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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 15 december 2020  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

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

Michel Eeraerts, Anita Moens, Thierry Serrien, 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 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 23 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Financiën 

2. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW 

3. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel AGB 

4. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente 

5. Leningsovereenkomst AGB Willebroek: definitieve vaststelling jaarrekening 

2019 

6. Leningsovereenkomst AGB Willebroek: investeringskredieten 2020 

7. Afvalbelasting variabele bijdrage 

8. Gemeentelijke verordening voor de verplichting van een conformiteitsattest 

voor woningen en kamers 

9. Belasting voor het niet aanvragen van een conformiteitsattest (CA) voor een 

woning of kamer 

10. Indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere 

meldingen van vergunningen inzake: stedenbouw, milieu, 

kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging 

11. Belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde 

kavels, palende aan een weg die voldoende is uitgerust 

12. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als 

onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand 

13. Retributiereglement voor kosten van fiscale vorderingen 

14. Retributiereglement voor administratieve prestaties 
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15. Retributiereglement op de standplaatsen op openbare markten en gebruik 

elektriciteit 

16. Prijssubsidie CC De Ster met ingang van 1/1/2021 

17. Prijssubsidie Sport met ingang van 1/1/2021 

18. Toekenning coronasubsidie 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

19. Addendum aan het belasting reglement Inname Openbaar Domein 

Omgeving 

20. Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Dierenbescherming Mechelen VZW voor 

het onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren en de aanpak van de 

zwerfkattenproblematiek 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

21. Bekrachtiging besluit burgemeester van 18 november 2020 bij 

hoogdringendheid 

22. Bekrachtiging politieverordening bij hoogdringendheid van 20 november 2020 

23. Bekrachtiging besluit burgemeester van 10 december 2020 houdende opheffing 

van de politieverordening bij hoogdringendheid van 13 november 2020 

 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punten 24 tot en met 25 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

24. Bijkomende punten 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

25. Bekrachtiging besluit burgemeester van 7 december 2020 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad 
van 24 november 2020. 

 
 

Financiën 

2. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 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. 
 
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 startte op 01 januari 2020, maar ook nu werd vervroegde 
intreding voorzien. 
 
Nu is het tijd voor de eerste aanpassing van het meerjarenplan. 
 

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.  
 
Het oorspronkelijke meerjarenplan werd goedgekeurd in de raad van 17 december 2019.  
 

Juridische grond 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en alle toekomstige wijzigingen. 
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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. 
 
De goedkeuring van het oorspronkelijke meerjarenplan 2020 – 2025 in de raad van 17 december 
2019. 
 

Adviezen - argumenten 

Op 18 november 2020 heeft het managementteam positief advies over het ontwerp van aanpassing 
van meerjarenplan 2020-2025 gegeven. 
 
Het ontwerp van aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 werd voorgelegd aan de algemene 
raadscommissie op 09 december 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 Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad keurt het deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 van het 
OCMW goed. 
 
Het aangepaste meerjarenplan 2020 - 2025 genereert, zoals vereist, in 2025 een positieve 

autofinancieringsmarge van € 3.199.135. 
 
 

3. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 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. 
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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 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. 
 

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.  
 

Het oorspronkelijke meerjarenplan werd goedgekeurd in de raad van 17 december 2019.  
 

Nu is het tijd voor de eerste aanpassing van het meerjarenplan. 
 

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 goedkeuring van het oorspronkelijke meerjarenplan 2020 – 2025 in de raad van 17 december 

2019. 

 
De vennootschapswetgeving. 
 

Adviezen - argumenten 

Op 18 november 2020 heeft het managementteam positief advies gegeven over het ontwerp van 
aanpassing meerjarenplan 2020-2025. 

 
Het ontwerp van aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 wordt voorgelegd aan de 
raadscommissie op 9 december 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 Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 
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Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

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

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 genereert in 2025 een positieve autofinancierings-
marge van 1.000,00 €. 

 
 

4. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 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 startte op 01 januari 2020, maar ook nu werd vervroegde 
intreding voorzien. 
 
Nu is het tijd voor de eerste aanpassing van het meerjarenplan. 

 

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. 
 
Het oorspronkelijke meerjarenplan werd goedgekeurd in de raad van 17 december 2019. 
 

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 goedkeuring van het oorspronkelijke meerjarenplan 2020 – 2025 in de raad van 17 december 
2019. 
 

Adviezen - argumenten 

Op 18 november 2020 heeft het managementteam positief advies over het ontwerp van 
aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 gegeven. 
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Het ontwerp van aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 werd voorgelegd aan de algemene 

raadscommissie op 9 december 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 Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

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

autofinancieringsmarge van 3.199.135 EUR. 
 
 

5. Leningsovereenkomst AGB Willebroek: definitieve vaststelling jaarrekening 

2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek heeft op 27 juni 217 het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort 
AGB Willebroek, opgericht. 
 

In de gemeenteraad van 24 september 2019 werd een leningsovereenkomst AGB Willebroek 
transactiekredieten investeringsenveloppe 2019 toegestaan. 
 
De jaarrekening van het AGB Willebroek werd vastgesteld in de gemeenteraad van 23 juni 2019. 
 

Feiten en context 

Uit de jaarrekening blijkt dat in 2019 voor een totaal bedrag van € 443.720,14 werd geïnvesteerd. 

 
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; 
 
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 in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017; 
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Gelet op het decreet Lokaal bestuur; 

 
Gelet op de vaststelling van de jaarrekening van het AGB Willebroek in de gemeenteraad van 
23  juni 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 Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de definitieve leningsovereenkomst en 
aflossingstabel voor de investeringskredieten van 2019 goed. 

 
De aflossingstabel wordt in bijlage toegevoegd. 

 
 

6. 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 aanpassing meerjarenplan een investeringsenveloppe die geraamd is op 
€ 4.012.550  
 
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; 
 
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; 
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Overwegende het voorstel van de aanpassing meerjarenplan 2020 van het Autonoom 

Gemeentebedrijf Willebroek; 
 
Overwegende dat de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2020 worden geraamd op 
4.012.550 EUR; 

 
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 - argumenten 

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 Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad keurt volgende leningsovereenkomst goed: 
 
LENINGSOVEREENKOMST TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSPORTEFEUILLE 2020 
 
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. 
 

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, 
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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 4.012.550 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 transactiekredieten van de 
investeringsenveloppe 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. 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  
BE07 0910 0012 0166 van de Uitlener. 
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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. 
 

 

7. Afvalbelasting variabele bijdrage 

Aanleiding 

 
In de gemeenteraad van 17 december 2019 is het reglement afvalbelasting variabele bijdrage voor 
de periode beginnend 1 januari 2020 en eindigend 31 december 2025 goedgekeurd.  
 
Op aangeven van Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse overheid (mail 29 juni 2020) dient er 

een tekstuele aanpassing plaats te vinden: 
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In het artikel 10, 1ste lid moet de bewoording “belastingplichtige” gewijzigd worden in 

“belastingschuldige”. Het is de belastingschuldige die een bezwaar kan indienen, niet de 
belastingplichtige. Tevens moet in het 2de lid van dat artikel de bewoording ”kalenderdag” 
gewijzigd worden in “werkdag”. Overeenkomstig artikel 9 van het invorderingsdecreet. Gelieve de 
aanpassing op te nemen in het reglement bij de volgende vaststelling en/of aanpassing van het 

reglement. 
 
 
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 17 december 

2019; 

- Gelet op de mail van 29 juni 2020 van Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse overheid; 

- 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 

- 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. 
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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, 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 Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Tarief – belastingplichtige 
 
Artikel 1 
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
contantbelasting geheven op de ingezamelde afvalfracties van huishoudelijke en vergelijkbare 
bedrijfsmatige oorsprong. 
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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” 
 
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 
 
 

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) 
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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) 

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) 
 

 
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 
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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. 
§ 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.  
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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. 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. 
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Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 
Artikel 10: Bezwaar 
De belastingschuldige 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 werkdag 
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. 
 
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. 

 
 

8. Gemeentelijke verordening voor de verplichting van een conformiteitsattest 

voor woningen en kamers 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het bestuursakkoord van de gemeente Willebroek (2019 – 2024) werd het verplicht 
comformiteitsattest opgenomen onder het punt 1.2.4. actief werken aan een kwaliteitsvol 

woonaanbod en misbruik bestrijden. 
 
In de goedgekeurde subsidieaanvraag van het IGS Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek 
(2020-2025) werden voor de gemeente Willebroek twee facultatieve activiteiten opgenomen in 
verband met comformiteitsattesten van huurwoningen ( AA 2_2: een verordening vaststellen en 
toepassen waarbij het comformiteitsattest verplicht wordt gesteld in sommige situaties en 

AA2_3 een verordening vaststellen en toepassen waarbij de geldigheidsduur van het 
comformiteitsattest beperkt wordt en deze op te volgen). 
 
Op 27 november 2020 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor 

te stellen over te gaan tot het goedkeuren van de verordening voor de verplichting van een 
comformiteitsattest voor woningen en kamers. 
 

Feiten en context 

De gemeente wil meer inzetten op de kwaliteit van het woningpatrimonium op de private 
huurmarkt. Het verplichten van een comformiteitsattest werd ingeschreven in het recente 
bestuursakkoord met als doel de basisveiligheid en minimumkwaliteit van alle huurwoningen te 
garanderen. Binnen de gemeente wordt op lange termijn gestreefd naar een comformiteitsattest 
voor elke huurwoning. 
In een gemeentelijke verordening kunnen bindende voorschriften in verband met 

comformiteitsattesten worden vastgelegd. 
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Juridische grond 

De Grondwet, artikel 170 §4. 
 
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
 

Het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, en latere wijzigingen. 
 
Het besluit van 24 mei 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de woningkwaliteitsbewaking. 
 
Het besluit van 25 september 2020 van de Vlaamse Regering tot de uitvoering van de Vlaamse 

Codex wonen 2021. 
 

Adviezen - argumenten 

De Dienst Wonen geeft gunstig advies als volgt:  

 
Dit item werd voorbesproken op het Lokaal Woonoverleg van 29 oktober 2020. Er werden geen 

bezwaren geformuleerd.  
 
Het voorstel is om de verhuurder voor elke woning en kamer, die verhuurd wordt of ter 
beschikking wordt gesteld te verplichten om, een geldig comformiteitsattest voor te leggen. 
 
Er werd geopteerd om deze verplichting gefaseerd in te voeren voor alle nieuwe verhuringen vanaf 
1 januari 2021. De fasering gebeurt op basis van de leeftijd van de huurwoning,  bepaald op basis 

van de eerste vastgestelde ingebruikname en wel als volgt: 
- 2021 – 2022: huurwoningen ouder dan 45 jaar of in gebruik genomen vóór 1 januari 1976 
- 2023 – 2024: huurwoningen ouder dan 35 jaar of in gebruik genomen vóór 1 januari 1986 
- 2025 – 2026: huurwoningen ouder dan 25 jaar of in gebruik genomen vóór 1 januari 1996 
- 2027: alle huurwoningen 
Gelet op de grote renovatieprojecten,dienen de woningen die verhuurd worden door een sociale 
huisvestingsmaatschappij zich in regel te stellen vóór 1 januari 2030. 

 
Met het prioritair onderzoeken van de oudere woningen en kamers, worden deze met de hoogste 
nood het eerst behandeld. 
 
In de verordening wordt de geldigheidsduur van het comformiteitsattest beperkt tot 10 jaar voor 
woningen die 0 tot 3 gebreken categorie I halen bij het begeleidende kwaliteitsonderzoek van het 

comformiteitsattest. 
De geldigheidsduur wordt beperkt tot 5 jaar indien er 4 tot 6 gebreken categorie I worden behaald.  
Bij minstens 1 gebrek categorie II wordt de administratieve procedure ingezet, die kan leiden tot 
een ongeschiktheid- of onbewoonbaarheidsverklaring volgens de Vlaamse Codex Wonen. 
 
Door een onderscheid te maken in de geldigheidsduur van het confomiteitsattest, gekoppeld aan 
het aantal gebreken, worden panden met mogelijke problemen beter opgevolgd. 

 
De kostprijs van het comformiteitsattest wordt vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement. 
Het huidige bedrag van 62 euro wordt verhoogd naar 90 euro, conform de Vlaamse Codex Wonen.  

 
De verhoging maakt dat de plaatsbezoeken en de verwerking meer naar waarde geschat worden. 
Vaak is een woning niet vanaf de eerste controle conform. 
Er wordt voorgesteld om een nieuwe belasting in te voeren wanneer er niet tijdig een 

comformiteitsattest wordt aangevraagd door de eigenaar bij de gemeente, van 500,00 euro per 
woning. Bij herhaling wordt het bedrag verhoogd overeenkomstig het belastingreglement op het 
niet navragen van een conformiteitsattest voor een woning of kamer.    
 
Op deze manier wordt, na vaststelling door de gemeente van het niet beschikken over een 
comformiteitsattest voor de huurwoning, de eigenaars gestimuleerd om deze verordening op te 

volgen. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

Niet van toepassing. 

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 Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
dat voor elke woning en kamer die verhuurd wordt of ter beschikking wordt gesteld, de verhuurder 

een comformiteitsattest moet kunnen voorleggen. 
 
Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen vanaf 1 januari 2021. 
De fasering gebeurt op basis van de leeftijd van de huurwoning, bepaald op basis van de eerste 
vastgestelde ingebruikname en wel als volgt: 
- 2021 – 2022 : huurwoningen ouder dan 45 jaar of in gebruik genomen vóór 1 januari 1976 

- 2023 – 2024 : huurwoningen ouder dan 35 jaar of in gebruik genomen vóór 1 januari 1986 
- 2025 – 2026 : huurwoningen ouder dan 25 jaar of in gebruik genomen vóór 1 januari 1996 
- 2027: alle huurwoningen 
 
Artikel 2 
dat de woningen die verhuurd worden door een sociale huisvestingsmaatschappij (toekomstige 
woonmaatschappij) zich in regel dienen te stellen vóór 1 januari 2030. 

 
Artikel 3 
dat het comformiteitsattest een geldigheidsduur heeft van 10 jaar voor woningen en kamers die 0 
tot 3 gebreken categorie I halen bij het begeleidende kwaliteitsonderzoek van het 
comformiteitsattest. 
 
De geldigheidsduur wordt beperkt tot 5 jaar indien er 4 tot 6 gebreken categorie I worden behaald 

bij het begeleidende kwaliteitsonderzoek van het comformiteitsattest. 
 

Artikel 4 
dat de kostprijs van het comformiteitsattest wordt vastgelegd in het gemeentelijk 
retributiereglement. De belasting voor het niet aanvragen van een comformiteitsattest wordt 
vastgelegd in het gemeentelijk belastingsreglement. 

 
Artikel 5 
dat de verordening in werking treedt na de goedkeuring door de gemeenteraad en de goedkeuring 
van de Vlaamse Minister bevoegd voor Wonen.  

 
 

9. Belasting voor het niet aanvragen van een conformiteitsattest (CA) voor een 

woning of kamer 
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Aanleiding 
 
Met ingang van 1 januari 2021 treedt de gemeentelijke verordening voor de verplichting van een 
conformiteitsattest voor woningen en kamers in werking. In dit reglement is opgenomen in artikel 

4 dat er een belasting wordt ingevoerd voor het niet aanvragen van een conformiteitsattest (CA) 
voor een woning of kamer. 
 
 
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; 

- 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, en latere 

wijzigingen; 

- Gelet op het besluit van 24 mei 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de 

woningkwaliteitsbewaking; 

- Gelet op het besluit van 25 september 2020 van de Vlaamse Regering tot de uitvoering van 

de Vlaamse Codex wonen 2021; 

- Het Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, art. 2.5.1.0.1; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 

 
Feiten, context en argumentatie 
 

Overwegende het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 die de gemeente aanduidt als 
coördinator, regisseur van het lokale woonbeleid. 
Overwegende dat de Vlaamse Codex Wonen in artikel 1.5 als missie stelt dat ‘Iedereen recht heeft 
op menswaardig wonen’; dat daartoe de beschikking over een aangepaste woning, van goede 

kwaliteit in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs moet worden bevorderd. 
Overwegende dat de Vlaamse Codex Wonen de mogelijkheid stelt aan de gemeenteraad bij artikel 

3.2 om het conformiteitsattest bij verordening verplicht te stellen. 
Overwegende dat een conformiteitsattest wordt afgeleverd door de burgemeester als het goed 
conform is met de vereisten en normen, vastgesteld in artikel 3.1, §1, §2 en §3, eerste en tweede 
lid van de Vlaamse Codex Wonen. Het vermeldt ook de toegestane maximale woningbezetting. 
Overwegende dat de gemeente Willebroek erop wil toezien dat alle huurwoningen van de private 
huurmarkt op haar grondgebied voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen vastgelegd in de 
Vlaamse Codex Wonen. 

Overwegende dat het toezicht op het naleven van een gemeentelijke verordening 
conformiteitsattesten effectief zal leiden tot een algemene verbetering van het verhuurde 
woningpatrimonium en extra inspanningen vraagt van de lokale overheid. 
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Overwegende dat het belasten van een verhuurde woning zonder conformiteitsattest een extra 

stimulans kan zijn die verhuurders aanzet de nodige inspanningen te leveren om enkel conforme 
woningen te verhuren. 
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 Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1: Belasting 
Er wordt voor een periode aanvang nemend op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025 
een gemeentebelasting gevestigd op woningen en kamers waarvoor niet tijdig een 

conformiteitsattest werd aangevraagd overeenkomstig de verordening conformiteitsattesten. 
 
Artikel 2: Begripsomschrijving 
Voor de toepassing van dit reglement worden onder meer volgende begrippen gebruikt: 
 
1° administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door de gemeenteraad belast wordt 
met het beheer van de afgeleverde conformiteitsattest op het grondgebied. 

 
2° beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Willebroek. 
 
3° beveiligde zending: een (elektronisch) aangetekende zending of een afgifte tegen 
ontvangstbewijs.  
 
4° conformiteitsattest: een document uitgereikt door de burgemeester dat stelt dat de huurwoning 

op dat moment voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- of kwaliteitsnormen, opgelegd 
door de Vlaamse Codex Wonen. 
 

5° gemeentelijk ambtenaar: de ambtenaar of medewerker die met toepassing van de regels, 
vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen binnen zijn ambtsgebied belast is 
met de opdrachten inzake woningkwaliteitsbewaking. 

 
6° een volledige renovatienota bestaat uit: 

- een gedetailleerd overzicht van de werken met een gedetailleerd tijdschema waarin de 
fasering van de werken wordt toegelicht 

- een gedetailleerd bestek van een aannemer  
- fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren onderdelen. 

7° zelfstandige woning: een woning die beschikt over een toilet, een bad of douche en een 

kookgelegenheid. 
8° kamerwoning: elk gebouw of deel ervan dat bestaat uit een of meer kamers en 
gemeenschappelijke ruimten. 
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9° zakelijk recht: de volle eigendom; het recht van opstal of van erfpacht; het vruchtgebruik. 

 
Artikel 3: Belastingplichtige 
§1. De belasting is verschuldigd door de belastingplichtige met het zakelijk recht over een 
huurwoning die niet beschikt over een geldig conformiteitsattest zoals vermeld in art 2,4°. 

 
Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot betaling van de 
totale belastingschuld. 
 
§2.  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. 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: Tarief van de belasting 
§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde na het niet aanvragen van een 
conformiteitsattest na het verstrijken van 3 maanden, te rekenen vanaf de aangetekende brief van 

de gemeente waarin werd vast gesteld dat de woning of kamer niet beschikt over een geldig 
conformiteitsattest. 
 
§2. Het conformiteitsattest moet aangevraagd worden met een daartoe bedoelt 
aanvraagformulier met de nodige bewijzen. Deze aanvraag kan op papier of digitaal ingediend 
worden. 
 

§3. De belasting wordt vastgesteld op 500,00 euro per woongelegenheid en is ondeelbaar.  

 
Artikel 5: Vaststelling 
§1. De vaststelling van het verhuren van een woongelegenheid zonder conformiteitsattest 
gebeurt aan de hand van gemotiveerde aangetekende brief. Deze wordt betekend per beveiligde 
zending, die geadresseerd wordt aan de ons gekende woonplaats of aan de ons gekende 

maatschappelijke zetel. 
 
§2. De gemotiveerde aangetekende brief vermeldt minimum: 

- de identificatiegegevens van de woning en/of het gebouw: het adres, de kadastrale 
ligging en de kadastrale omschrijving; 

- het vermoedelijke bouwjaar van het gebouw waartoe de woongelegenheid behoort; 
- de naam van de ambtenaar van de administratie die de vaststellingen heeft gedaan en 

het adres van de afdeling of de gemeentelijke administratieve overheid waartoe hij/zij 
behoort; 

- andere elementen waaruit kan blijken dat er verhuring is. 
 
Artikel 6: Beroep 

Betwistingen van de verplichting van een conformiteitsattest voor de woning. 
 

§1. De zakelijk gerechtigde kan binnen 30 dagen na betekening van de gemotiveerde brief een 
beroepschrift indienen bij het college. De gemeente registreert elk inkomend beroepschrift in de 
inventaris en meldt de ontvangst ervan aan de indiener van het beroepschrift. 
 
§2. De gemeente 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 het reglement; 

- het beroepschrift gaat niet uit van een zakelijk gerechtigde of zijn rechtsgeldige 
vertegenwoordiger; 

- het beroepschrift is niet ondertekend.  
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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 gemotiveerde brief en de woning of kamer waarop het 
beroepschrift betrekking heeft; 

- een of meer bewijsstukken die aantonen dat niet voldaan is aan de vereisten, met dien 
verstande dat de vaststelling 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 de  huurwoningen belaste 
ambtenaar. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of 
verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 
De gemeente 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 gemeente 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 vaststelling dat de woning een conformiteitsattest nodig heeft. 
 
Artikel 7: Inkohiering 
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: Bezwaar 
De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester 
en schepenen. De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen 
ter zake gebeurt volgende de modaliteiten vervat in het gelijknamige decreet van 30 mei 2008 en 
haar aanpassingen.  
 
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. 

 
 

10. Indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en 

andere meldingen van vergunningen inzake: stedenbouw, milieu, 

kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging 

Aanleiding 

 
In de raad van 17 december 2019 werden de nieuwe belasting- en retributiereglementen 
vastgesteld voor de periode met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025. 
 



25 

In de raad van 26 mei 2020 werd het reglement aangepast naar aanleiding van de aanbevelingen 

in de mail van 14 april 2020 van Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse overheid, team 
fiscaliteit. 
 
Op aangeven van Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse overheid (mail juni 2020) dient er een 

tekstuele aanpassing plaats te vinden: 
 
Artikel 2 bepaalt dat het raadsbesluit het bestaande belastingreglement betreffende de indirecte 
belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen vervangt. Ik wijs erop dat in een 
juridische context niet wordt gesproken over vervangen. Een belastingreglement kan worden 
ingetrokken of opgeheven. De intrekking houdt in dat het reglement wordt ingetrokken ‘ab initio’, 
d.i. vanaf de inwerkingtreding. Bij het woordgebruik ‘intrekking” in een juridische context bestaat 

de mogelijkheid dus dat een reglement met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. In de meeste 
gevallen zal dit niet de bedoeling zijn, dit zou immers kunnen betekenen dat een reglement geacht 
wordt nooit te hebben bestaan met alle gevolgen daaraan verbonden. Het verdient de aanbeveling 
in een juridische context te spreken van een opheffing, d.i. het opheffen vanaf het ogenblik van de 
beslissing tot opheffing. 

 

 
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; 
- De noodzakelijkheid tot opheffing, naar aanleiding van de aanbevelingen van het van 

Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse overheid team fiscaliteit van 14 april 2020, van 
het raadsbesluit van 17 december 2019 inzake de indirecte belasting voor dossierkosten bij 
omgevingsvergunningen en andere meldingen van vergunningen inzake: stedenbouw, 
milieu, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging; 

- De noodzakelijkheid tot opheffing, naar aanleiding van de aanbevelingen van het van 
Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse overheid team fiscaliteit van 29 juni 2020, van 

het raadsbesluit van 26 mei 2020 inzake de indirecte belasting voor dossierkosten bij 
omgevingsvergunningen en andere meldingen van vergunningen inzake: stedenbouw, 
milieu, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
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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 kosten en lasten zijn hoger naargelang het bouwvolume stijgt, hierdoor wordt er gewerkt met 
een progressief tarief dat op het bouwvolume is afgestemd. Het tarief voor het luik bouwen houdt 
o.m. rekening met het bruto bouwvolume per omgevingsaanvraag. 
 
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 Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1 
Met ingang van heden 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 van vergunningen inzake: 
stedenbouw, milieu, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 26 mei 2020. 
 
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 

 
 
 



27 

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 

  

  

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 
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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 

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. 
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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. 
 
 

11. Belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde 

kavels, palende aan een weg die voldoende is uitgerust 

Aanleiding 
 
In de gemeenteraad van 17 december 2019 is het belastingreglement belasting op de onbebouwde 
bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels, palende aan een openbare weg die voldoende 
is uitgerust voor de periode beginnend 1 januari 2020 en eindigend 31 december 2025 
goedgekeurd.  

 

 
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  opheffing van het bestaand reglement d.d. 17 december 

2019; 
- 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 titel van het belastingreglement is gewijzigd van belasting op de onbebouwde bouwgronden in 
woongebied en onbebouwde kavels, palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust in 
belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels, palende aan een  
weg die voldoende is uitgerust. 

 
Het stuk openbare wordt geschrapt omdat in Willebroek ook percelen bebouwd kunnen worden die 

aan wegenis gelegen zijn, die niet openbaar zijn maar eerder een openbaar karakter hebben. Er 
zijn al veel historische vergunningen toegekend aan dit soort wegen. 
 
Eenmaal een onbebouwd perceel samengevoegd wordt met een bebouwd perceel tot één nummer, 
kan dit geschrapt worden. Dit is bijvoorbeeld zo bij een perceel dat als tuin gebruikt wordt bij de 
woning. Dit is al feitelijk zo. Door het op te nemen in het register, kan men dit stimuleren. 
 

De definitie van eigenaar wordt overgenomen uit het reglement leegstand. Dit om voor de 
administratie een eenduidige aanpak te hebben 
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De vrijstelling voor het bouwen van een gebouw wordt toegevoegd, in analogie van leegstand. Dit 

is het eigenlijke doel: dat een onbebouwd perceel geactiveerd wordt. Tijdens dit proces dient de 
uitvoerder vrijgesteld te worden. 
 
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 Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Definities 
1. administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt belast met het beheer van het register 
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. minimale weguitrusting: een met duurzame materialen verharde weg, voorzien van een 

elektriciteitsnet. 
5. renovatienota: een nota die bestaat uit: 
(1) een gedetailleerd overzicht van de werken die zullen worden uitgevoerd in het betreffende 
aanslagjaar, 
(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  
(5) indien van toepassing een akkoord van de mede-houder van het zakelijk recht; 
6. beveiligde zending: een (elektronisch) aangetekende zending of een afgifte tegen 

ontvangstbewijs; 
 
 

Belastbare grondslag 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2021 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 weg of na definitieve overdracht bij nieuwe 
wegenis, die voldoende is uitgerust, en die geregistreerd zijn in het register onbebouwde percelen. 
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Artikel 2 

Als bebouwde bouwgronden of kavels worden beschouwd op 31 december van het betreffende 
aanslagjaar: de oprichting van een gebouw(en) op het perceel afgewerkt volgens een niet-
vervallen omgevingsvergunning én het correct gebruik conform de vergunde functie. 
 

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 17 december 2019. 
 
 
De Belastingplichtige 

 
Artikel 4 
Als belastingplichtige wordt beschouwd diegene die op 1 januari van het betreffende aanslagjaar de 
houder is van één van de hierna vermelde zakelijke rechten: de volle eigendom, het recht van 
opstal of van erfpacht, het vruchtgebruik. 

 

Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot betaling van de 
totale belastingschuld 
 
 
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. 
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. 
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Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 
 
 
Schrapping 

 
Artikel 7 
Belastingontheffing zal verleend worden aan de belastingplichtige als het perceel bebouwd is, zoals 
hierboven vermeld in artikel 2.  
 
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. 

 
6) Er wordt aan de belastingplichtige een vrijstelling verleend voor maximaal 5 jaren voor de 

oprichting van één of meerdere gebouwen, volgend op de beslissing van omgevingsvergunning 
voor het oprichten van één of meerdere gebouwen. De termijnen van de omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige handelingen moeten gerespecteerd worden.  

De oprichting van één of meerdere gebouwen dienen aangetoond te worden aan de hand van een 

niet-vervallen een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Deze vergunning 
moet aangevuld worden met een nota waarin de fasering van de werken wordt toegelicht, een 
fotodossier en facturen en offertes van het aanslagjaar. Uit deze documenten moet duidelijk blijken 
dat de werken vorderen.  
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De vrijstelling wordt verleend op voorwaarde dat de werken ook effectief worden uitgevoerd. 

Daarom wordt de vrijstelling verleend in schijven van één jaar. Een plaatsbezoek van de diensten 
is mogelijk om dit te controleren. 
 
7) 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. 

 
8) 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. 

 

9) 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. 

 
 

12. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als 

onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand 

Aanleiding 
In de raad van 17 december 2019 werden de nieuwe belasting- en retributiereglementen 
vastgesteld voor de periode mei ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025. 
In de gemeenteraad van 26 mei 2020 is het reglement belasting op gebouwen en/of woningen die 
beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand 
aangepast naar aanleiding van de brief van 15 april 2020 van Agentschap Binnenlands Bestuur 

Vlaamse Overheid, afdeling Lokale Financiën. 
Op aangeven van Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse overheid (mail 29 juni 2020) dient er 
een tekstuele aanpassing plaats te vinden: 
in artikel 38 §3 dat naar de bezwaarprocedure verwijst moet de bewoording “belastingplichtige” 
gewijzigd worden in “belastingschuldige”. Het is de belastingschuldige die een bezwaar kan 

indienen, niet de belastingplichtige, dit overeenkomstig artikel 9 van het invorderingsdecreet. 
Gelieve de aanpassing op te nemen in het reglement bij de volgende vaststelling en/of aanpassing 

van het reglement. 
Tevens stel ik vast dat het vorige reglement niet werd opgeheven. Alhoewel het hernemen van het 
reglement impliciet leidt tot de opheffing van het vorige reglement, is het aanbevolen om in de 
toekomst het vorig reglement steeds expliciet op te heffen bij het uitvaardigen van een nieuw 
reglement. 
Op aangeven van de dienst omgeving (wonen) (mail 16 november 2020) dienen de volgende 
wijzigingen plaats te vinden: 

De nieuwste wetgeving inzake wonen en woonkwaliteit dienen geïntegreerd te worden in het 
reglement: het besluit van 24 mei 2019 van de Vlaamse Regering voor woningkwaliteitsbewaking 
en het besluit van 25 september 2020 van de Vlaamse Regering tot de uitvoering van de Vlaamse 
Codex wonen 2021, ter vervanging van de Vlaamse Wooncode. 
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Daarnaast wordt de reden en wijze van schrapping voor leegstand gespecifieerd. Dit is door 

gebruik van het pand en door de sloop ervan.  
De vrijstelling voor huisvestingsmaatschappijen wordt verfijnd. Er dient ook aangetoond te worden 
dat de renovatie wordt uitgevoerd. 
De vrijstelling van sloop wordt toegevoegd, in analogie van Wonen Vlaanderen. Zo kunnen te 

slopen panden recht hebben op 2 jaar vrijstelling. 
 
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 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; 

- Gelet op het besluit van 24 mei 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de 

woningkwaliteitsbewaking; 

- Gelet op het besluit van 25 september 2020 van de Vlaamse Regering tot de uitvoering van 

de Vlaamse Codex wonen 2021; 

- 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; 

- 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; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot opheffing, naar aanleiding van de brief van 15 april 2020 

van Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse Overheid, afdeling Lokale Financiën, van het 

raadsbesluit van 17 december 2019 inzake de belasting op gebouwen en/of woningen die 

beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot  opheffing, naar aanleiding van de mail van 29 juni 2020 

van Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse Overheid van het raadsbesluit van 26 mei 

2020 inzake de belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als 

onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand; 

- Op voorstel van college van burgemeester en schepenen. 
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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; 
 
Overwegende 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’. 

 

Overwegende dat Wonen Vlaanderen nieuwe wetgeving inzake wonen en woonkwaliteit heeft 
gepubliceerd en deze dienen geïntegreerd te worden in de reglementen: het besluit van 24 mei 
2019 van de Vlaamse Regering voor woningkwaliteitsbewaking en het besluit van 25 september 
2020 van de Vlaamse Regering tot de uitvoering van de Vlaamse Codex wonen 2021, ter 
vervanging van de Vlaamse Wooncode. 

 
Overwegende dat de reden en wijze van schrapping voor leegstand gespecifieerd dient te worden.  
  
Overwegende dat de vrijstelling voor huisvestingsmaatschappijen wordt verfijnd. Er dient ook 
aangetoond te worden voor de vrijstelling dat de renovatie wordt uitgevoerd. 
Overwegende dat de vrijstelling van sloop wordt toegevoegd, in analogie van Wonen Vlaanderen in 
het kader van nieuwe wetgeving voor  woonkwaliteit. Zo kunnen te slopen panden recht hebben op 

2 jaar vrijstelling. 
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 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

DEFINITIES 
 
Artikel 1 
De volgende begrippen worden gebruikt: 
 

7. gemeente: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het college van burgemeester 
en schepenen wordt belast met het beheer van de inventarissen bedoeld in artikel 5. 

 
8. college: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Willebroek. 
 
9. decreet grond- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 

pandenbeleid en latere wijzigingen. 

 
10. VMSW: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. 
 
11. SHM: Sociale huisvestingsmaatschappij. 
 
12. woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting 

van een gezin of alleenstaande, met inbegrip van kamers. 

 
13. 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. 
 

14. 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. 

 
15. 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. 
 
16. 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. 

 

17. stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken: werken of handelingen waarvoor 
volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen moet worden aangevraagd. 

 
18. 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 
5. indien van toepassing een akkoord van de mede-houder van het zakelijk recht. 
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19. 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,… 

 
20. beveiligde zending: een (elektronisch) aangetekende zending of een afgifte tegen 

ontvangstbewijs. 
 
 
BELASTBARE GRONDSLAG 
 
Artikel 2 
Met ingang van heden voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting 

geheven op: 
 
- de woningen die ongeschikt en/of onbewoonbaar zijn verklaard overeenkomstig artikel 3.12 tot 

en met artikel 3.18 van de Vlaamse Codex Wonen; 
- de woningen die onbewoonbaar zijn verklaard overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe 

Gemeentewet; 

- 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 gemeente maakt drie afzonderlijke inventarissen: 
- een ‘inventaris verwaarlozing’ 
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- een ‘inventaris ongeschikt-onbewoonbaar’ 

- een ‘inventaris leegstand’ 
 
§2. De gemeente 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 gemeente 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 gemeente 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 gemeente via een beveiligde zending. 
 
§3. De gemeente 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 gemeente 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 
gemeente via een beveiligde zending. 
 
§3. De gemeente 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 volgt de ‘inventaris ongeschikt-onbewoonbaar’ zoals opgesteld door de 
inventarisbeheerder, Wonen Vlaanderen. De inventaris bestaat uit twee afzonderlijke lijsten. 

Enerzijds is er een lijst met woningen die ongeschikt en/of onbewoonbaar werden verklaard 
conform artikel 3.12 tot en met 3.18 van de Vlaamse Codex Wonen. Anderzijds is er een lijst van 
panden die onbewoonbaar worden verklaard op basis van art. 135 uit de Nieuwe Gemeente wet.  
 
Artikel 14 
Definities. 

 
§1. Een ongeschikt verklaarde woning is een woning die niet beantwoordt aan de veiligheids-, 
gezondheids- of kwaliteitsnormen, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 1 januari 2021 en 
die door de bevoegde instantie als dusdanig ongeschikt werd verklaard. 
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§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 58 en 40 van het decreet lokaal bestuur, 
64 en 42 van het gemeentedecreet of de Vlaamse Codex Wonen. 
 

Artikel 15 
Opname in de inventaris. 
 
§1. De inventarisatie van een ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woning gebeurt 
volgens de bepalingen onder artikel 3.20 van de Vlaamse Codex Wonen. 
 
§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 houder van het zakelijk recht wordt op de hoogte gebracht volgens de voorschriften in 

artikel 3.21 van de Vlaamse Codex Wonen; 

 
§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. 

 
Een ongeschikt- of onbewoonbaar verklaarde woning wordt geschrapt uit de ‘inventaris ongeschikt-
onbewoonbaar’ volgens de modaliteiten in artikel 3.23 van de Vlaamse Codex Wonen. 
 
 
INVENTARISATIE VAN GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE WORDEN BESCHOUWD ALS 
LEEGSTAAND 

 

Artikel 17 
De inventaris. 
 
De gemeente 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. 

 
§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. 
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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 gemeente 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. 

 
§1. De zakelijk gerechtigde kan binnen 30 dagen na betekening van de administratieve akte 
een beroepschrift indienen bij het college. De gemeente registreert elk inkomend beroepschrift in 
de inventaris en meldt de ontvangst ervan aan de indiener van het beroepschrift. 
 

§2. De gemeente 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; 
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- 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 gemeente 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 gemeente 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 of gebouw wordt geschrapt uit de inventarislijst van de leegstaande woningen 
als het gebruikt wordt voor minstens 6 maanden conform de functie. 
 
§2. De datum van schrapping bij functiewijziging is de datum van de gemelde ‘einde der 
werken’ bij de dienst omgeving van de gemeente Willebroek of de datum van het verlenen van de 

omgevingsvergunning indien het een regularisatie van functiewijziging betreft.  

           De datum van schrapping bij sloop is de datum van de melding van de sloop door de 
aanvrager (in de omgevingsvergunning) of de datum van vaststelling door de administratie van 
deze sloop.  
 
§3. Indien een plaatsbezoek wordt geweigerd of indien aan de gemeente 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. 
 
§4. De gemeente 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. 

 
§5.  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. 
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§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. 

 

§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. 
 
§1. 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.  
 
§2. 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.  
 

§3. De vrijstelling gaat in op datum van ontvangst van de bewijsstukken van het 
renovatiedossier (renovatienota) op de administratie.  
 
§4. De vrijstelling wordt verleend op voorwaarde dat de werken ook effectief worden 
uitgevoerd. Daarom wordt de vrijstelling verleend in schijven van één jaar. 
 

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.  
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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 

uitgevoerd. 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 gemeente, 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 gemeente 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. 
  
§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 29tris 
Vrijstelling wegens het slopen van het gebouw. 

  
§1. Er wordt aan de belastingsplichtige éénmaal een vrijstelling van maximaal  2 jaar gegeven 
voor het slopen van de woning en/of het gebouw.  
 
§2. De geplande sloopwerken dienen aangetoond te worden met een gedetailleerd tijdschema 
en een offerte of factuur van deze werken waarin de fasering van de werken wordt toegelicht. Uit 

deze documenten moet duidelijk blijken dat de sloopwerken zullen vorderen of aanvangen. 
 
§3. De vrijstelling wordt verleend op voorwaarde dat de werken ook effectief worden 
uitgevoerd. Daarom wordt de vrijstelling verleend in schijven van één jaar. 
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§4.  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 schijf automatisch geweigerd. 
 
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 gemeente 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 gemeente 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.  
 

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. 
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§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. 

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. 
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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 gemeente. 
 

§2. De gemeente vermeldt de begin- en einddatum van de vrijstelling in de inventaris. De 
gemeente 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 belastingschuldige 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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13. Retributiereglement voor kosten van fiscale vorderingen 

Aanleiding 
In de raad van 17 december 2019 werden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld 

voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025. 
Met ingang van 1 januari 2020 dienen gemeenten bij het invorderen van fiscale schuldvorderingen 
rekening te houden met de wet van 13 april 2019 tot invoering van het wetboek van de minnelijke 
en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. Het betreft de volgende 
gewijzigde regelgeving: 
 

- 13/04/2019: Wet 13 april 2019 tot invoering van de minnelijke en gedwongen invordering 

van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (hierna: Wetboek van Invordering); 

 
- 01/10/2019: KB tot uitvoering van artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949 

met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters; 

 
- 9/12/2019: KB van 9 december 2019 tot wijziging of opheffing van diverse 

uitvoeringsbesluiten als gevolg  van de invoering van het wetboek van de minnelijke en 

gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (Hoofdstuk 6: 

Wijziging van het KB van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen); 

 
- 20/12/2019: Programmadecreet bij de begroting 2020 houdende - in artikel 29 - de 

aanpassing van artikel 11 van het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 
- 20/12/2019: KB tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen 

invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen; 

 
- 01/01/2020: Inwerkingtreding Wetboek van Invorderingen inwerkingtreding aangepast 

artikel 11 decreet 30 mei 2008. 

 
Ingevolge de aanpassing van artikel 11 van het Decreet van 30 mei 2008 wordt nu, naast het WIB, 
ook verwezen naar de regels van het Wetboek van Invordering voor wat betreft de invordering van 

fiscale schuldvorderingen door lokale besturen. Het Wetboek van Invordering heeft bovendien een 
aantal bepalingen van het WIB, waarnaar werd verwezen in artikel 11 Decreet 30 mei 2008, 
opgeheven. 
 
Het "oude" artikel 11 Decreet 30 mei 2008 luidde: 
 
"Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van titel 

VII, hoofdstukken l, 3, 4, 6 tot en met [ 9bis ], van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de 
provincie- en gemeentelbelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten 
betreffen. 
(D.28.5.201 0 - art. 7 - 8.5. 24. 6.2010) " 
 

Het nieuwe artikel 11 Decreet 30 mei 2008 luidt: 

 
"Art. I L Zonder afbreuk te doen aan het huidige decreet, zijn van overeenkomstige toepassing op 
de provincie- en gemeentebelastingen: 
1) de bepalingen van titel VII, hoofdstuk 1,3,4,6,7 en 8,van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992, voor zover deze niet specifiek de belastingen op de inkomsten 
betreffen; 

2) het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen van 13 april 2019, met uitzondering van artikel 43 tot en met 48." 
 
De Memorie van Toelichting verduidelijkt nog dat de verzendingskosten niet ten laste van de 
bestemmeling worden gelegd. Wanneer een bestuur een retributiereglement heeft ingevoerd, 
waarbij een kost wordt aangerekend voor een aangetekende aanmaning bij de invordering van 
fiscale schuldvorderingen, dan dient dit retributiereglement aldus te worden aangepast. 
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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; 

- 13/04/2019: Wet 13 april 2019 tot invoering van de minnelijke en gedwongen invordering 

van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (hierna: Wetboek van Invordering); 

- 01/10/2019: KB tot uitvoering van artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949 

met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters; 

- 9/12/2019: KB van 9 december 2019 tot wijziging of opheffing van diverse 

uitvoeringsbesluiten als gevolg  van de invoering van het wetboek van de minnelijke en 

gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (Hoofdstuk 6: 

Wijziging van het KB van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen); 

- 20/12/2019: KB tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen 

invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen; 

- 01/01/2020: Inwerkingtreding Wetboek van Invorderingen inwerkingtreding aangepast 

artikel 11 decreet 30 mei 2008; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 17 

december 2019; 

- 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. 
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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 Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 

Met ingang van heden 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. 
 

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 administratieve meerkost van € 25,00 aangerekend voor de tweede aanmaning. 
Indien een debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt wordt hem een 
aanmaning gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een administratieve meerkost 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. 
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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. 
 
 

14. Retributiereglement voor administratieve prestaties 

Aanleiding 

 
In de gemeenteraad van 17 december 2019 is het retributiereglement voor administratieve 
prestaties voor de periode beginnend 1 januari 2020 en eindigend 31 december 2025 
goedgekeurd. 
 
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. 17 

december 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. 

Met ingang van 1 januari 2021 treedt de gemeentelijke verordening voor de verplichting van een 
conformiteitsattest voor woningen en kamers (CA) in werking.  

De kostprijs van het conformiteitsattest wordt vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement. 
Het huidige bedrag (in het reglement van 17 december 2019) van 62,00 euro wordt verhoogd naar 
90,00 euro, conform de Vlaamse Codex Wonen. De verhoging maakt dat de plaatsbezoeken en de 
verwerking meer naar waarde geschat worden. Vaak is een woning niet vanaf de eerste controle 
conform. 
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 
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Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 
Met ingang van 1 januari 2021 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: 90,00 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. 
 

 

15. Retributiereglement op de standplaatsen op openbare markten en gebruik 

elektriciteit 

Aanleiding 

 
In de raad van 17 december 2019 is het retributiereglement op de standplaatsen op openbare 
markten en gebruik elektriciteit goedgekeurd voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.  
Het retributiereglement op de standplaatsen op openbare markten en gebruik elektriciteit wordt 
aangepast in functie van een nieuw marktreglement, voor de aanslagjaren 2021 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; 

- 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; 

- Gemeentelijk marktreglement zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november 

2020; 

- Gelet op de noodzakelijkheid tot  opheffing van het bestaand retributiereglement voor het 

gebruik van het openbaar domein tijdens, markten, kermissen, circussen en kanaalfeesten 

van 23 februari 2016; 

- Gelet op de  opheffing van het bestaand retributiereglement voor het gebruik van 

elektriciteit, via de verdeelkasten, tijdens markten van 16 december 2014; 

- Gelet op de opheffing van het bestaand retributiereglement op de standplaatsen op 

openbare markten en gebruik elektriciteit van 17 december 2019; 

- 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. 
Met het goedkeuren van een nieuw marktreglement en met het oog op een nieuw marktplan, 
dienen er ook wijzigingen te gebeuren in het retributiereglement.  
Zo dient er een extra heffingsgrond te worden toegevoegd om te voorzien in de nieuwe pop-

upregelingen dient ook voor hen een elektriciteitsgrond te worden bepaald. 
Voor de markthandelaars met abonnement merkt de dienst Lokale Economie op dat de berekening 
in huidig retributiereglement het soms moeilijker maakt om te rekenen bij het opmaken van 
facturen (o.a. berekenen van afwezigheden, stopzettingen en overnames regelen, …). De dienst wil 
dit daarom terug veranderen naar een dagprijs. 
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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 Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 

Met ingang van 1 januari 2021 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) Standgeld abonnementhouders: 1,25 euro per strekkende meter, per marktdag in de 

abonnementsperiode; 

b) Standgeld pop-upmarkthandelaar: 1,25 euro per strekkende meter, per marktdag in 

een maandelijkse periode; 

c) Standgeld losse markthandelaar: 1,25 euro per strekkende meter, per marktdag. 

 
EN  
 
2.2.        Voor het gebruik van elektriciteit: 
 
- 2,50 euro per marktdag voor het verbruik van elektriciteit door een losse markthandelaar; 

- 7,50 euro per maandelijkse periode voor het verbruik van elektriciteit door een pop-
upmarkthandelaar; 
- 45,00 euro voor een half jaar voor een kraam met enkel verlichting of kleine verwarming 

(winterperiode of halfjaarlijks abonnement); 
- 90,00 euro per jaar voor een kraam met enkel verlichting of kleine verwarming; 
- 130,00 euro per jaar voor een kraam met koeling of grote verwarming; 
 

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. 
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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.  

 
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 
De gestorte retributie 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. 

 
 

16. Prijssubsidie CC De Ster met ingang van 1/1/2021 

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 

In artikel 2 van de beheersovereenkomst tussen het AGB en de Gemeente, goedgekeurd op 19 
december 2017, 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 aangepaste cijfers van het meerjarenplan 2020 -2025 werden de prijssubsidies 
berekend. Deze zullen worden bijgesteld na controle van de eerste 6 maanden. 
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Juridische grond 

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

Adviezen - argumenten 

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

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: 47.405 EUR Actie: AC000108 Dienstjaar :  

Vast te leggen: 47.405 EUR AR: 6495000 2021 

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 Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het aangepast 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 2021. Op basis van een evaluatie heeft het Autonoom 

Gemeentebedrijf Willebroek vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2021 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. 
  

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 2021 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 januari 2021 tot en met 31 december 
2021 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. 
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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 2021. 
  
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.  
 
 

17. Prijssubsidie Sport met ingang van 1/1/2021 

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 

In artikel 2 van de beheersovereenkomst tussen het AGB en de Gemeente, goedgekeurd op 
19 december 2017, 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 aangepast 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 

aangepast meerjarenplan 2020 – 2025 van de Gemeente Willebroek.  
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Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer:  Datum:   

Beschikbaar krediet: 208.877 EUR Actie: AC000101 Dienstjaar:  

Vast te leggen: 208.877 EUR AR: 6495000 2021 

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 Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

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 2021. Deze ramingen worden op basis van huidige en toekomstige indicatoren 
vastgelegd. 
 
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vanaf 
1 januari 2021 de voorziene toegangsgelden (inclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot de 
sportieve faciliteiten te vermenigvuldigen met een factor 2,00. 

 
Rekening houdend met de culturele en sociale functie van deze faciliteiten wenst de Gemeente 
Willebroék dat er tijdens het kalenderjaar 2021 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 2021 tot 
en met 31 december 2021 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. 
 



59 

Artikel 3 

De toezichthoudende overhead overeenkomstig artikel 330 decreet Lokaal bestuur op de hoogte te 
brengen van de bekendmaking op de webtoepassing. 
 
 

18. Toekenning coronasubsidie 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 17 december 2019 werd het meerjarenplan 2020 – 2025 voor het AGB Willebroek goedgekeurd. 
In dit meerjarenplan werd rekening gehouden met een normaal werkingsjaar. 

 

Feiten en context 

In maart 2020 sloeg het COVID virus toe. Omdat er gedurende de periode van verplichte sluiting 
geen omzet was, was er ook geen prijssubsidie terwijl de vaste kosten (verzekeringen, energie, 
afschrijvingen, onderhoudscontracten,…) gewoon verder lopen. Ook na het hernemen van de 
activiteiten heeft de omzet (en dus ook de prijssubsidies) niet het niveau gehaald dat nodig is om 

winst te genereren, laat staan om de verliezen als gevolg van de sluiting te neutraliseren. 
In het geval het AGB in 2020 verliezen lijdt als gevolg van de coronacrisis worden deze verliezen 
het best weggewerkt. Dat kan door een uitzonderlijke “gewone” werkingssubsidie (niet gerelateerd 
aan prestaties, en zonder toepassing van BTW) toe te kennen in het boekjaar. Dergelijke subsidie 
heeft slechts beperkte budgettaire gevolgen voor de gemeente aangezien het niet benutte krediet 
van de prijssubsidie hiervoor kan worden aangewend (desgevallend na aanpassing van het 
meerjarenplan). 

Op basis van de aanpassing meerjarenplan wordt deze specifieke coronatoelage voorzien op  
€ 247.049,30 (berekening zie bijlage). 
 

Juridische grond 

Artikel 6 van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge 
van COVID (BS 11 juni 2020) voorziet dat de vergoedingen die door gewesten, gemeenschappen, 
provincies of gemeente worden toegekend voor de economische van de coronacrisis, van 

inkomstenbelastingen zijn vrijgesteld (onder bepaalde voorwaarden). Het AGB zal dus ook geen 
vennootschapsbelasting betalen op deze tussenkomst van de gemeente. Er dient wel een duidelijk 
verband te worden aangetoond tussen het geleden verlies in de periode van de 
Coronamaatregelen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad keurt de coronatoelage voor het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek ten 
bedrage van € 247.049,30 goed. 
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Bouwen en wonen 

Openbare werken 

19. Addendum aan het belasting reglement Inname Openbaar Domein 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Naar aanleiding van het COVID-19 virus kregen we van verschillende handelaars en de 
handelaarsvereniging Willebroek Winkelhart de vraag of een overkapping aan de handelszaken 
mogelijk is de komende wintermaanden om mensen in de wachtrij te beschermen tegen de 
winterse weersomstandigheden.   

 

Feiten en context 

In het belasting reglement op inname openbaar domein (goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 
december 2019) worden in artikel 7 de vrijstellingen van deze belasting voorzien.  

Het voorstel is om hier een vrijstelling aan toe te voegen via dit addendum: 

i) voor het plaatsen van een overkapping aan een handelszaak ten behoeve van 

wachtende klanten in het kader van het COVID-19 virus 

 

Juridische grond 

Het ministerieel besluit in het kader van COVID-19 van 29 november 2020 waarin opgenomen 
wordt dat de lokale besturen instaan voor het beheren van de wachtrijen aan handelszaken. 

Het belasting regelement op inname openbaar domein, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 

december 2019. 

De federale maatregelen in het kader van COVID-19. 
 

Adviezen - argumenten 

Openbare Werken – 30/11/2020 
Aanvragen dienen volgens de gebruikelijke procedure te gebeuren, via het digitaal EagleBE Smart 
City platform: https://www.willebroek.be/inname  
 

Bij ‘Type inname’ zal ‘Overkapping aan handelszaak ten behoeve van wachtende klanten in het 
kader van COVID-19’ toegevoegd worden. 
 
De aanvraag tot inname zal individueel behandeld en beoordeeld worden rekening houdend met de 
geldende verkeers-, signalisatie- en veiligheidsmaatregelen.  
 

Aanvragen dienen minimum 5 werkdagen op voorhand te gebeuren zodat indien nodig signalisatie 
geplaatst kan worden door de gemeentelijke werkplaats.  
 
Het niet respecteren van de vergunningsvoorwaarden, het zonder vergunning plaatsen van een 
overkapping gepaard gaande met een inname van het openbaar domein, kan tot gevolg hebben, 
naar gelang het geval, dat de vergunning wordt ingetrokken of een bevel wordt gegeven tot 
ontruiming van het openbaar domein.   

 
Vergunningen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar en dienen op eenvoudig verzoek vertoond te 
worden aan politie of een afgevaardigde van de wegbeheerder.  
 

https://www.willebroek.be/inname
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Financiële gevolgen & communicatie 

Een overkapping aan een handelszaak ten behoeve van wachtende klanten zal vrijgesteld worden 
van belasting. De overkapping dient door de aanvrager zelf betaald te worden. 

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 Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1: 

handelszaken vrij te stellen van de belasting op inname openbaar domein voor het plaatsen van 
een overkapping aan hun handelszaak ten behoeve van wachtende klanten in het kader van 
COVID-19, vanaf 16 december 2020 tot en met 15 april 2021. 
 
Artikel 2: 
dat aanvragen volgens de gebruikelijke procedure dienen te gebeuren: 

- 5 werkdagen op voorhand 
- via het digitaal EagleBE Smart City platform 
- via ‘Type inname’ – ‘Overkapping aan handelszaak ten behoeve van wachtende klanten in 

het kader van COVID-19’ 
 
Artikel 3: 
dat aanvragen steeds individueel behandeld en beoordeeld zullen worden rekening houdend met de 

geldende verkeers-, signalisatie- en veiligheidsmaatregelen. De individuele voorwaarden worden 
opgenomen in de vergunningsvoorwaarden en dienen strikt nageleefd te worden. Indien deze niet 
nageleefd worden kan dit tot gevolg hebben dat een vergunning ingetrokken wordt of een bevel tot 
ontruiming van het openbaar domein gegeven wordt. 
 



62 

 

Omgeving 

20. Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Dierenbescherming Mechelen VZW 

voor het onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren en de aanpak van 

de zwerfkattenproblematiek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Doordat het besluit van de Vlaamse Regering van 14 augustus 1986 een aantal verplichtingen stelt 
voor een lokaal bestuur ten aanzien van de bescherming en het welzijn van dieren en het besluit 
van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 ten aanzien van zwerfkatten, beschikt gemeente 
Willebroek over een overeenkomst voor het beheersen van de zwerfkattenproblematiek en het 

onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren. 

 
Gezien onze samenwerkingen met de huidige dierenwelzijnsorganisatie, Dierenbescherming 
Mechelen, contractueel ten einde loopt, zijn er nieuwe onderhandelingsprocedures opgestart voor 
de aanpak van de zwerfkattenproblematiek en het opvangen van kleine huisdieren  binnen onze 
gemeente per 1 januari 2021. De huidige samenwerkingsovereenkomsten werden op 26 februari 
2020 opgezegd door de dierenbescherming Mechelen VZW. 
 

Feiten en context 

Een nieuwe onderhandelingsprocedure werd inmiddels opgestart met betrekking tot het 
zwerfkattenbeheersingsproject en volgende vijf instanties werden aangeschreven: 

- Dierenbescherming Mechelen: Slachthuislaan3, 2800 Mechelen 
- TWAS Animal Rescue: Krommestraat 5, 2830 Willebroek 
- Dierenopvangcentrum Zemst: Erasmuslaan 31, 1980 Zemst 
- De Antwerpse Keten: Sluizenstraat 119, 2900 Schoten 

- ADMA vzw: Lage Baan 3, 2990 Wuustwezel 
 
Daarnaast werd tevens een nieuwe onderhandelingsprocedure opgestart met betrekking tot het 
onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren en volgende vijf instanties werden 
aangeschreven: 

- Dierenbescherming Mechelen: Slachthuislaan3, 2800 Mechelen 

- TWAS Animal Rescue: Krommestraat 5, 2830 Willebroek 
- Dierenopvangcentrum Zemst: Erasmuslaan 31, 1980 Zemst 
- De Antwerpse Keten: Sluizenstraat 119, 2900 Schoten 
- ADMA vzw: Lage Baan 3, 2990 Wuustwezel 

 
De Dierenbescherming Mechelen, Slachthuislaan 3, 2800 Mechelen heeft als enige instantie een 
offerte ingediend met betrekking tot: 

- Het zwerfkattenbeheersingsproject 
- Het onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren 

 

Juridische grond 

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren, 
gewijzigd door:  

 de wet van 26 maart 1993 (Ministerieel Besluit dd. 9 juli 1993)  

 de wet van 4 mei 1995 (Ministerieel Besluit dd. 28 juli 1995) 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 mei 2001 (Belgisch Staatsblad dd. 4 juli 2001 ) betreffende 
de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met oog op het nutsgebruik van de dieren of op de 
beperking van de voortplanting van de diersoort. 
 
Gelet op het Dierenwelzijnsplan goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 september 2008.     
 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018                    
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De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Dierenbescherming Mechelen VZW voor het 

onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren en de aanpak van de zwerfkattenproblematiek 
werd ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 
4 december 2020.                       

 

Adviezen - argumenten 

Advies dienst omgeving 
 
De samenwerking met de dierenbescherming Mechelen is in het verleden vlot verlopen. Doordat 
beide overeenkomsten, namelijk voor zwerfkatten en voor kleine huisdieren, toebehoren aan één 
organisatie, is het duidelijk voor de interne diensten en bewoners welke organisatie gecontacteerd 
dient te worden. 

 
Duur van de overeenkomsten : 

- 1 jaar, stilzwijgend verlengbaar van jaar tot jaar, opzegbaar mits inachtneming van 
een opzeggingstermijn van 3 maanden 

 
 Voorwaarden overeenkomst voor het onderbrengen en opvangen van kleine 

huisdieren: 
 
 

 Afspraken:  
- Zwervende, verloren, achtergelaten, door de eigenaar of met volmacht eigenaar 

afgestane, mishandelde en/of verwaarloosde of in beslag genomen kleine huisdieren op 
het grondgebied Willebroek kunnen zowel door inwoners, gemeentediensten, 

brandweer als lokale politiediensten of organisaties die in opdracht van deze handelen, 
aan het asiel overgedragen worden. Bij afgifte wordt steeds een afgifteformulier 
ingevuld.  

- Dierenbescherming Mechelen vzw laat de dieren niet inslapen, tenzij alle alternatieven 
geprobeerd zijn en er geen mogelijkheden meer resten om het dier te herplaatsen.  

- Dierenbescherming Mechelen vzw registreert elk opgenomen en geadopteerd dier, via 
standaardformulieren. Zij houden hier ook een register van bij dat te allen tijde door 

het gemeentebestuur consulteerbaar is.  
 

 Prijzen: 
- Jaarlijkse werkingstoelage van € 0,35 per inwoner. Vanaf 1 januari 2022 is deze 

werkingstoelage gekoppeld aan de consumptieprijsindex (Basis 2013). 
 

- Ophaling dieren: 
o Kosten ophaling dieren: € 25 bij vervoer tijdens openingsuren en €50 bij 

vervoer op zon- en feestdagen.  
 

 Voorwaarden overeenkomst inzake de aanpak van de zwerfkattenproblematiek: 
 

 Voorwerp: 

- De overeenkomst heeft tot voorwerp het beheersen van zwerfkatten die zich bevinden 
op het grondgebied van de gemeente Willebroek.  

 

 Afspraken:  
- De gevangen zwerfkatten worden door de Dierenbescherming Mechelen vzw 

geregistreerd volgens een formulier en ten spoedigste toevertrouwd aan de 
contractdierenarts van de vzw die: 

 De kattinnen steriliseert 
 De katers castreert 
 De katten ontwormt en ontvlooit indien dit nodig is voor hun gezondheid 
 De behandelde katten merkt met een knip in het oor 

 De katten die lijden aan kattenaids of een andere ongeneeslijke ziekte, 

euthanaseert 

- De behandelde zwerfkatten worden door de Dierenbescherming Mechelen vzw na 

herstel ten spoedigste terug vrijgelaten op de vangplaats, tenzij dit om objectieve 

redenen niet mogelijk is. 
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 Prijzen: 

- 80,00 euro voor het steriliseren van een kattin. 

- 40,00 euro voor het castreren van een kater. 

- 40,00 euro voor de euthanasie van een zieke kat. 

- 0,30 euro per afgelegde kilometer. 

- 150 euro per kwartaal voor de verzorging en administratie. 

- Alle andere kosten zijn ten laste van de Dierenbescherming Mechelen vzw. 

 
Samenvatting 
De dienst omgeving adviseert om de vraag van Dierenbescherming Mechelen vzw om een jaarlijkse 
toelage te betalen van €0,35 per inwoner (voor +/- 26.000 inwoners = €9.100), toe te staan voor de 

samenwerkingsovereenkomst voor het onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren. 
Om een goede opvolging te verzekeren wordt er gewerkt met opvolgformulieren, die in het register van 
Dierenbescherming Mechelen vzw bijgehouden worden. 
 

De Dienst Omgeving adviseert om voor beide zaken een contract aan te gaan voor 1 jaar, stilzwijgend 
verlengbaar met telkens 1 jaar en opzegbaar door beide partijen met aangetekend schrijven en 
opzegperiode van 3 maand.  

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Zwerfkattenbeheersingsproject: 

Visum :  0  nee         x  ja  Visumnummer :2021002 Dienstjaar :  2021 

Nr. MJP : MJP000042 ARK: 6136700 Code beleidsveld: 0470 

Actie: AC000015 Bedrag : €8000 
 

 
Het onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren: 
 

Visum :  0  nee         x  ja  Visumnummer : 2021003 Dienstjaar :  2021 

Nr. MJP : MJP000041 ARK: 6493000 Code beleidsveld: 0470 

Actie: AP000003 Bedrag : €9100 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
een overeenkomst met Dierenbescherming Mechelen VZW, Slachthuislaan 3, 2800 Mechelen aan te 
gaan voor de duur van één jaar, stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar en opzegbaar door 

beide partijen met aangetekend schrijven en met een opzegperiode van 3 maand, dit zowel voor 
de opvang van kleine huisdieren als de aanpak van de zwerfkattenproblematiek. De budgetten 
worden voorzien in de begroting. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het betalen van een onkostenvergoeding aan Dierenbescherming Mechelen 
VZW van €0,35 per inwoner voor het opvangen van kleine huisdieren, 80% te factureren in het 

eerste kwartaal en 20% na ontvangst door de gemeente van de opvangcijfers van het voorgaande 
jaar; 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met het betalen van een onkostenvergoeding aan Dierenbescherming Mechelen 
VZW voor et behandelen van gevangen zwerfkatten:  

- 80,00 euro voor het steriliseren van een kattin. 

- 40,00 euro voor het castreren van een kater. 
- 40,00 euro voor de euthanasie van een zieke kat. 
- 0,30 euro per afgelegde kilometer. 
- 150 euro per kwartaal voor de verzorging en administratie. 

Alle andere kosten zijn ten laste van de Dierenbescherming Mechelen vzw. 
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Artikel 4 

De financieel beheerder verleende visum op 25 november 2020 met referenties 2021002 en 
2021003. 
 

 

Georges Meeus (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

21. Bekrachtiging besluit burgemeester van 18 november 2020 bij 

hoogdringendheid 

 

Dit punt werd afgewezen. 
 
 

22. Bekrachtiging politieverordening bij hoogdringendheid van 20 november 

2020 

 
Dit punt werd afgewezen. 

 
 

23. Bekrachtiging besluit burgemeester van 10 december 2020 houdende 

opheffing van de politieverordening bij hoogdringendheid van 13 november 

2020 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 

Feiten en context 

Op het grondgebied van de gemeente Willebroek wordt sinds 09 november 2020 op verschillende 

plaatsen de openbare rust en veiligheid ernstig verstoord door jongeren en jongvolwassenen die al 
dan niet in groep bommetjes en voetzoekers laten ontploffen.  
 
Bij verschillende incidenten werd vastgesteld dat de betrokken jongeren en jongvolwassenen zich 
voor de incidenten in of in de onmiddellijke omgeving van de handelszaken en inrichtingen gelegen 
in de Van Landeghemstraat (vanaf Kerkstraat tot aan de Nieuwstraat) en op het marktplein (L. De 

Naeyerplein) ophouden.  

 
De jongeren en jongvolwassenen betrokken bij de openbare ordeverstoring houden zich vaak op in 
afzonderlijke groepjes van 3 tot 4 personen. De openbare ordeverstoring en overlast door de 
incidenten met jongeren en jongvolwassenen vinden telkens een aanvang na het wegvallen van het 
daglicht en duren tot 24 uur, waarbij de jongeren zich verspreid ophouden over het centrum van 
Willbroek.  

 
Op 12 november 2020 hebben de aan de incidenten deelnemende jongeren en jongvolwassenen, 
vertrekkende van kleinere groepjes, zich in grote groep gekeerd tegen de politiemensen die een 
controle uitvoerden. Daarbij werd eveneens geweld gebruikt. 
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De eerdere minder ingrijpende tussenkomsten door de politie volstonden niet om de openbare 

veiligheid en rust voor de inwoners van Willebroek te garanderen, de burgemeester heeft bij 
politieverordening van 13 november 2020 besloten om een aantal dringende maatregelen te 
nemen om de openbare veiligheid en rust van de inwoners en bezoekers van het centrum van 
Willebroek te vrijwaren, met name het verbod om zich vanaf 22u op de openbare weg en in de 

openbare ruimten te begeven in het centrum van Willebroek; het verstrengd 
samenscholingsverbod in het centrum van Willebroek; het verbod op het bezit van voetzoekers, 
knalbommetjes, carbuurkanonnen, thunderflashes, vuurwerk, pyrotechnisch materiaal, knal- of 
rookbussen en/of gelijkaardige voorwerpen in de openbare ruimte; en de verplichte sluiting om 
18u van handelszaken en inrichtingen gelegen in de A. Van Landeghemstraat (vanaf Kerkstraat tot 
aan de Nieuwstraat) en op het marktplein (L. De Naeyerplein). 
 

Ten gevolge van de vastgestelde positieve kentering van de situatie ten gevolge van deze 
maatregelen en de ontwikkelde beeldvorming, werd de verordening van 13 november 2020 
krachtens artikel 7 van de politieverordening van 18 november 2020 opgeheven en werden de 
maatregelen in een eerste fase afgebouwd. 
 

 De positieve kentering van de toestand in het centrum van Willebroek heeft zich nadien verder 

gezet, waardoor bij politieverordening van 20 november 2020 de politieverordening van 18 
november 2020 werd opgeheven en de maatregelen verder werden afgebouwd. 
 
Artikel 134§1 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat de verordeningen die de burgemeester 
neemt bij hoogdringendheid door de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering moeten 
worden bekrachtigd, op straffe van verval. 
 

De politieverordeningen van 18 en 20 november 2020 werden minder dan 8 dagen voor het 
plaatsvinden van de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad van 24 november 2020 
aangenomen en konden niet meer binnen de reguliere termijnen zoals opgenomen in artikel 20 van 
het Decreet over het Lokaal Bestuur worden geagendeerd ter bespreking en bekrachtiging ervan op 
de eerstvolgende zitting. 
 
Artikel 23 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat een punt dat niet tijdig werd 

geagendeerd niet kan worden besproken, behalve in spoedeisende gevallen maar dat tot 

spoedbehandeling alleen kan worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. 
 
De voorzitter van de gemeenteraad heeft op de zitting van 24 november 2020 de raadsleden 
verzocht om akkoord te gaan met de toevoeging en de behandeling van de bekrachtiging van de 
politieverordeningen van 18 en 20 november 2020 bij hoogdringendheid, maar hiervoor kon geen 

akkoord worden bereikt van ten minste twee derde van de aanwezige leden, waardoor de 
politieverordeningen van 18 en 20 november 2020 niet op de agenda werden geplaatst ter 
bespreking en dus ook niet werden bekrachtigd. 
 
Op de zitting van de gemeenteraad van 24 november 2020 werd de politieverordening van 13 
november 2020 echter wel besproken en bekrachtigd, omdat deze verordening binnen de reguliere 
termijnen zoals voorzien in artikel 20 van het Decreet over het Lokaal Bestuur rechtsgeldig werd 

geagendeerd. 
 
Artikel 134§1 van de nieuwe gemeentewet bepaalt echter dat de politieverordeningen aangenomen 
door de burgemeester in toepassing van dit artikel verplicht moeten worden bekrachtigd op de 
eerstvolgende zitting van de gemeenteraad, met name 24 november 2020, op straffe van verval. 

 
De politieverordeningen van 18 en 20 november 2020 zijn vanaf 24 november 2020 vervallen en 

hebben sindsdien geen verdere uitwerking meer. 
 
Het vervallen van de politieverordening van 18 november 2020 heeft tevens tot gevolg dat ook 
artikel 7 van deze verordening, waarin besloten werd tot opheffing van de politieverordening bij 
hoogdringendheid van 13 november 2020, naar de toekomst toe vervalt, waardoor deze 
politieverordening van 13 november 2020, die wel werd bekrachtigd door de gemeenteraad, vanaf 

24 november 2020 opnieuw van toepassing is, dit tot en met 13 december 2020. 
 
Zoals reeds eerder werd gemotiveerd in de vervallen politieverordeningen van 18 en 20 november 
2020, zijn de maatregelen die werden genomen bij politieverordening van 13 november 2020 niet 
meer vereist, daar kan worden vastgesteld dat de openbare veiligheid en rust in het centrum van 
Willebroek thans is teruggekeerd.   
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De kennisgeving van de korpschef van de lokale politie Mechelen-Willebroek aan de burgemeester 

waaruit blijkt dat de positieve kentering van de toestand in het centrum van Willebroek zich ook na 
24 november 2020 verder heeft gezet en de rust in het centrum van Willebroek voorlopig is 
teruggekeerd, waardoor ook het nemen van nieuwe maatregelen voorlopig niet noodzakelijk wordt 
geacht. 

De situatie in het centrum van Willebroek wordt van nabij opgevolgd en in het geval van nieuwe 
ernstige stoornissen van de openbare rust en veiligheid, wordt het nemen van nieuwe maatregelen 
niet uitgesloten. 
 
Overeenkomstig het advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid van 
10 december 2020, zal in de toekomst ook elke politieverordening bij hoogdringendheid 
onmiddellijk na publicatie ter kennis worden gebracht aan de voorzitter van de gemeenteraad en 

aan de leden van de gemeenteraad, waarna de voorzitter dit besluit automatisch toe zal voegen 
aan de agenda van eerstvolgende gemeenteraad, dit ongeacht de termijnen vermeld in artikel 20 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur en ongeacht of er een twee derde meerderheid van de 
aanwezige raadsleden akkoord is om de bekrachtiging ervan met spoedeisend op de agenda van de 
raad te plaatsen. 

 

Dit besluit moet worden bevestigd door de gemeenteraad op de eerstvolgende vergadering, op 
straffe van verval. 

 

Juridische grond 

Artikel 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 10 december 2020 houdende 

opheffing van de politieverordening bij hoogdringendheid van 13 november 2020. 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

 

Georges Meeus (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

24. 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) 

 
Stavaza Vervoerregio Mechelen 
 
Op basis van het decreet Basisbereikbaarheid ontwikkelt elke vervoerregio samen met de Lijn een 
nieuw vervoersplan. Dat plan zoekt naar meer efficiëntie en rendabiliteit in het busvervoer, met 
dezelfde middelen als voordien. Buslijn 287 wordt een functionele rit die enkel nog 4x per dag 

tijdens de spitsuren op schooldagen zal uitrijden. 
 
De populairdere lijn 286 krijgt dan weer een hogere frequentie en rijd tijdens het weekend later op 
de avond. Dat is op zich een zinvolle operatie. De realiteit is echter dat het aanbod zo grotendeels 
verschuift naar de dichtbevolkte gebieden. 
 
De zoektocht naar rendabiliteit heeft natuurlijk zijn limieten. Wat met de minimale dienstverlening 

voor elke inwoner? Landelijke kernen dreigen vanaf 1 januari 2022 in de kou te staan. In het 
weekend of buiten de spits komt er geen bus meer in Heindonk, net zoals in Tisselt het geval is. 
Wat met mensen die in ploegen of in het weekend werken? Studenten of senioren die even naar 

ons centrum of naar Mechelen willen? Wat met gezinnen die geen auto hebben? Mogen die in het 
weekend niet meer uit hun kot? 
Het nieuwe plan duwt Willebroek, en in het bijzonder Blaasveld & Heindonk, een stap verder 

richting automobiliteit in plaats van modal shift. Files zijn al lang niet meer enkel het probleem aan 
de N16, ook de landelijke steenwegen slibben tijdens de spitsuren dicht.  
  
Onze vragen 
Waarom heeft onze vertegenwoordiger voor Willebroek niet voor een minimale dienstverlening van 
Buslijn 287 gezorgd tijdens het weekend & schoolvakanties? 
Had men niet kunnen voorstellen om een belbus in Tisselt & Heindonk te voorzien? 

Er is een idee om deelfietsen te introduceren in onze gemeente: Is dit voor het hele grondgebied? 
Wordt treinlijn 54 met stopplaats Blaasveld terug heropend? Dit werd eind 2019 op de vervoerregio 
Mechelen voorgesteld. 
Wat gaat een rit kosten met de taxi’s van vervoer op maat? 
  
 

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) 

 
Lokaal Energie- en Klimaatpact 
 
De Vlaamse regering maakt meer dan 300 miljoen euro vrij voor lokale besturen die intekenen op 
de klimaat- en energieplannen van de Vlaamse overheid. Dat hebben Vlaams Minister van 

Binnenlands Bestuur Bart Somers en collega van Omgeving en Energie Zuhal Demir vorige week 
aangekondigd bij de voorstelling van hun lokaal Energie- en Klimaatpact. 
De bedoeling is om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen met een concreet plan:  
Één boom extra per inwoner, een vierkante meter per inwoner meer ontharden, een bijkomende 
laadpaal per 100 inwoners, 50 woningen op duizend renoveren,…  
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Onze vragen 

Gaat onze gemeente dit pact ondertekenen? 
Zoja, welk van deze doelstellingen wil het bestuur realiseren? 
  
  

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) 
 

Gratis renovatiebegeleiding 
  
Men ziet dat meer en meer huizen in Willebroek gerenoveerd worden. In de stad Antwerpen heeft 

het bestuur gekozen om de inwoners gratis hulp aan te bieden bij renovatiewerken. Wat houdt de 
begeleiding in?  
  
1. Ondersteuning op maat; met een persoonlijke renovatiebegeleider die je tijdens al je 
verbouwingswerken zal bijstaan; 

2. Een rondgang door je woning en vrijblijvend technisch advies; 

3. Een duidelijk stappenplan voor jouw woning, rekening houdend met de prioriteiten van de 
werken; 
4. Hulp bij het correct opvragen en nazicht van prijsoffertes; 
Controle op het werk van de aannemers tijdens de werken; 
5. Een handig overzicht van de premies en leningen waarvoor jij in aanmerking komt. 
  
Wil het bestuur hier ook in Willebroek werk van maken?  

  
  
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) 
 

Kruispunt N16 en Dendermondsesteenweg 

  

Wekelijks zien/horen we dat er een accident is gebeurd aan het kruispunt N16 en 
Dendermondsesteenweg. Daar staat uiteraard een stopbord, maar helpt precies niet. Misschien 
moeten we dat anders aanpakken. Ik denk eerder aan een verkeerslicht.  
  
Is de meerderheid ook op de hoogte? Hebben jullie al contact gehad met het Vlaams Gewest om 

dit probleem aan te pakken? Hoe zullen jullie het probleem aanpakken?  
  
Bron foto: Facebookpost van een Willebroekenaar 
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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) 

 
Begraafplaats (Dendermondsesteenweg) Willebroek 

  
Zowel via de pers als op Facebook lezen we heel wat klachten over de begraafplaats in Willebroek. 
Het begon allemaal met verdwijnen van bloemetjes, maar ondertussen is de situatie alleen maar 
verergerd: er worden foto's en gedenkstenen verwijderd. Vorig jaar hebben we als fractie hierover 
een vraag gesteld. We willen dit terug onder de aandacht brengen.  
  
Zijn jullie hiervan op de hoogte? Wat gaan jullie hieraan doen?  

Hoe gaat het bestuur communiceren over de aanpak zodat de Willebroekenaar in de toekomst zich 
geen zorgen meer hoeft te maken?  
 
 
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) 
 
Bezorgdheid over begraafplaats van Willebroek 
 
Via de sociale media en in de pers konden we vernemen dat er wat aan hand is op de 
begraafplaats van Willebroek. Het begon met een potje dat van een gedenksteen verdwenen was, 
en waarvan de bloemen in de vuilbak verderop werden gevonden, en dan een tweede. Maar het 

loopt uit tot de schokkende ontdeking dat op misschien wel honderden gedenkstenen en graven 
niets meer staat, zelfs de foto’s waren verdwenen. Gaat het over overijverige gemeentewerkers, of 
is er kwaad opzet in het spel?   
  
Daarom enkele vragen aan het college hieromtrent: 
1. Is het college op de hoogte van deze zorgwekkende gebeurtenissen?  
2. Of zijn dit geen zorgwekkende gebeurtenissen en kadert dit in een ietwat bizarre ‘opkuis’? Is 

hier dan over gecommuniceerd?  

3. Indien het zorgwekkende gebeurtenissen zijn, wat zal dan worden ondernomen om ze in de 
toekomst in de mate van het mogelijke te voorkomen?  

 
 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

25. Bekrachtiging besluit burgemeester van 7 december 2020 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 

Feiten en context 

De burgemeester werd op 12 en 20 november 2020 in kennis gesteld van de correspondentie van 
de Hulpverleningszone Rivierenland waarin aandacht werd gevraagd voor de civiele noodsituatie 
Covid-19 en de invloed ervan op de PTI-uitbatingsaanvragen. De deskundigen brandpreventie 
kunnen geen controlebezoeken ter plaatse meer uitvoeren en ook geen voorbesprekingen fysiek in 
situ of in de brandweerposten meer organiseren. Dit een noodmaatregel van tijdelijke aard die 

werd genomen door de Hulpverleningszone Rivierenland om het brandweerpersoneel te 
beschermen en het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden. Zo wordt zoveel mogelijk 
getracht personeel gezond te houden en de operationele werking en de prioritaire tussenkomsten 
maximaal te verzekeren. Deze tijdelijke noodmaatregel heeft echter een verregaande invloed op de 
uitbatingen van publiek toegankelijke inrichtingen met een brandveiligheidsattest B en nieuw te 
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openen inrichtingen. Dit in gedachten adviseert de Hulpverleningszone Rivierenland een collectieve 

en tijdelijke verlenging van de geldigheidsduur van deze attesten. Bovendien heeft de 
Hulpverleningszone Rivierenland een lijst van praktische veiligheidsrichtlijnen uitgewerkt die 
kunnen dienen als tijdelijke uitbatingsvoorwaarden op vlak van brandveiligheid in de publiek 
toegankelijke inrichting gedurende de civiele noodsituatie Covid-19. Na beëindiging van de civiele 

noodsituatie zal de Hulpverleningszone Rivierenland opnieuw overgaan tot de normale uitvoering 
van controlebezoeken.  
 

Juridische grond 

- Artikel 5 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing 
en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in 
dergelijke gevallen;  

- Artikel 134§1, 133, tweede lid en 135§2 van de nieuwe gemeentewet; 
- Zonale Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot 

het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2017 (Zonale Politieverordening 

Hulpverleningszone Rivierenland PTI); 
- Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Willebroek, inzonderheid 

artikel 160/1, 197, 206, 215/7, 215/22 en 215/37. 
 

Adviezen - argumenten 

Overwegende de Zonale Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland PTI, waarin 
maatregelen en procedures werden opgenomen met als doel het voorkomen en bestrijden van 
brand in publiek toegankelijke inrichtingen; 
 

Overwegende dat de uitbater van een publiek toegankelijke inrichting overeenkomstig artikel 
A.3.3. van deze Zonale politieverordening en artikel 160/1 van de van de Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening van de gemeente Willebroek verplicht is zich er van te vergewissen dat aan alle 
maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand zoals voorzien in de Zonale 
Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland PTI voldaan is vooraleer de inrichting te 
openen; 

 

Overwegende dat krachtens artikel 5 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van 
brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, de burgemeester echter ook een toezichtsverplichting 
heeft op de brandpreventiemaatregelen. Daarom werd in de Zonale Politieverordening 
Hulpverleningszone Rivierenland PTI eveneens een procedure voorzien met betrekking tot de 
trapsgewijze controle, hercontrole en attestering inzake de naleving van de 

brandpreventiemaatregelen opgenomen in deze politieverordening door de uitbaters van de publiek 
toegankelijke inrichtingen categorie 2 en 3; 
 
Overwegende dat deze brandveiligheidscontrole gebeurt middels controlebezoeken door de 
Hulpverleningszone Rivierenland en dat op basis van het brandweerverslag van de 
Hulpverleningszone Rivierenland de burgemeester vervolgens de brandveiligheidsattesten (attest 
A, B of C) uitreikt; 

 
Overwegende dat dergelijke brandweercontroles door de uitbaters verplicht moeten worden 
aangevraagd voor de opening van nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen; van publiek 

toegankelijke inrichtingen die verbouwd of uitgebreid worden; van publiek toegankelijke 
inrichtingen met een nieuwe exploitant; bij wijzigingen die de brandveiligheid en de 
evacuatiemogelijkheden kunnen beïnvloeden; bij toename van het aantal toegelaten personen; en 
vóór het beëindigen van de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest B; 

 
Overwegende dat  indien uit het brandweerverslag van de Hulpverleningszone Rivierenland blijkt 
dat de inrichting niet volledig voldoet aan de brandveiligheidsnormen, maar de veiligheid van het 
personeel en de bezoekers hierdoor niet in gevaar komt, door de burgemeester een 
brandveiligheidsattest B wordt uitgereikt. De burgemeester bepaalt op advies van de 
Hulpverleningszone Rivierenland de geldigheidsduur van het attest B, met een maximale 

geldigheidsduur van 5 jaar. Uiterlijk vóór het aflopen van de geldigheidsduur van het 
brandveiligheidsattest B dient de uitbater de brandweer te verwittigen zodat een nieuw onderzoek 
kan worden uitgevoerd en een nieuw brandveiligheidsattest kan worden uitgereikt;  
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Overwegende dat met het oog op het verzekeren van een kwaliteitsvolle, eerlijke en veilige 

uitbating, bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen krachtens artikel 196, 203, 215/4, 215/19 en 
215/34 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Willebroek voor de 
opening en gedurende de hele uitbating moeten beschikken over een uitbatingsvergunning, die niet 
kan worden uitgereikt zonder voorafgaande brandveiligheidscontrole en zonder geldig 

brandveiligheidsattest A of B afgeleverd door de burgemeester;  
 
Overwegende dat de burgemeester op 12 en 20 november 2020 in kennis werd gesteld van de 
correspondentie van de Hulpverleningszone Rivierenland waarin de bijzondere aandacht wordt 
gevraagd voor de civiele noodsituatie Covid-19 en de invloed ervan op de PTI-uitbatingsaanvragen; 
 
Overwegende dat de deskundigen brandpreventie geen controlebezoeken ter plaatse meer kunnen 

uitvoeren en ook geen voorbesprekingen fysiek in situ of in de brandweerposten meer kunnen 
organiseren tot nader bericht; 
 
Overwegende dat dit een tijdelijke noodmaatregel is die werd genomen door de 
Hulpverleningszone Rivierenland om het brandweerpersoneel te beschermen en het risico op 

besmetting zo laag mogelijk te houden. Zo wordt zoveel mogelijk getracht personeel gezond te 

houden en de operationele werking en de tussenkomsten, die vanzelfsprekend de hoogste prioriteit 
hebben, maximaal te verzekeren; 
 
Overwegende dat deze maatregel niet alleen van kracht is in de Hulpverleningszone Rivierenland, 
maar de praktische opvolging is van het advies van de arbeidsgeneeskundige diensten en het 
brandweeroverlegplatform Netwerk Brandweer van de VVSG. Ook de FOD IBZ heeft aanbevelingen 
in die richting verspreid;  

 
Overwegende dat ook de hogere overheden worden gedwongen om in het kader van hun 
bevoegdheidsgebieden ad hoc maatregelen te nemen waarbij geldigheidstermijnen van 
brandveiligheidsattesten worden verlengd en vergunningen/erkenningen tijdelijk worden verleend 
zonder voorafgaande brandweercontrole, onder meer wat ziekenhuizen en zorginstellingen betreft; 
 
Overwegende dat de Hulpverleningszone Rivierenland de aandacht vestigt op het feit dat deze 

tijdelijke noodmaatregel lokaal een verregaande invloed heeft op de uitbatingen van publiek 

toegankelijke inrichtingen met een brandveiligheidsattest B. De B-attesten worden immers 
verleend aan uitbatingen waar de brandveiligheid weliswaar niet helemaal in orde is bevonden door 
de brandweer, maar waarbij de veiligheid van het personeel en de bezoekers niet in gevaar komt 
en de uitbating wel mag verder gaan of aanvangen op voorwaarde dat binnen een in het attest 
bepaalde termijn wordt voldaan aan de opmerkingen gemaakt in het brandweerverslag; 

 
Overwegende dat uitbaters van een publiek toegankelijke inrichting met een vervallen 
brandveiligheidsattest B derhalve in een positie van rechtsonzekerheid kunnen komen, daar een 
uitbating met vervallen attest, in normale omstandigheden een uitbating in overtreding is; 
 
Overwegende dat er ook bij nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen, publiek toegankelijke 
inrichtingen die verbouwd, gewijzigd of uitgebreid worden, en publiek toegankelijke inrichtingen 

met een nieuwe exploitant, geen (eerste) controlebezoek van de brandweer kan plaatsvinden en de 
uitbaters van deze inrichtingen daardoor, daar ze niet beschikken over een geldig 
brandveiligheidsattest, eveneens in eenzelfde positie van rechtsonzekerheid kunnen komen; 
 
Overwegende dat de Hulpverleningszone Rivierenland een lijst van praktische veiligheidsrichtlijnen 

heeft uitgewerkt die kunnen dienen als tijdelijke uitbatingsvoorwaarden op vlak van brandveiligheid 
in de publiek toegankelijke inrichting gedurende de civiele noodsituatie Covid-19. Deze 

voorwaarden geven zeer duidelijke aanwijzingen aan de uitbaters van publiek toegankelijke 
inrichtingen op welke manier ze de basisbrandveiligheid in hun inrichting zo goed mogelijk kunnen 
verzekeren, waardoor tijdelijke uitbating (verder) mogelijk is, dit tot dat de normale 
administratieve afhandeling van het dossier kan hernomen worden en onverminderd de toepassing 
van andere wettelijke bepalingen waaraan de publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen;  
 

Overwegende dat het sluiten of gesloten houden van een publiek toegankelijke inrichting omwille 
van een vervallen brandveiligheidsattest B als gevolg van het feit dat de brandweer tijdelijk geen 
controles meer uitvoert niet in verhouding staat tot het brandveiligheidsrisico dat gepaard gaat met 
de uitbating van de publiek toegankelijke inrichting, aangezien de brandweer en de burgemeester 
reeds eerder oordeelden dat de nog aan te pakken werkpunten op vlak van brandveiligheid die 
aanleiding gaven tot het oorspronkelijke attest B de veiligheid van het personeel en de bezoekers 
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niet in gevaar brengt en op zichzelf niet zwaarwichtig genoeg waren om tot een verbod of 

stopzetting van de uitbating over te gaan; 
 
Overwegende dat ook het gesloten houden van elke nieuw te openen publiek toegankelijke 
inrichting, van elke publiek toegankelijke inrichting die verbouwd, gewijzigd of uitgebreid wordt, en 

van publiek toegankelijke inrichtingen met een nieuwe exploitant, omwille van het nog niet 
beschikken over een geldig brandveiligheidsattest als gevolg van het feit dat de brandweer tijdelijk 
geen controles meer uitvoert, niet in verhouding staat tot het brandveiligheidsrisico dat gepaard 
gaat met de uitbating van de publiek toegankelijke inrichting;  
 
Overwegende dat het voorlopig verder gesloten houden van publiek toegankelijke inrichtingen 
omwille van een eerder verkregen brandveiligheidsattest C als gevolg van het feit dat de 

brandweer tijdelijk geen controles meer uitvoert echter wel in verhouding staat tot het 
brandveiligheidsrisico dat gepaard gaat met de uitbating van de publiek toegankelijke inrichting, 
aangezien de brandweer en de burgemeester reeds eerder oordeelden dat de nog aan te pakken 
werkpunten op vlak van brandveiligheid die aanleiding gaven tot het attest C de veiligheid van het 
personeel en de bezoekers in gevaar brengt en op zichzelf zwaarwichtig genoeg waren om tot een 

verbod of stopzetting van de uitbating over te gaan; 

 
Overwegende dat deze maatregelen moeten gezien worden als noodmaatregelen in het kader van 
de civiele  noodsituatie Covid-19 die tot een feitelijke overmacht leidt voor de burgemeester 
en de brandweer en hieraan dan ook geen definitieve of andere rechten kunnen worden ontleend; 
 
Overwegende echter ook dat de burgemeester verplicht is om toezicht te houden op de 
brandpreventiemaatregelen, waardoor deze uitzonderingsmaatregelen strikt beperkt worden in de 

tijd en worden gekoppeld aan de verplichting voor de uitbater van de publiek toegankelijke 
inrichting om strikt en nauwgezet de praktische veiligheidsrichtlijnen na te leven die door de 
Hulpverleningszone Rivierenland werden opgesteld en tevens worden opgenomen in bijlage van dit 
besluit;  
 
Overwegende dat na beëindiging van de civiele noodsituatie de brandweer zo spoedig mogelijk zal 
overgaan tot de normale uitvoering van controlebezoeken zoals voorheen waarbij de nieuw 

geopende en nog te openen inrichtingen de hoogste prioriteit krijgen;   

 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 7 december 2020. 
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