen geboren in X, X-1 en X-2 en dat woont in het 
betreffende gebied op 31 december van het jaar X 
 

2. De gemeente nam de voorbije jaren diverse initiatieven en investeerde in een structurele 
aanpak van de armoedebestrijding:  

Acties: 
 (Samen)werken met welzijnspartners die actief zijn in Willebroek:  

o kinderarmoedebeleid: in stuurgroep en werkgroep wordt gewerkt rond 
thema’s van de vele levensdomeinen (onderwijs, werk, opvoeding, 
inkomen, gezondheid)  

o actualisatie doelstellingen en acties formuleren in armoede bestrijding  
o maximaal preventief werken en inzetten op vroegdetectie  
o werken naar een inclusieve Willebroekse gemeenschap   

 De voorbije jaren gewerkt rond uitputten rechten, schooluitval, verkleinen (taal-) 

achterstand in onderwijs, doorverwijzing en goede samenwerking tussen 

verschillende welzijnspartners, kinderopvang;  
 Oprichting Go-team (gezinsondersteunend team): zeer laagdrempelige, 

aanklampende en generalistische begeleiding van gezinnen die zeer kwetsbaar zijn 
en op diverse levensdomeinen (team van 3 personen) 

 Huisvesting: doorstroomwoningen en inrichting team intensieve woonbegeleiding 

(2 personen), samenwerking met huisvesting en sociaal verhuurkantoor om 
dakloosheid te vermijden, samenwerking met CAW voor acute opvang 

 Sociale grondrechten en juridische bijstand 
 Financiële ondersteuning: leefloon en aanvullende steun om menselijke 

waardigheid en sociale en culturele participatie aan maatschappij te kunnen blijven 
garanderen (team 9 personen) 

 diverse tussenkomsten om kansen van kinderen in armoede te vergroten (sociale 

dienst): schoolkosten, babyvoeding, medische kosten, logopedie, psycholoog, 
 schuldbemiddeling, budgetbegeleiding, budgetbeheer, afbetalingsplannen, 

bemiddelen bij schuldeisers, collectieve schuldenregeling, bemiddelen bij 
nutsmaatschappijen om afsluiting te voorkomen (schuldbemiddeling) 

 Joboriëntatie, intensieve begeleiding naar tewerkstelling en sollicitatietrainingen  

 Een Willebroekse sociale werkplaats en sociale tewerkstelling (team van 6 
personen) 

 Ontmoeting: wij organiseren in Mozaïek, in LDC en waar mogelijk, zeer 
laagdrempelige ontmoeting voor meer kwetsbare mensen om hun netwerk te 
versterken, eenzaamheid tegen te gaan, een opstap te bieden naar een nuttige 
dagbesteding, vrijwilligerswerk of werk 
 

3. Niettegenstaande deze acties, blijft het aandeel van gezinnen in kansarmoede in Willebroek 

hoog. Het enig lichtpuntje is de stagnatie van het percentage, zelfs een lichte daling ervan. 
Terwijl de trend algemeen een stijging is. Het bestuur blijft echter inzetten op sociale 
dienstverlening. Enkele topics: 

 Het intensief werken op preventie, vroegdetectie en het doorbreking van 
generatiearmoede,  
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 Werken op tendensen zoals een stijgend aantal eenoudergezinnen, 

verslavingsproblematieken, … 
 uitbreiding van het GO-team (coördinator) 
 Er wordt ingezet op extra maatschappelijk werkers (2 FTE) 
 Jaarlijks worden de budgetten voor aanvullende steun opgetrokken en de 

steunnormen geactualiseerd op basis van gedetecteerde behoeften 
 Samenwerking met VDAB, ijveren voor een opleidingscentrum (logistiek) en 

begeleiding naar een job 
 Intensief samenwerking met en ondersteuning van diverse partners, Argos, stad 

Mechelen voor voedselbedeling, sociale kruidenier, samenwerking voor bestrijding 
familiaal geweld en intensieve begeleiding, ondersteuning 1 gezin – 1 plan, actie 
lege brooddozen, … 

 
Raadslid M. De laet stelt dat de schepen nu enkele zaken heeft opgenoemd die al 
gebeuren, maar ondertussen zijn de kansarmoedecijfers wel gestegen. Hij stelt dan ook 
de vraag of dit voldoende is en geeft aan dat hij na 1 jaar hier opnieuw zal op 
terugkomen. 

 

Raadslid N. Boeykens vraagt of de schepen een concreet voorbeeld kan geven van 
partners. 
 
Schepen Anciaux geeft als voorbeeld CAW, VDAB, politie, … die zeer regelmatig signalen 
doorgeven. Ook de brugfiguren van het onderwijs vallen hieronder. 
 
Raadslid M. De Laet zegt dat ondanks deze maatreglen de armoede blijft stijgen. 

 
Schepen Anciaux zegt te hopen dat de daling een tendens is. 
 
Raadslid G. Reyntiens vraagt of het geen goed idee is om een actie op te starten vanaf de 
geboorte van een kind. 
 
Schepen Anciaux bevestigt en deelt mee dat Kind en Gezin die signaalfunctie op zich 

neemt. 

 
Raadslid G. Reyntiens stelt dat de cijfers van Kind en Gezin niet altijd reëel zijn en dat 
vaak mensen in armoede diegenen zijn die niet naar Kind en Gezin komen. 
 
Schepen Anciaux antwoordt dat het feit dat mensen niet komen opdagen bij Kind en 

Gezin, op zich al een signaal is dat doorgegeven wordt. 
 
Raadslid G. Meeus stelt dat er in Mechelen onmiddellijk ingegrepen werd en dit op basis 
van betere cijfers dan Willebroek. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur. 
(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Mechels-Willebroeks project “Fietszendertjes” afgeblazen_vraagsteller M De Laet 

 
Via de pers moesten we vernemen dat Mechelen en bijgevolg ook Willebroek de stekker uit het het 
in 2017 met veel poeha aangekondigde fietszenderproject trekt. 
We lezen dat het eigenlijk de fout van anderen is dat het systeem niet werkt: een zwakke schakel 
was immers dat de aangrenzende steden en gemeenten het systeem niet hebben overgenomen … 

 
Onze vragen: 

 
1. Wat heeft dit systeem de Willebroekse belastingbetaler uiteindelijk gekost? 
2. Hoeveel Willebroekenaars zijn in dit systeem gestapt? Worden die mensen, die 10 euro 

of respectievelijk 25 euro betaald hebben, gecompenseerd voor hun financiële bijdrage 
in dit systeem, dat duidelijk heeft gefaald? 

3. Hoeveel fietsdiefstallen in Willebroek heeft het project “opgelost”?  

- Is men overhaast tewerk gegaan bij de lancering van het project – bijvoorbeeld zonder 
overleg met de ons omringende gemeenten – vermits net het feit dat zij niet in het 
systeem zijn gestapt als “achilleshiel” van het ganse project wordt aangehaald? 

 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 

1. De gemeente betaalde in 2018  

o Vouchers € 168,55 
o Plaatsing zenders € 903 

Het project werd hoofdzakelijk gedragen door de politiezone en zij voorzagen in hun 
budgetten de nodige middelen (nvdr vanuit de politiezone MEWI werd € 25 000  voorzien) 
voor de aankoop van de zenders, software en installatie. Er waren ook inkomsten van de 
mensen die zenders aankochten- kwamen ook bij politie terecht. 

 

2. Er zijn in totaal 263 Willebroekenaars in het systeem gestapt in 2018.  

 
De huidige fietszenders, de databank en de ondersteunende infrastructuur blijven bestaan 
tot 31 december 2020. Het zendertje heeft ook een levensduur van twee jaar. Wie vorig 
jaar nog een fietszender liet plaatsen, kan dus nog gebruik maken van het systeem totdat 
de batterij opgebruikt is. Er werden dit jaar geen zenders meer geplaatst waardoor alle 

zenders die geïnstalleerd werden, de duur van 2 jaar kunnen doorlopen, zoals ook in de 
overeenkomst met de gebruikers werd opgenomen.  

 
3. Er werden geen fietsdiefstallen opgelost.  

Er werd slechts 1 melding gedaan van een gestolen fiets maar deze kon niet 
teruggevonden worden.  

 

4. Het project werd opgestart als een pilootproject. Uiteindelijk bleek de slagkracht van dit 
project beperkt omdat er geen andere steden of gemeenten aan deelgenomen hebben en 
het werkgebied dus te klein bleef. Als bestuur moeten we projecten durven evalueren en 
ook bijsturen of stopzetten indien deze door omstandigheden niet de gewenste resultaten 
leveren. 

Bovendien staat de technologie ondertussen twee jaar verder en zijn er tal van 
alternatieven beschikbaar.  

 
Raadslid M. De Laet vraagt of de 263 Willebroekenaars die in dit project stapten, 10€ of 
25€ hebben betaald en of ze hun geld terug krijgen. Hij vraagt zich ook af of men niet 
beter op voorhand had gecheckt of de andere gemeenten wilden meedoen of niet. 
 
Burgemeester antwoordt dat het systeem nog operationeel is en nog steeds werkt. Het 

was de ambitie om anderen mee te krijgen, maar vooral de nieuwe technologie op de 
markt, maakt dat we deze stappen moeten zetten. 
 
Raadslid K. Eeraerts vraagt of er testen gebeurd zijn om te zien of het systeem vandaag 
echt nog wel werkt. 
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Burgemeester antwoordt dat er testen gebeuren. Ook gaat men aan de slag met 

lokfietsen en op die manier kan men zien dat het nog operationeel is. 
 
Raadslid G. Meeus vraagt of hij nu goed begrepen heeft dat men misdrijven uitlokt. 
 

Burgemeester antwoordt dat dit correct is. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 

Was de Kerstverlichting eens te meer op?_vraagsteller M De Laet 
 

De eindejaarsperiode nadert met rasse schreden. ’t Is ondertussen de laatste Raad van ’t jaar en ’t 
eerste jaar van de legislatuur is al bijna achter de rug! 
Het moment dat de gemeente baadt is een zee van Kerstverlichting … Of toch het grootste deel 

van onze gemeente.  

Want voor het zoveelste jaar op rij mogen we vaststellen dat de kerstverlichting blijkbaar op was 
toen de leverancier van al dat moois in Klein-Willebroek toekwam … 
Drie (3) ornamenten kerstverlichting schoten er blijkbaar nog over toen Klein-Willebroek aan de 
beurt kwam. Drie ornamenten voor de Antwerpsesteenweg. Waarvan er dan nog maar 2 branden. 
Niets voor de Volksstraat, niets voor ’t verlengde van de Antwerpsesteenweg, richting Sasplein, 
niets voor ’t Sasplein, niets … 
Zelfs die 3 ornamenten op de Antwerpsesteenweg betekenen meer dan een halvering van wat die 

straat – de toegangsweg naar Klein-Willebroek - in het verleden toebedeeld kreeg … 
 

Ongetwijfeld zal hiervoor een goede reden bestaan. De plaatselijke uitbaters van de horeca- en 
andere zaken én alle andere inwoners van Klein-Willebroek vernemen ze graag van u! 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 

Dit jaar is de nieuwe aanbesteding ingegaan. Er is minstens hetzelfde aanbesteed als de jaren 

ervoor. Op een aantal plaatsen is de kerstverlichting zelfs uitgebreid. 
Ook is er sinds vorige keer Valentijn verlichting. 
Maar in de praktijk zijn er elk jaar wel technische onvoorziene omstandigheden. 
 
In Klein-Willebroek is er evenveel aanbesteed als voorheen. Alleen is er nu wat meer opgeschoven 

naar het dorpscentrum én werd er een panne opgelost. 
Er is naar 3 ornamenten gegaan (bestek was nog 4) omdat door de heraanleg van de straat er 
maar drie straatlantaarns meer staan in die straat. 
De Volksstraat was niet gevraagd, ook niet in de vorige aanbesteding. 
 
Op het Sasplein was er tijdelijk een probleem, maar dat is ondertussen opgelost. 
 

De dienst maakt ’s avonds speciaal een ronde om zelf controle te doen. Elke keer als er verlichting 
uitvalt, wordt dit doorgegeven en tot op heden kunnen we over de reactie van de leverancier die 
we 24/24 en 7/7 bezig zien niet zeggen dat hij het niet probeert in orde te krijgen. 
 
In de Nieuwstraat kunnen de bomen niet gedaan worden omdat er nieuwe en nog te kleine 

boompjes zijn. Deze verlichting is naar het A. Van Landeghemplein geplaatst in een aantal bomen 
die nog vrij waren. 

 
Op sommige locaties kunnen we (nog) niet overgaan tot installatie omdat er geen vrije en/of 
dichtbijzijnde voetpadkasten zijn. 
 
Raadslid N. Boeykens geeft mee dat mensen vertelden dat de kerstverlichting laat was 
en dat er op het marktplein meer verlichting mag komen. 

 
Schepen Spiessens antwoordt dat men bewust kiest om pas na Sinterklaas de 
kerstverlichting aan te steken. Extra verlichting op de markt lijkt de schepen geen goed 
idee, aangezien de kerstboom dan veel minder tot uiting gaat komen. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur. 
(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
De “verhuis teveel” voor Jeugdhuis Perron 4 _ Vraagsteller J Van Santvoort 

  
Meer dan 60 jaar was er, bijwijlen bijzonder succesvol, een jeugdhuiswerking in Willebroek. 
Jeugdhuis Perron 4  - voorheen ’t Zaaltje - bezorgde verschillende generaties de jeugd van hun 
leven. 
  
Tot onze verbazing moesten we vernemen dat de werking wordt stopgezet. 
  

Perron 4 heeft een hobbelig parcours afgelegd. De afgelopen legislatuur heeft onze 
jeugdhuiswerking in drie verschillende panden gezeten, uitgezonderd het pop-up-verhaal.  
  
Eind 2015 hebben de jongeren het jeugdhuis symbolisch begraven in hun toenmalige locatie in 
de Fabriekstraat. Ze waren de verhuizen en de vage beloftes toen reeds meer dan beu.  

  

Er werd tijdens die legislatuur gekozen voor een pop-up jeugdhuis dat een tour maakte in de 
gemeente op verschillende locaties, maar dat was allesbehalve een succes.  
Na enkele maanden kwam er weer een tijdelijke oplossing: de gewezen zetel van 
“volkshuisvesting” aan de Breendonkstraat.  
Hier moest men veel werk verrichten om het kantoorgebouw om te bouwen tot een jeugdhuis. 
Wederom veel geld en veel energie investeren in opnieuw een tijdelijke locatie.  
  

Naast de vele verhuizen op zich, is ook het telkens bekomen van een milieuvergunning steeds een 
groot issue gebleken voor Perron4. Zonder dit document kon men immers geen grotere fuiven 
organiseren, of laten doorgaan.  
  
Andere jeugdverenigingen kozen ervoor hun festiviteiten te laten doorgaan buiten onze eigen 
gemeente. Chiro Meisjes Willebroek trok in het verleden hiervoor bijvoorbeeld naar Breendonk.  
Een jammere zaak, want hoe meer activiteiten/fuiven/feesten/... hoe meer jongeren het jeugdhuis 

zouden kunnen leren kennen. Een gemiste kans dus, om nieuwe gemotiveerde vrijwilligers aan te 

trekken – en deze zijn broodnodig.  
  
Na 2 jaar Breendonkstraat stoppen de jongeren er mee, ze hebben er genoeg van.   
Het zou bijzonder spijtig zijn dat dit bestuur de sluiting zomaar zou laten passeren.  
  

Nog meer verontrustend is te moeten vaststellen dat dit voor het bestuur blijkbaar als een 
donderslag bij heldere hemel kwam, terwijl deze problemen toch niet van gisteren kunnen zijn, 
maar integendeel al een tijdje structureel. 
  
Het is dan ook jammer dat de stopzetting van de werking van Perron 4 niet proactief kon 
vermeden worden. Een (deels) permanent verantwoordelijke had daarbij soelaas kunnen bieden, 
zoals we ook al voorstelden in het sp.a-programma naar aanleiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen. Daar is het nu helaas te laat voor. 
  
Onze vragen:  
 

1. Heeft u sinds uw aanstelling als schepen van jeugd ooit een onderhoud gehad met de 

jongeren van Perron 4?  
2. Bent u na de aankondiging van de sluiting al in actie geschoten om samen met de 

jeugddienst en de kern van het jeugdhuis tot een oplossing te komen?  
3. Kan een definitieve sluiting nog voorkomen worden?  
4. Graag toelichting rond uw actieplan dienaangaande. 
 

Schepen Murat Oner antwoordt: 
 

Ik ben blij om vast te stellen dat ook de oppositie inzit met het wel en wee van onze 
jeugdhuisjongeren.  Ik moet jullie waarschijnlijk niet uit de doeken doen dat het jeugdhuisverhaal 
in het verleden een hobbelige rit is geweest.  Het heeft geen zin om met de vinger te wijzen naar 
het verleden en ik wil dan ook vooral vooruit blikken. 
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Waren wij in dialoog met het jeugdhuis?  Ja, natuurlijk.  Zowel ikzelf als de diensten hadden nog 

steeds contact met de werking. U heeft onze intenties met betrekking tot het jeugdhuis kunnen 
vaststellen in het Meerjarenplan.  Maar net als jullie, was de mededeling om de werking stop te 
zetten, ook bij mij een donderslag bij heldere hemel. 
 

Vervolgens, ja, wij hebben na de mededeling al een onderhoud gehad met het jeugdhuis.  Jullie 
weten net zo goed als ik, dat het engagement van vrijwilligers niet altijd een bodemloos vat is.  
Zeker binnen het jeugdwerk kan vb. leeftijd al wel eens een beperkende factor zijn.  Niemand van 
ons blijft spijtig genoeg eeuwig jong.  Het vinden van nieuwe vrijwilligers is binnen onze huidige 
maatschappij ook niet altijd een evidentie en u heeft zelf al aangegeven dat ons jeugdhuis niet 
alleen staat met hun verhaal (ik refereer inderdaad naar de Kadee in Bornem, Jazaki in Puurs,…) .  
Het overleg met het jeugdhuis was een open gesprek, met respect voor elkaars inzet en 

beslissingen en natuurlijk is ook de toekomst ter sprake gekomen. 
 
Het klopt dat er voor het jeugdhuis infrastructuur is voorzien in het Huis van de Vrije Tijd op site 
De Schalk.  Het is onze intentie om deze ruimte ook te blijven voorzien in functie van onze 
Willebroekse kinderen en jongeren.  En dit voor een werking die zo nauw mogelijk aanleunt bij de 

jeugdhuismethodiek.  Welke formule dit zal worden, zal de toekomst moeten duidelijk maken.   

 
De huidige vrijwilligers hebben hun standpunt duidelijk gemaakt dat zij het niet zien zitten om nog 
verder een jeugdhuiswerking draaiende te houden op de locatie in de Breendonkstraat.  Wel zijn er 
een aantal vrijwilligers van het jeugdhuis die samen met ons nog een project willen opzetten.  Een 
project waarbij we een zoektocht zullen afleggen naar de meest geschikte formule om in de 
toekomstige locatie, met de jeugdhuismethodiek aan de slag te gaan. 
 

Kortom, samen met jullie wil ik dit spijtige nieuws aangrijpen als kans om op zoek te gaan naar 
een formule die jullie bekommernissen, de onze maar vooral die van de jongeren tegemoet komt. 
 

Raadslid J. Van Santvoort verwijst naar het verslag van de jeugdraad van woensdag  
6 november waar de schepen volgens de leden van de jeugdraad duidelijk de ambitie 
heeft om sterk in te zetten op het gebied van jeugd. 

 
Voor u namelijk een kans om te laten zien dat u de jeugd in Willebroek niet in de steek 
laat. En die kans Mr. Oner, die heeft u volgens mij hier voor dit dossier laten liggen. 

Ik weet niet aan welke wissel het is fout gelopen, maar de trein die u genomen heeft, die 
passeerde niet voorbij perron 4. 
Begin vorige legislatuur was er een gelijkaardig probleem en is er samen met de 
voormalig schepen van jeugd, jeugddienst en jeugdraad op korte termijn geprobeerd om 

jongeren bij elkaar te brengen die samen een nieuwe kerngroep wilde vormen in het 
jeugdhuis. Met succes. 
 
Van verschillende jongeren binnen JH Perron 4 kreeg ik te horen dat de gemeente van de 
vzw JH perron 4 een slapende vzw wil maken, om deze daarna terug in te zetten bij de 
opening van het nieuwe JH aan de schalk. Jammer genoeg zal dit niet gebeuren. 

Zondag was er een algemene vergadering waar men beslist heeft om de vzw op te 
doeken. 
Vlak na deze beslissing heeft men ervoor gekozen om een nieuwe vzw op te richten die 
het gedachtengoed van het jeugdhuis verder wil zetten maar de activa gaat overdragen. 
Dus de gemeente zal voor het nieuwe jeugdhuis dat men in de Schalk wil implementeren 
een nieuwe vzw moeten oprichten. 

Ik raad u aan mr. Oner om morgen zeker aanwezig te zijn op de jeugdraad om met de 

jongeren van P4 in dialoog te gaan om te kijken hoe het nu verder moet. 
 
Schepen Oner geeft mee andere info gekregen te hebben, maar als jongeren beslissen 
om iets anders te doen, dan is dit hun keuze. De schepen wenst positief te blijven, de 
jongeren te respecteren en samen met hen een oplossing te zoeken. 
 
Raadslid K. Eeraerts vraagt hoe de schepen ‘in dialoog gaan met alle Willebroekse 

jongeren’ wenst aan te pakken. 
 
Schepen Oner wil een oproep te doen naar alle verenigingen en jongeren. Het gaat niet 
over wat hij wil, maar over wat de jongeren willen. 
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Raadslid K. Eeraerts vraagt zich af op welke wijze de schepen dit gaat aanpakken, 

aangezien de jongeren die daar zitten, meestal in een bepaalde groep zitten met hun 
tentakels. Hij verwacht een actieplan. Volgens het raadslid (obv een gesprek met iemand 
uit Klein Brabant)  is de basis van het probleem dat jongeren geld kunnen verdienen en 
minder engeagement vertonen in vrijwilligerswerk. Hij vraagt om in de budgetten te 

bekijken om iemand ter beschikking te stellen. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 

Herbruikbare bekers_vraagsteller N Boeykens 
 

Op de website van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is terug te vinden dat vanaf 1 
januari 2020 lokale besturen geen wegwerpbekers meer mogen gebruiken op eigen evenementen. 
Voor andere evenementen geldt dit verbod ook tenzij de organisator 90% van de eenmalige 

verpakking selectief kan inzamelen voor recyclage. Bovendien zijn veel lokale besturen al in het 

bezit van een uitleendienst om organisatoren te helpen bij het gebruiken van herbruikbare bekers. 
 

Onze vraag: 
 

1. Gaat het bestuur stappen ondernemen om “externe” organisatoren van evenementen 
hierin te steunen? 

2. En hoe zal desgevallend daarrond worden gecommuniceerd? 

 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 

1. In 2020 is er een budget voorzien van 5000 euro voor de aankoop van herbruikbare 

bekers. Ook nadien is er budget voorzien om deze bekers op een duurzame en sociale 
manier te wassen door bv sociale economie. 

De wetgeving legt de verplichting op bij evenementen georganiseerd door de gemeente, maar wij 

willen als gemeente zoveel mogelijk organisaties van zowel kleine activiteiten zoals bv een 
buurtfeest tot grote feesten overtuigen en ondersteunen om hiervan gebruik te maken om zo al 
onze evenementen duurzaam en milieuvriendelijk te maken. Dit door een transparant en 
eenvoudig wisselsysteem uit te rollen. Begin volgend jaar meer hierover.  

 

De dienst Evenementen is volop bezig met het uitwerken van een reglement conform de nieuwe 
wetgeving rond herbruikbare bekers. 
Volgende instanties worden opgenomen in het reglement voor uitlening van de bekers: 
 

 gemeentelijke diensten en instellingen; 
 scholen, gevestigd in de gemeente Willebroek 
 verenigingen, erkend door het gemeentebestuur; 

 verenigingen, aangesloten bij een door het gemeentebestuur erkende adviesraad; 
 Willebroekse instellingen, afhangend van erkende godsdiensten; 
 organisaties van niet-commerciële socio-culturele activiteiten door of ten bate van 

de Willebroekse bevolking. 

 
2. De communicatie hiervoor zal gebeuren via onze gemeentelijke website, facebook, 

mogelijks een infobrochure, op het evenementenformulier en via communicatie naar de 
verenigingen en andere gemeentelijke communicatiekanalen. 

 
Raadslid N. Boeykens vraagt of er een mogelijkhied is dat Willebroekse verenigingen de 
bekers gratis kunnen lenen. 
 
Schepen Bradt antwoordt dat dit mogelijk zal zijn. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur. 
(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
“Skatepark” Willebroek_Vraagtsteller J Van Santvoort 

 
Onlangs werd online – facebook -  de slechte staat van het skatepark in Willebroek 
becommentarieerd. De staat van dit skatepark zorgt ervoor dat vele Willebroekse jongeren de 
gemeentegrenzen oversteken om te gaan skaten. 

 
Onze vraag: 

 

 Ervan uitgaande dat het bestuur op de hoogte is van deze situatie: wat is het concrete 
plan van aanpak om hieraan te verhelpen en volgens welke timing, zodat de 
Willebroekse jeugd in de nabije toekomst niet meer naar andere gemeenten moet 
uitwijken om veilig te skaten? 

 

Schepen Murat Oner antwoordt: 

 
We moeten beginnen met even te stellen dat het huidige skatepark de intentie heeft om een 
beperkt aanbod te doen. Skaters steken vaak de gemeentegrenzen over om andere skateparken te 
ontdekken. 
Wij zijn op de hoogte dat er een aantal gebreken zijn en zullen de komende maanden, binnen de 
voorziene budgetten, deze proberen te verhelpen. 

 

Mogelijkheden rond een skatepark kunnen onderzocht worden in de 2de fase van het huis van de 
vrije tijd (site de schalk). 
 
Raadslid K. Eeraerts zegt dat hij dit probleem al zeker 3 keer heeft aangekaart. De eerste 
keer werd er ingegrepen, maar ondertussen staat het onkruid opnieuw zeer hoog en zijn 
er enkele zaken die voor onveilige toestanden zorgen. 
 

Schepen Oner zegt te gaan kijken wat met de mankementen kan gebeuren. 

 
Raadslid K. Eeraerts geeft aan dat er een cruciaal veiligheidsprobleem is. Hij vindt dat 
men best zijn verantwoordelijkheid opneemt en het park sluit. 
 
 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Verplaatsende verkeersstroom?_vraagsteller N Boeykens 

 
Sinds de invoering van de trajectcontrole in de August Van Landeghemstraat stellen de inwoners 

van onder andere de Groene laan vast dat de verkeersstroom langs hun woningen opvallen 
toeneemt. Blijkbaar zoeken vele chauffeurs een alternatief voor controle langsheen de Van 
Landeghemstraat. 

 
Onze vragen: 

 
 Is de gemeente hiervan op de hoogte? Klopt deze vaststelling ook effectief? 

 Zo ja, wordt er nagedacht over een mogelijke oplossing? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
De gemeente werd nog niet in kennis gesteld van deze melding.  Het lijkt ons ook zeer 
onwaarschijnlijk dat bestuurders zouden kiezen voor een aanzienlijke omweg via de Groene Laan 

om de trajectcontrole in de A. Van Landeghemstraat te ontwijken.  De omrijdfactor weegt niet op 
tegen de lagere, maar wettelijke snelheid die nu aangehouden moet worden in de A. Van 
Landeghemstraat om niet beboet te worden.  Mogelijk gaat het dus om subjectieve vaststellingen, 
of om een (tijdelijke) lichte toename ten gevolge van andere, niet gekende oorzaken. 
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Acties worden voor deze straat momenteel bekeken: rijbaankussens en/of trajectcontrole zal 

onderzocht worden.  
 
Raadslid N. Boeykens zegt dat verschillende mensen hem hebben aangesproken over dit 
probleem. Volgens die mensen zijn het vooral de snelheidsduivels die zich nu in de 

Groene laan uitleven. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur. 

3. (de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 

Gevaarlijk oprijden fietspad Mechelsesteenweg_vraagsteller A Vanoverschelde 
 
De jongste tijd kregen we een paar meldingen over onfortuinlijke valpartijen van fietsers die het 
fietspad van de Mechelsesteenweg aan het Argenta-agentschap opreden vanop de oversteek of 
vanuit de Dorpsstraat. Niets om op de gemeenteraad te brengen, moesten er geen breuken of 

andere toch niet kleine lichamelijke ongemakken het gevolg van zijn. 

 
We vroegen de onfortuinlijke mensen dan ook hiervan melding te maken. Het is dan niet 
aangenaam vast te stellen dat er veel scepsis is over deze mogelijkheid tot melden. Misschien 
moet de gemeente via alle mogelijke kanalen duidelijk maken dat deze dienstverlening geüpdatet 
en gestroomlijnd is.  
 
Onze vragen: 

 
1. Heeft het college meldingen van deze ongelukkige gebeurtenissen bij het oprijden van het 
fietspad op voornoemde plaats aan de Mechelsesteenweg ontvangen?  
2. Kan op korte termijn de staat van het fietspad daar bekeken en verbeterd worden? 
3. Zal de gemeente een campagne lanceren om de burger te overtuigen van het feit dat de 
meldingen via de website en andere kanalen geüpdatet en gestroomlijnd zijn?   
 

Schepen Luc Spiessens antwoordt: 

 
1. Eind november bereikte ons een eerste en enige melding met betrekking tot deze 

locatie.  De ‘gevaarlijke situatie’ waarvan sprake betreft een oude natuurstenen boordsteen 
die volledig vlak is ingewerkt in de fietsoversteek.  Deze boordsteen heeft een beperkte 
breedte van 10 à 15 cm.  Gelet op de aard van de boordsteen (natuursteen) moet deze 

zich reeds meerdere decennia op deze locatie bevinden.  Dagelijks passeren hier tientallen 
fietsers, dit al vele jaren lang. 
   

2. Er is, met slechts deze ene melding, dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat deze 
smalle strook, volledig vlak ingewerkt in de fietsoversteek, een reëel gevaar vormt voor de 
fietsers die daar dagelijks, grotendeels blijkbaar probleemloos, passeren.  Met de heraanleg 
van de ganse omgeving in het verschiet, zien we dan ook geen reden om dit in afwachting 

nog her aan te leggen. 
 

3. Er zijn heel wat kanalen die de inwoners van Willebroek kunnen raadplegen om hun 
melding of klacht bij de juiste dienst terecht te krijgen. 
Naast de rechtstreeks dienst-e-mailadressen wordt de algemene info@willebroeke.be-

mailbox dagelijks opgevolgd en de berichten naar de betrokken diensten doorgestuurd. 
Een zelfde werkwijze wordt gehanteerd bij telefonische meldingen: de diensten zijn 

rechtstreeks bereikbaar en via het (gratis) algemene telefoonnummer wordt er zo vlot 
mogelijk doorverbonden naar de correcte persoon. 
 
Ook via sociale media weet de burger de administratie vlot te bereiken. De officiële kanalen 
van de gemeente (Facebook , Instagram en Twitter) worden frequent gemonitord. Klachten 
die via deze weg binnenkomen, worden ook doorgegeven aan de diensten die voor de 

behandeling ervan zorgen. 
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De meldingskaart op de website werkt opnieuw zoals het hoort. De communicatiedienst zal 

zorgen voor een beter zichtbare verwijzing op de huidige website en een nieuwsbericht 
online plaatsen waarin de verschillende manieren om een melding te maken worden 
opgelijst. In het design van de vernieuwde website krijgt de meldingsknop een prominente 
plaats. 

 
Veruit de meeste meldingen gaan over het openbaar domein. Die worden behandeld door 
de dienst Openbare werken die op haar beurt de meldingen doorstuurt naar de betrokken 
diensten bv. werf, tornado’s,… 
De melder krijgt steeds een bericht dat de melding goed ontvangen werd en doorgegeven 
werd aan de betrokken dienst voor verdere opvolging.  
Na afhandeling van een melding krijgen burgers niet steeds een bericht omdat ze vaak zelf 

kunnen zien dat een probleem opgelost is: bv. ophalen sluikstort, vullen van een put in het 
wegdek,… Indien dit niet het geval is krijgen ze wel bericht. 
 
Er is ook terugkoppeling van de Werf aan administratie zodat burgers zowel telefonisch als 
via mail correct geïnformeerd kunnen worden. 

De schepen geeft aan samenvatting van de meldingen inclusief status uit 2019. 

 
Raadslid A. Vanoverschelde geeft aan dat de cijfers inzake meldingen interessant zijn. 
Zijn fractie moedigt mensen ook steeds aan om het meldingensysteem te gebruiken. 
Hij geeft de schepen geen gelijk over het feit dat dit een alleenstaand geval zou zijn. Het 
aansnijden van het fietspad gebeurt immers niet door iedereen even goed. Het raadslid 
vraagt of er toch geen technische oplossing mogelijk is. 
 

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur. 

4. (de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Stopzetting werking vzw jeugdhuis Perron 4 _vraagsteller A Vanoverschelde 
 

Als donderslag bij een toch niet zo heldere hemel vernamen we de stopzetting van de vzw 

jeugdhuis Perron 4. Wij dachten dat dit jeugdhuis, dat al zo’n 50 jaar bestaat, een plaats zou 
krijgen in Het Huis van de Vrije Tijd.  
Natuurlijk is het niet vreemd aan deze tijd dat jeugdhuizen stoppen, dat merken we in Bornem en 
Puurs. Maar in Willebroek was er het pijnpunt bij dat de werking op een twaalf jaar tijd driemaal 
moest verhuizen. Daarnaast had men nooit oren naar onze vraag om het jeugdhuis met een 

werkkracht te ondersteunen en op die manier ook als uitvalsbasis voor een gemeentelijke 
tienerwerking te gebruiken; zoals we weten een heel moeilijk te bereiken doelgroep.  
Volgens ons is een dergelijk jeugdhuis in de toekomst nog altijd een troef in onze gemeente, maar 
het is haast onmogelijk om alle administratieve en andere lasten enkel op de schouders van een 
groepje adolescenten en hun volwassen begeleiders af te wentelen.  
 
Onze vragen: 

1. In hoeverre waren diensten en betrokken schepen op de hoogste van kritieke toestand waarin 
de jeugdhuiswerking zich bevond? 
2. Werd het jeugdhuis het voorstel gedaan een organisatorisch stillegging te overwegen zonder de 
vzw op te doeken?  
3. Wat nu met de jeugdhuisaccommodatie in het te realiseren Huis van de Vrije Tijd? 

 
Samen behandeld met BP 4 

  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 

Een hitteplan voor zomer 2020 en volgende _vraagsteller A Vanoverschelde 
 
De voorbije jaren werden de hoogste temperaturen gemeten sinds het begin van de 
waarnemingen.  Volgens het IPCC komen de 20 warmste jaren ooit gemeten allemaal binnen de 
laatste 22 jaar voor. De 4 laatste jaren (2015 à 2018) waren de warmste die ooit waargenomen. 
De zomer van 2018 was de warmste sinds het begin van de waarnemingen in 1833.   
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Dit geeft aanleiding tot verhoogde gezondheidskosten en helaas ook een stijging van de mortaliteit. 

Vooral onder de oudere bevolking is het aantal aan extreme hitte gerelateerde ziekte en 
sterftecijfers dramatisch toegenomen. De “mooie zomers” eisen hun hoge tol.  
 
Een andere effect is dat onze gemeente met Hazewinkel veel stedelingen aantrekt die er afkoeling 

komen zoeken tussen de bomen en in het water. Je kan ze  geen ongelijk geven maar soms vraagt 
een mens zich af of we die toeloop beter kunnen managen door bijvoorbeeld toe te staan maar 
scherp in het oog te houden. 
 
De winter is een goed moment om werk te maken van een hitteplan. Daarvoor kan gebruik 
gemaakt worden van goede voorbeelden op andere plaatsen, zowel op vlak van preventieve en 
curatieve maatregelen, als de communicatie errond.  

 
Onze vragen:  
 

1. Heeft het college al werk gemaakt van een hitteplan? Of is dat voorzien?  

2. Zo ja, wanneer wordt dat op dit forum voorgesteld en besproken?  

3. Welke communicatie wordt voorzien - ook naar moeilijk te bereiken doelgroepen - om de 

impact ervan te maximaliseren? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 

1. De gemeente Willebroek beschikt sinds 21 juni 2019 over een BNIP-Warmteactieplan. De 
meest recente versie dateert van 26 juni 2019 en bevat duiding rond de respectievelijke 

risico's, informatie rond interne en externe stakeholders, fasering, concrete acties en 
preventieve maatregelen en een aantal specifieke dienstgerelateerde actiekaarten. Dit 
document wil vooral een kapstok bieden waar individuele diensten hun interne werking op 
kunnen enten. 

 
2. Het is aan de burgemeester (openbare veiligheid valt onder zijn bevoegdheid) om te 

bepalen wanneer en in welke vorm dit document wordt voorgesteld. Uiteraard ben ik bereid 

op vraag een toelichting te geven. 
Het bespreken en formeel goedkeuren van een BNIP is de (exclusieve) bevoegdheid van de 

gemeentelijke veiligheidscel, voorgezeten door de burgemeester (dit document werd 
geagendeerd op de eerstvolgende vergadering van de GVC nà datum van opmaak: 
04/09/2019). 

 

3. Onder hoofdstuk 6 wordt de communicatiestrategie besproken waarbij de nadruk in 
hoofdzaak ligt op het verspreiden van bovenlokale communicatie. De vertaalslag op 
gemeentelijk niveau kan best toegelicht worden door de dienst communicatie (D5). 

 
Een belangrijk – en cruciaal – onderdeel van een hitteplan is communicatie. Er werd dan 
ook een hoofdstuk rond communicatie opgenomen in het BNIP. Onze communicatiedienst 
wordt, als discipline 5 in noodsituaties, betrokken tijdens een hittegolf en voert voor en 

tijdens periodes van warmte de nodige communicatie. Dat gebeurt o.a. via posts op sociale 
media, via de gemeentelijke website, via het 2830 magazine en via de elektronische 
infoborden. De inhoud van communicatie wordt daarbij afgestemd op bovenlokale 
campagnes zoals de sensibiliseringsactie van de Vlaamse Overheid ‘Warme Dagen’, waarin 
voorzorgsmaatregelen worden verspreid om gezondheidsproblemen te voorkomen op hete 
dagen. Dat gebeurt in samenspraak met het Welzijnsloket.  

 

Wanneer het hitteplan in werking treedt, wordt daar ook intern naar de verschillende 
diensten over gecommuniceerd (door de noodplanambtenaar). 
 
Ook tijdens evenementen wordt de vinger aan de pols gehouden. Zo werd vorig jaar tijdens 
de Kanaalfeesten, in samenspraak met de noodplanambtenaar, actief gecommuniceerd 
over mogelijke hittemaatregelen voor de bezoekers van het festival (bvb. zonnecrème, 

hoofddeksel, gratis drinkwater …), zowel vooraf via website en persbericht, als tijdens het 
festival via sociale media, infoborden, …  
 
We zijn ons ervan bewust dat deze communicatie laagdrempelig moet zijn. In het BNIP 
zitten richtlijnen vervat over het toegankelijk houden van een boodschap (bijvoorbeeld met 
iconen, korte zinnen) en tips om die bij zoveel mogelijk mensen te krijgen.  
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Raadslid A. Vanoverschelde waardeert het dat er een toelichting zal volgen in de loop 

van 2020. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur. 
5. (de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

Bouwen bouwen bouwen _vraagsteller A Vanoverschelde 

Volgens een rapport van De Standaard over de bouwwoede in Vlaanderen neemt de mens In 
Willebroek 48 procent van de ruimte in. In vergelijkbare verstedelijkte gemeenten is dat 51 
procent. In die 48 procent ruimtebeslag zit ook 23 procent effectieve verharding (gebouwen, 
(spoor)wegen, parkeerterreinen ...). De rest zijn tuinen en parken, braakliggende gronden, 

voetbalterreinen .... 
 
Volgens De Standaard reikte het gemeentebestuur van Willebroek het voorbije decennium 

reikte  jaarlijks gemiddeld 77 bouwvergunningen uit voor nieuwbouwprojecten. In 67% van 
de gevallen was dat voor de bouw van nieuwe eengezinswoningen. Flatgebouwen 
vertegenwoordigden 17% van de bouwvergunningen – de resterende 16 procent ging naar niet-

residentiële nieuwbouw. Het college spreekt zelf van 8 % nieuwe woningen ten opzichte van de 
bestaande woningpatrimonium in de loop van de meerjarenplanning 2020 – 2025  gebouwd. 
In vergelijkbare verstedelijkte gemeenten werden in dezelfde periode minder bouwvergunningen 
uitgereikt dan in Willebroek. 563 hectare kan hier inderdaad nog worden volgebouwd. Bouwen in 
afgelegen verkavelingen of linten is niet meer aangewezen. Wie zich daar settelt, woont te 
ver van openbaar vervoer of van een kern waar basisvoorzieningen zijn zoals een bakker, dokter, 
basisschool, kruidenier of supermarkt.  

De klimaatuitdaging maakt een mobiliteitsshift onvermijdelijk. Wie te ver woont van openbaar 
vervoer of voorzieningen, dreigt zich vast te zetten. 
 
Om de schaarse open ruimte te vrijwaren en te verhinderen dat Vlaanderen helemaal dichtslibt, 
moeten we compacter gaan leven. De Willebroekenaars zijn nog niet op de goede weg. Ze 
hebben de voorbije tien jaar meer ruimte ingenomen voor wonen, werk en ontspanning. Op een 

bebouwde hectare wonen in Willebroek nu 34 personen. In andere vergelijkbare verstedelijkte 

gemeenten zijn dat er gemiddeld 38. 
 
De regering-Jambon stapt af van de betonstop, maar wil gemeenten wel stimuleren meer open 
ruimte te creëren. De komende jaren krijgt Willebroek daarvoor een duwtje in de rug van 305.076 
euro. Het gemeentebestuur mag zelf beslissen hoe het dat geld besteedt. Dat is zo afgesproken in 
het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. 

 
Een doorkijk tussen de luchtfoto's van 1971 en vandaag toont hoe Vlaanderen de voorbije halve 
eeuw is veranderd. Was uw huis of wijk toen al gebouwd? Lag het bedrijventerrein er al, of de 
spoorlijn? Of waren dat nog allemaal velden? De transformatie die Willebroek heeft ondergaan is 
indrukwekkend...dat is niet toe te schrijven aan dit college, maar een trendbreuk maakt u zeker 
niet.  
 

Onze vragen: 
 

1. Beseft het college de noodzaak om te stoppen met bouwen en verkavelen? Blijven we 

Willebroek volbouwen of stoppen we de ruimtelijke grande bouffe? 
2. Waar wordt de cheque van 305.076 euro van de regering Jambon aan besteed?  

Schepen Maaike Bradt antwoordt: 

1. In de gemeente Willebroek is op de vele plaatsen het gewestplan van toepassing. Voor 

bepaalde delen van Willebroek gelden dan weer Gemeentelijke Ruimtelijke 
Uitvoeringsplannen (GRUP), Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP) of 
Gewestelijke Uitvoeringsplannen. 
 
In al deze plannen is de ruimte die voorzien wordt voor bebouwing, industrie, groen, 
openbaar domein,… vastgelegd.  
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De ruimte die nog bebouwd kan worden in Willebroek is nog zeer beperkt. In het 

Gemeentelijk Ruimtelijk StructuurPlan (GRSP) zijn zelf woonuitbreidingsgebieden 
geselecteerd die niet worden aangesneden (bevroren). 
De 563 hectare die u vermeldt in uw vraagstelling kan dus nooit worden volgebouwd zoals 
u laat uitschijnen.  

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn de middelen voorzien voor de opmaak van een 
Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte, zeg maar de opvolger van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
StructuurPlan (GRSP). Daarin gaan nieuwe keuzes moeten gemaakt worden. 
Om even terug te komen op de cijfers die u aanhaalt. U spreekt van een jaarlijks 
gemiddelde van 77 bouwvergunning voor nieuwbouw. De meeste van deze vergunningen 
worden  afgeleverd in reeds bestaande verkavelingen en/of bestaande bouwkavels 
(activering door belasting op onbebouwde percelen)  maar een belangrijk deel ervan 

situeert zich de laatste jaren in vernieuwbouw. Hiermee wordt de volledige afbraak en 
heropbouw bedoeld (activering door leegstandsbelasting). Hier geldt geen nieuwe 
grondinname. Nieuwe projecten zijn vaak inbreidingsprojecten die tot doel hebben de 
grondinname te optimaliseren en niet tot het innemen van de open ruimte. 
Om de 8% meer woningen (i.f.v. de stijging van de OOV) uit het meerjarenplan 2020 – 

2025, waarnaar u refereert, te halen moet er niet veel bijkomen vergund worden. 

Het grootste deel van de 8% is reeds vergund en al voor een stuk gerealiseerd. Het project 
Denaeyer (herbestemming van vervuilende industrie naar wonen) is goed voor 350 
bijkomende woonentiteiten waarvan er nog maar een fractie bewoning is. Idem voor het 
appartementsgebouw in de Torenstraat goed voor 67 entiteiten. De 70 koopwoningen van 
de huisvestingsmaatschappij genereren ook een verhoging van de OOV. De verkaveling 
van Bezelaervelden is goed voor 48 woningen. Verder is er nog een inbreidingsproject 
(kernverdichting) in Blaasveld goed voor 40 entiteiten, de invulling van de site Cash Fresh 

en de gemeentelijke verkaveling ter hoogte van de Dorpsstraat/Kebbinglei. Dit samen met 
een aantal kleinere projecten (o.a. afbraak woningen voor appartementen) en het feit dat 
er een vertraging zit tussen het bouwen en het vaststellen van het kadastraal inkomen (KI) 
geeft dat er amper nog bijkomende woonentiteiten gecreëerd worden om tot de 8% 
bijkomende woningen te komen die werd meegenomen in de inschatting van de stijging 
van de OOV. 
 

2. Het bedrag wordt opgenomen in de globale meerjarenplanning volgens de richtlijnen van 

de Vlaamse Regering. In de meerjarenplanning wordt er in totaal aan 619 000 euro aan 
concrete acties voorzien voor aanplantingen, bos- en natuurbeheer o.a. door de aankoop 
van percelen voor geboorte- en/of speelbossen.  
Ook in andere projecten zoals centrumontwikkeling, gebiedsvisie Willebroek Centrum-Zuid 
of bijvoorbeeld in RUP Cash Fresh leggen we specifiek de open ruimte vast. Ook de 

uitbreiding van het Brouwershof is een investering in onze open ruimte. 
 

Raadslid A. Vanoverschelde onthoudt dat het CBS zegt dat ‘het stopt’, dat we met die 8% 
niet veel extra ruimte moeten innemen en dat de open ruimte kan gevrijwaard worden. 
 
Schepen Bradt antwoordt dat we zoveel mogelijk de open ruimte gaan bewaren. 
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Welzijn 

Integrale veiligheid 

56. Politieverordening tot instelling van een restrictieperimeter ter gelegenheid 

van de voetbalwedstrijd  Sporting Tisselt - Willebroekse SV op 12 januari 

2020 om 14.30 uur 

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Jeroen De Jonghe, N-VA fractie en 
de heer Gert Boey, CD&V fractie, overeenkomst artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Naar aanleiding van de streekderby voetbalwedstrijd Sporting Tisselt – Willebroekse SV is het de 
taak van politiediensten en gemeentelijke overheid ten allen tijde de openbare rust en veiligheid te 
garanderen. 
 

Feiten en context 

Overwegende dat in het stadion van Sporting Tisselt wedstrijden gespeeld worden die behoren tot 
het provinciaal kampioenschap, een competitie waarop de wet van 21 december 1998, gewijzigd 
bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december  2004 en 25 april 2007,  betreffende de veiligheid 
bij voetbalwedstrijden niet van toepassing is; 
 

Overwegende dat deze wedstrijden gepaard kunnen gaan met een grotere volkstoeloop, ter 
gelegenheid waarvan de openbare veiligheid en de openbare rust ernstig in het gedrang kunnen 
komen; 
 
Overwegende dat er in het provinciaal kampioenschap, ondanks het provinciaal karakter, ook 

wedstrijden gespeeld worden die een verhoogd risico met zich meedragen;  
 

Overwegende dat de wedstrijd tussen beide ploegen een echte streekderby betreft;  
 
Overwegende dat de aanhang van Willebroekse SV sinds de promotie naar tweede provinciale 
afdeling op het einde van seizoen 2017 – 2018 gegroeid is; 
 
Overwegende dat Willebroekse SV door de promotie en de aangroei van supporters een eigen 
spionkop ontwikkeld heeft; 

 
Overwegende dat deze spionkop geregeld gebruik maakt van pyrotechnisch materiaal, hetgeen een 
gevaar inhoudt voor de openbare veiligheid;  
 
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat dat derby’s in de lagere afdelingen supporters 
aantrekken van clubs in hogere afdelingen, die aldaar de toegang geweigerd worden omwille van 

het feit dat zij stadionverbod hebben;  

 
Overwegende dat deze personen, hetzij alleen, hetzij in groep, door hun opruiend gedrag een 
bedreiging kunnen vormen voor de openbare veiligheid en de openbare rust op de openbare weg of 
in de openbare plaatsen in de onmiddellijke omgeving van het stadion van Sporting Tisselt,  en dit 
zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd; 
 

Overwegende dat de gemeenten tot taak hebben te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een 
goede politie, door het tegengaan van inbreuken op de openbare rust zoals vechtpartijen en 
twisten met volkstoeloop op straat, tumult verwekken in plaatsen van openbare vergadering, 
nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren, en door het 
handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen; 
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Overwegende dat het, gelet op het bovenstaande, dringend en noodzakelijk is om alle nuttige 

maatregelen te nemen die de gebeurlijke verstoring van de openbare orde naar aanleiding van 
deze voetbalwedstrijd kunnen voorkomen dient een politieverordening te worden opgesteld. 
 

Juridische grond 

Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden gewijzigd bij de wetten 
van 10 maart 2003, 27 december 2004, 25 april 2007 en 3 juni 2018. 
Artikel 134 en 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet. 

 

Adviezen - argumenten 

Advies dienst Integrale Veiligheid: positief 
Advies PZ MeWi: positief 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Financiële gevolgen: geen 

Communicatie: 
De politieverordening zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde 

De gemeenteraad beslist :  
 

Artikel 1:  
Ter gelegenheid van de voetbalwedstrijd Sporting Tisselt - Willebroekse SV wordt een 
restrictieperimeter in plaats gesteld. Deze restrictieperimeter is van kracht van 5 uur voor aanvang 
van de wedstrijd tot 5 uur na afloop van de wedstrijd. Deze restrictieperimeter wordt afgebakend 
door:  

- In het noorden de N16; 
- In het oosten de Heidestraat en de Blaasveldstraat   

- In het zuiden de Juniorslaan, de Kleine Heide, de Kapellebaan, de Hombeekseweg, de 
Verbindingsweg, de Hoogveldweg, de Londerzeelseweg; 

- In het westen de De Beughemlaan, de Tisseltstraat, de Bessemstraat, de A12.  
 
Artikel 2:  
De aanwezigheid, omwille van en ter gelegenheid van de voetbalwedstrijd Sporting Tisselt - 

Willebroekse SV, van personen die het voorwerp uitmaken van een burgerrechtelijk stadionverbod, 
een administratief stadionverbod, een gerechtelijk stadionverbod of een stadionverbod als 
beveiligingsmaatregel, is strikt verboden binnen deze restrictieperimeter op de dag en de 
tijdstippen zoals bepaald in art.1 van dit besluit.  
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Artikel 3:  

Personen met een stadionverbod die zich, omwille van en ter gelegenheid van de voetbalwedstrijd 
Sporting Tisselt - Willebroekse SV, op de dag en tijdstippen zoals vermeld in art 1. in de publieke 
ruimte binnen de restrictieperimeter of binnen het stadion bevinden, kunnen door de politie 
verwijderd worden en/of bestuurlijk aangehouden worden overeenkomstig de modaliteiten vervat 

in art. 31 van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. 
 
Artikel 4:  
Het is verboden binnen het stadion omwille van en ter gelegenheid van de voetbalwedstrijd 
Sporting Tisselt - Willebroekse SV zonder gerechtvaardigde reden één of meer voorwerpen te 
gooien of te schieten naar een roerend goed, een onroerend goed of één of meer personen, zich 
bevindend in of buiten het stadion.  

 
Artikel 5:  
Het is verboden binnen deze restrictieperimeter omwille van en ter gelegenheid van de 
voetbalwedstrijd Sporting Tisselt - Willebroekse SV zonder gerechtvaardigde reden één of meer 
voorwerpen te gooien of te schieten naar een roerend goed, een onroerend goed of één of meer 

personen, zich bevindend in of buiten deze restrictieperimeter. 

 
Artikel 6: 
Het is verboden aan een ieder die zich alleen of in groep in het stadion bevindt omwille van en ter 
gelegenheid van de voetbalwedstrijd Sporting Tisselt - Willebroekse SV aan te zetten tot slagen en 
verwondingen, haat of woede ten opzichte van een of meerdere personen. 
 
Artikel 7: 

Het is verboden aan een ieder die zich alleen of in groep in deze restrictieperimeter bevindt omwille 
van en ter gelegenheid van de voetbalwedstrijd Sporting Tisselt - Willebroekse SV aan te zetten tot 
slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van een of meerdere personen. 
 
Artikel 8: 
Behoudens wettelijk voorschrift, overheidsbevel of een andere uitdrukkelijke en voorafgaande 
toelating of gerechtvaardigde reden waaruit het geoorloofd karakter blijkt, is het verboden in het 

stadion en in de restrictieperimeter de richtlijnen of bevelen gegeven door de 

veiligheidsverantwoordelijke, door een steward in de uitvoering van zijn functie vastgelegd door de 
wet, of door een lid van de politiediensten of van de hulpdiensten, niet op te volgen. 
 
Artikel 9: 
Het is verboden in het stadion en in de restrictieperimeter omwille van en ter gelegenheid van de 

voetbalwedstrijd Sporting Tisselt - Willebroekse SV pyrotechnische voorwerpen bedoeld om licht, 
rook of lawaai te produceren binnen te brengen, pogen binnen te brengen, in het bezit te zijn van 
zulke voorwerpen of ze te gebruiken. 
 
Artikel 10: 
Het is verboden in het stadion om zones te betreden voor de welke men geen toegangsticket heeft 
of zones te betreden, die niet voor het publiek toegankelijk zijn.   

 
Als plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn wordt beschouwd: 

- Het speelveld en de aansluitende zones die afgescheiden zijn van het publiek 
- Muren, omheiningen en alle andere middelen bedoeld voor het scheiden van toeschouwers 

 

Artikel 11: 
Deze verordening is van toepassing op 12 januari 2020.  

 
Artikel 12:  
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal 
bestuur.  
 
Artikel 13:  

De inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening kunnen gestraft worden met een 
administratieve geldboete ten bedrage van maximum 350 euro overeenkomstig de procedure 
bepaald bij titel 6 van de algemene bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen en de wet 
van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties. 
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Artikel 14:   

Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de 
Politierechtbank te Mechelen en aan de sanctionerend ambtenaar in het kader van de 
Gemeentelijke Administratieve Sancties. 

 

 

 
 

 

 

 

Dirk Blommaert   Eddy Moens 

Algemeen Directeur   Voorzitter 

 

 

 

 


