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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 10 oktober 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 10 oktober 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

financiën 

2. Budgetwijziging 2 2019 gemeente Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de tweede budgetwijziging van 2019 goed als volgt: 
- verlaging exploitatieuitgaven met 1.016.318 euro 
- verhoging exploitatieontvangsten met 1.297.455 euro 
- verlaging investeringsuitgaven met 4.750.945 euro 
- verlaging investeringsontvangsten met 70.354 euro 
- verlaging andere ontvangsten met 4.660.516 euro 
De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt: 
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat: 4.086.785 euro 
- Resultaat op kasbasis: 4.086.785 euro 
- Autofinancieringsmarge: 2.879.177 euro 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit en de digitale rapportering wordt voor een passend gevolg overgemaakt aan de 
hogere overheid. 

3. Delegatie van de bevoegdheid van de gemeenteraad van de vaststelling tarieven aan het 
college van burgemeester en schepenen 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
Delegatie wordt verleend aan het college van burgemeester en schepenen voor het vastleggen van de 
tarieven en de wijze van inning van de retributies voor de volgende producten en prestaties: 
-        bijwonen van opvoeringen (muziek, dans, toneel, lezingen,…) 
-        deelnemen aan activiteiten (uitstappen, sportactiviteiten, animatie, workshops…) 
-        het ter beschikking stellen van producten bij activiteiten, evenementen en opvoeringen (publicaties en 
producten voor het publiek, dranken en versnaperingen, …) 
-        verkopen van boeken, brochures, folders en gadgets op de gemeentelijke diensten 
-        schooluitstappen en -activiteiten 
De retributie is verschuldigd door diegene die een voorstelling bijwoont, aan een activiteit deelneemt of een 
consumptie of een product ter beschikking krijgt, en dit tegen aflevering van een toegangsticket, een 
deelnamebewijs, een betalingsbewijs, een consumptie of een product. 
Artikel 3 Tarieven 
De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening en kostprijs te zijn. De delegatie aan het 
college van burgemeester en schepenen is beperkt tot een bedrag van maximum 150 euro per 
persoon/activiteit/product/uitstap/opvoering. 
Artikel 4 Toezicht 
Onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en bekendgemaakt 
overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur. 

4. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 

Besluit 
Artikel 1 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten bate van de gemeente 627 opcentiemen geheven op 
de onroerende voorheffing. 

Besluitenlijst van de Gemeenteraad van donderdag 14 november 2019 
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Artikel 2 
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse 
Belastingdienst. 
Artikel 3 
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd. 

5. Aanvullende belasting op de personenbelasting 

Besluit 
Artikel 1  
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de 
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 
Artikel 2  
De belasting wordt vastgesteld op 7 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt 
gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar 
voorafgaande jaar. 
Artikel 3  
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe 
belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
(WIB 1992). 
Artikel 4 
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd. 

6. Belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 
gelijkgestelde producten 

Besluit 
Artikel 1 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op de verspreiding van 
niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden 
gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.  
Artikel 2 Definitie 
Onder niet-geadresseerd drukwerk wordt verstaan: elke publicatie die ertoe strekt bekendheid te geven aan 
commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen en die erop gericht is een 
potentieel cliënteel ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten, producten of transacties van de 
adverteerder. 
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de 
adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. 
De opsomming is niet limitatief. 
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde 
geadresseerd. 
Artikel 3 Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker 
om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren. 
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 7 of niet gekend is, is de belasting 
verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt vermeld. 
De fysieke persoon of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of 
product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
Artikel 4 Tarief 
De belasting wordt vastgesteld op 0,025 euro per bedeeld exemplaar dat niet in plastic is verpakt en op 0,03 
euro per bedeeld exemplaar dat wel in plastic is verpakt. 
Artikel 5 Vrijstellingen 
De belasting is niet verschuldigd voor: 
- niet- geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten van publiekrechtelijke rechtspersonen, socio-
culturele, jeugd- en sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen en vormings- en 
onderwijsinstellingen 
- niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten van politieke partijen  
- niet-geadresseerde drukwerken met maximum 4 bladzijden en kleiner dan of gelijk aan A4-formaat. 
Artikel 6 Wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 7 Aangifteplicht  
De belastingplichtige moet binnen de 14 dagen na de verspreiding aangifte doen op volgend adres: 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht of via e-mail op volgend adres: gemeentebelastingen@brecht.be. 
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De aangifte moet gedaan worden op het formulier dat door het gemeentebestuur ter beschikking wordt 
gesteld op de website www.brecht.be of minstens alle noodzakelijke inlichtingen bevatten voor het vestigen 
van de aanslag. 
In geval van periodieke verspreidingen kan een aangifte binnen de 14 dagen na de eerste verspreiding, ook 
gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar.  
Artikel 8 Procedure van ambtshalve vaststelling 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd.  
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, 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 dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt 
op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt berekend op basis van 12.000 bedeelde exemplaren, en 
vervolgens verdubbeld. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. Het aantal van 12.000 
exemplaren is een forfait op basis van het aantal brievenbussen in Brecht bij ingang van het reglement en 
wordt gedurende de looptijd van het reglement niet aangepast. 
Artikel 9 Betaaltermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 10 Bezwaarprocedure 
De belastingschuldige kan 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 of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
Artikel 11 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
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 30,00 euro aangerekend. 
Artikel 12 Verwijzing naar het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII 
(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 onderzoek en 
controle), 4 bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van 
de schatkist,) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het 
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover 
zij niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
Artikel 13 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 

7. Belastingreglement op terreingerelateerd logies 

Besluit 
Artikel 1 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op terreingerelateerd 
logies. 
Artikel 2 Definitie 
Onder terreingerelateerd logies moet worden verstaan: een toeristisch logies in centraal beheer waar op een 
afgebakend terrein wordt gekampeerd of verbleven in verplaatsbare of niet-verplaatsbare verblijven, of dat 
daarvoor bestemd of ingericht is. 
Onder exploitant wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een toeristisch logies 
exploiteert, voor de rekening van wie een toeristisch logies wordt geëxploiteerd of die tot de exploitatie wordt 
gemachtigd op grond van een rechtsgeldige exploitatieovereenkomst. 
Onder tussenpersoon wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op eender welke wijze 
tegen betaling bemiddelt bij het aanbieden van een toeristisch logies op de toeristische markt, promotie 
maakt voor een toeristisch logies of diensten aanbiedt via dewelke exploitanten en toeristen rechtstreeks 
met elkaar in contact kunnen treden. 
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Voor de andere definities wordt verwezen naar het decreet van 5 februari 2016 over het toeristisch logies en 
het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van dat decreet (of latere wijzigingen). 
Artikel 3 Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de exploitant van het terreingerelateerd logies op 1 januari van het 
aanslagjaar. 
De tussenpersoon op 1 januari van het aanslagjaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
belasting. 
Artikel 4 Tarief 
De belasting wordt vastgesteld op: 

 115 euro per jaar per beschikbare standplaats of wooneenheid voor verplaatsbare verblijven 

 500 euro per jaar per beschikbare standplaats of wooneenheid voor niet-verplaatsbare verblijven. 
Artikel 5 Vrijstellingen 
Er zijn geen vrijstellingen voorzien. 
Artikel 6 Wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 7 Aangifteplicht  
De belastingplichtige moet ten laatste voor 31 maart van ieder jaar aangifte doen van het aantal beschikbare 
standplaatsen of wooneenheden voor verplaatsbare en niet-verplaatsbare verblijven op het 
terreingerelateerd logies op 1 januari van het aanslagjaar op volgend adres: Gemeentepark 1, 2960 Brecht 
of via e-mail op volgend adres: gemeentebelastingen@brecht.be. 
De aangifte moet gebeuren op het formulier dat door het gemeentebestuur wordt toegestuurd of ter 
beschikking wordt gesteld op de website. 
De belastingplichtige is vrijgesteld van aangifteplicht indien hij voor het vorig aanslagjaar werd aangeslagen 
en indien de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven.  
Artikel 8 Procedure van ambtshalve vaststelling 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, 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 dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt 
op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verdubbeld. Het bedrag van deze verhoging wordt ook 
ingekohierd. 
Artikel 9 Betaaltermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 10 Bezwaarprocedure 
De belastingschuldige kan 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 of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
Artikel 11 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
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 30,00 euro aangerekend. 
Artikel 12 Verwijzing naar het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII 
(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 onderzoek en 
controle), 4 bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van 
de schatkist,) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het 
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover 
zij niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
Artikel 13 Toezicht 
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Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 

8. Reglement voor inventarisatie en belasting van tweede verblijven. 

Besluit 
Artikel 1 Belastbaar feit 
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 – 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de tweede 
verblijven. 
Artikel 2 Definities en begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder: 
1. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: 

 een aangetekend schrijven; 

 een afgifte tegen ontvangstbewijs. 
2. Belastingplichtige: 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar 
eigenaar of zakelijk gerechtigde is van het tweede verblijf. 
Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt of door een derde feitelijk gebruikt 
wordt. 
Zijn belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al dan niet is ingeschreven in het bevolkingsregister van de 
gemeente Brecht. 
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door de 
vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. 
Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale 
belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze eveneens 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 
De overdrager van het zakelijk recht moet via beveiligde zending de verkrijger ervan in kennis stellen dat het 
goed is opgenomen in het gemeentelijk register van tweede verblijven. 
Tevens moet hij per beveiligd schrijven een kopie van de notariële akte bezorgen aan de gemeente binnen 
twee maanden na het verlijden van de notariële akte. 
Deze kopie bevat minstens de volgende gegevens: 

 naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel; 

 datum van de akte, naam en standplaats van de notaris; 

 nauwkeurige aanduiding van het overgedragen goed. 
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht als belastingschuldige 
beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd. 
3. Als een woning wordt beschouwd : een onroerend goed of een gedeelte ervan dat hoofdzakelijk is 
bestemd voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. (cfr art. 2, van de Vlaamse Wooncode). Het 
gaat hier over elke woning; dus ook over: 

 Landhuizen. 

 Bungalows. 

 Appartementen. 

 Grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen. 

 Lusthuizen. 

 Optrekjes. 

 Chalets en alle andere vaste woongelegenheden. 

 Met chalets gelijkgestelde caravans. 
Al dan niet ingeschreven in de kadastrale legger. 
  
4. Als tweede verblijf wordt beschouwd: elke woning die wordt gebruikt in overeenstemming met de woon- of 
andere functie die effectief en niet occasioneel gebruik meebrengt, maar waar op 1 januari van het 
aanslagjaar niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of vreemdelingenregister voor het 
hoofdverblijf en dus op elk ogenblik door de eigenaar, de huurder of de gebruiker voor bewoning of 
verblijfsgelegenheid kan worden gebruikt: aanwezigheid van noodzakelijke nutsaansluitingen, uitgeruste 
keuken en sanitaire voorzieningen.  
Vallen niet onder deze reglementering: 

 De lokalen waarin een niet in de gemeente gedomicilieerd persoon uitsluitend een beroepsactiviteit 
uitoefent. 

 Panden en constructies die reeds belast worden volgens het belastingreglement op 
terreingerelateerd logies. 

 Garages, tenten, woonaanhangwagens en verplaatsbare caravans, tenzij zij ten minste 3 
opeenvolgende maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te worden aangewend. 

 De tijdelijk leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs voorligt dat zich gedurende het 
kalenderjaar dat het aanslagjaar voorafgaat, niet als tweede verblijf werd aangewend. In dit geval is 
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de gemeentelijke reglementering van inventarisatie en belasting van leegstaande woningen en 
gebouwen van toepassing. 

5. Register voor tweede verblijven: het register vermeld in artikel 3 van dit reglement. 
Artikel 3 Het gemeentelijk register van tweede verblijven 
De gemeente houdt een gemeentelijk register van tweede verblijven bij. 
In dit register worden minimaal de volgende gegevens opgenomen: 

 het adres van het tweede verblijf; 

 de kadastrale gegevens van het tweede verblijf; 

 de identiteit en het adres van alle zakelijk gerechtigden; 

 het inventarisatienummer en/of –kenmerk. 
Een woning die opgenomen is in het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen of woningen, kan niet 
worden opgenomen in het gemeentelijk register van tweede verblijven. 
Een woning die opgenomen is in het gemeentelijk register van het tweede verblijven, kan eveneens worden 
opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. 
Een woning die opgenomen is in het register tweede verblijven en waarvoor de minimale eisen ontbreken 
die op elk ogenblik door de eigenaar, de huurder of de gebruiker voor bewoning of verblijfsgelegenheid 
onmogelijk maken zoals vermeld in artikel 2 van dit reglement, kan op een later tijdstip worden opgenomen 
in de gewestelijke inventaris voor ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en gebouwen. 
Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar, kan niet bijkomend worden 
opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 
Artikel 4 Vaststelling van het tweede verblijf en aangifteplicht 
Het gemeentebestuur zal aan de belastingplichtige een “voorstel van aangifte” bezorgen. Dit gebeurt 
éénmalig bij de inwerkingtreding van dit reglement, of bij aanvang van een legislatuur. 
Als de gegevens op dit voorstel onjuist of onvolledig zijn of niet overeenstemmen met de belastbare toestand 
op 01 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige ten laatste op 01 maart van het aanslagjaar het 
voorstel verbeterd of vervolledigd terugsturen. Het tijdig teruggezonden en gecorrigeerde of aangevulde 
voorstel tot aangifte, geldt in dat geval als feitelijke aangifte. 
Als de gegevens op dit voorstel overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari van het 
aanslagjaar, is de belastingplichtige niet verplicht dit formulier tegen 01 maart terug te sturen. In dat geval is 
automatisch aan de aangifteplicht voldaan en wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens 
vermeld op het toegestuurde voorstel van de aangifte. 
Aangiftes en de correcties van voorstellen van aangiften kunnen per mail aan gemeentebelasting@brecht.be 
bezorgd worden of door een afgifte tegen ontvangstbewijs. 
Bij gebrek aan een aangifte op de gestelde datum, of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan 
de belasting ambtshalve worden ingekohierd conform de procedure voorzien in artikel 7 van het decreet van 
30 mei 2008. 
In geval van ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens waarover de 
belastingheffende overheid beschikt.  De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een 
bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. De belastingverhoging wordt gelijktijdig en samen met de 
ambtshalve belasting ingekohierd. 
Artikel 5 Berekeningsgrondslag 
Er wordt voor de jaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd ten laste van de zakelijk 
gerechtigden die op grondgebied van de gemeente een tweede verblijf bezitten op 1 januari van het 
aanslagjaar. 
De belasting is ineens en voor het hele jaar verschuldigd per tweede verblijf op 1 januari. Dit zolang de 
woning niet is geschrapt uit deze inventaris, zijnde op elke nieuwe verjaring van de inventarisatie van het 
tweede verblijf 
Artikel 6 Tarief van de belasting 
Het jaarlijks bedrag van de belasting is 750,00 euro per tweede verblijf. 
Artikel 7 Wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 8 Betaaltermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 9 Bezwaar 
De belastingschuldige kan 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 of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
Artikel 10 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 



7 

euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
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 30,00 euro aangerekend. 
Artikel 11 Verwijzing naar het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII 
(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 onderzoek en 
controle), 4 bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van 
de schatkist,) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het 
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover 
zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
Artikel 12 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 

9. Reglement voor inventarisatie en belasting van leegstaande woningen en gebouwen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het reglement van belasting van leegstaande woningen en gebouwen  goed. 
Artikel 2 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op woningen en gebouwen 
die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk 
leegstandsregister. 
De gemeente houdt een register van leegstaande gebouwen en woningen bij, hierna leegstandsregister te 
noemen, en dit op grond van art. 2.2.6 Decreet Grond- en pandenbeleid. 
Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar, kan niet worden opgenomen in het 
leegstandsregister. 
Een woning die opgenomen is in het leegstandsregister kan echter wel op later tijdstip worden opgenomen 
in de gewestelijke inventarissen voor ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen.  Een woning 
die opgenomen is in het leegstandsregister kan ook op later tijdstip worden opgenomen in de gemeentelijke 
inventarissen voor verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen..  
Een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, 
gebouwen en terreinen kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van leegstaande 
woningen en gebouwen. 
In het leegstandsregister worden de volgende gegevens opgenomen: 

1. het adres van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw 
2. de kadastrale gegevens van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw 
3. de identiteit en het (de) adres(sen) van de zakelijk gerechtigde(n) 
4. het nummer en de datum van de administratieve akte  
5. de feiten die aanleiding geven tot  vrijstelling van de heffing, met vermelding van de begin- en 

einddatum van de vrijstelling 
6. eventueel de datum van indiening van een betwisting zoals voorzien in artikel 3 en 4, en de datum 

en aard van de beslissing inzake die betwisting. 
DEFINITIES 
Artikel 3 

1. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: 

 een aangetekend schrijven, 

 een afgifte tegen ontvangstbewijs. 
1. Bezwaarinstantie: het college van burgemeester en schepenen. 
2. Woning: 

 elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin 
of alleenstaande; 

 een kamer waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan de 
bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de gemeenschappelijke 
ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt. 

1. Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met 
uitzondering van de bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van art. 2, §1 
van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. 
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2. Met registerbeheer wordt de gemeentelijke dienst bedoeld die door het college van burgemeester en 
schepenen is gelast met de opmaak, de opbouw het beheer en de actualisering van het 
gemeentelijk leegstandsregister. 

3. Opnamedatum: de datum waarop het gebouw of de woning voor de eerste maal in het 
leegstandsregister wordt opgenomen. 

4. Verjaring: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de 
opnamedatum, zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt. 

5. Een plotse ramp: elke gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk 
recht waardoor de schade dermate ernstig is dat het gebruik van de woning of het gebouw 
overeenkomstig de functie onmogelijk is, zoals brand, ontploffing, blikseminslag, …  

6. OGM: overschrijving met gestructureerde mededeling. Het is een combinatie van drie groepen van 
drie, vier en vijf cijfers gescheiden door een schuine streep, zoals: +++123/4567/80910++ 

7. Renovatiedossier: een door het college van burgemeester en schepenen van een renovatiedossier 
goedgekeurde dossier dat ingediend kan worden voor het verkrijgen van een vrijstelling op de 
heffing. Er dient aan minstens 3 van de volgende voorwaarden voldaan te worden:  

 vernieuwing van het volledige buitenschrijnwerk, 

 vernieuwing van de volledige dakbedekking, 

 vernieuwing van de volledige elektrische installatie, 

 vernieuwing van de volledige sanitaire installatie (leidingen, toestellen…), 

 vernieuwing van de volledige verwarmingsinstallatie (leidingen, ketel…), 

 vernieuwing van 60% van de vloerafwerking (chape en vloerbekleding), 

 vernieuwing van 60% van de binnenmuurafwerking (bepleistering, gyproc…), 

 vernieuwing van 60% van de plafondafwerking (bepleistering, gyproc…). 
De aanvraag dient per beveiligde zending bezorgd te worden aan dienst wonen en bevat de volgende 
zaken: 

 foto’s voor en tijdens de renovatiewerkengrondplannen voor en na de renovatiewerken, 

 eventueel facturen en goedgekeurde offertes, 

 een motivatienota met planning van de werken, 

 indien van toepassing: akkoord van de mede-eigenaars. 
Het college doet binnen de 60 dagen uitspraak over de aanvraag tot vrijstelling van de heffing, ingaande de 
dag na deze van betekening van deze aanvraag 

1. Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: 

 Zakelijk gerechtigde: 

 de volle eigendom 

 het recht van opstal of van erfpacht 

 het vruchtgebruik of gebruiksrecht. 
 
Artikel 4 leegstaand gebouw 
Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet 
overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste twaalf 
opeenvolgende maanden. Hierbij 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 stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning of melding in de zin van artikel 
4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met latere wijzigingen, een milieuvergunning of een 
melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met 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. 
Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld in artikel 2, 2°, van het 
decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de oorspronkelijke 
beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. 
Een gedeelte is enkel afsplitsbaar als het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd als 
een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische vereisten..  
Een nieuw gebouw wordt als een leegstaand gebouw  beschouwd indien dat gebouw  binnen zeven jaar na 
de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg 
niet aangewend wordt overeenkomstig zijn functie. 
Artikel 5 leegstaande woning 
En woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer ze gedurende een periode van ten minste twaalf 
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie of de volgende 
functies die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengen: 
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 Een woning boven een winkel, zonder aparte toegang die de functie heeft van stockeerruimte voor 
die winkel; 

 praktijken van vrije beroepen 
Artikel 6 leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte 
Een gebouw dat of een woning die in aanmerking komt voor de inventarisatie in de zin van hoofdstuk II van 
het decreet van 19 april 1995 houdende de maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt nooit als een leegstaand gebouw of als een leegstaande woning 
beschouwd. 
De bedrijfsruimte die op grond van art. 2, 1°, van het decreet van 19 april 1995  houdende maatregelen ter 
bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten worden uitgesloten van de 
toepassing van voormeld decreet, worden onder de aldaar vermelde voorwaarden evenmin als leegstaande 
gebouwen of woningen in de zin van deze afdeling beschouwd. Het gaat over de verzameling van alle 
percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt die als één geheel te beschouwd zijn en die 
toebehoren aan dezelfde eigenaar, valt onder de toepassing van dit decreet. De verzameling heeft een 
minimale oppervlakte van vijf are. 
LEEGSTANDSREGISTRATIE 
Artikel 7 opsporingsbevoegdheid  
De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstaande woningen en 
gebouwen belaste personeelsleden bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, 
vermeld in art. 6 van het decreet van 30 mei betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
Artikel 8 administratieve akte van leegstand  
Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt vastgesteld door een administratieve akte van 
leegstand en wordt beoordeeld op basis van één of meerdere objectieve indicaties zoals vermeld in de 
volgende lijst: 

 het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning 

 onafgewerkte nieuwbouw waarop geen geldige stedenbouwkundige/omgevingsvergunning (meer) 
rust 

 de woning of gebouw is niet uitgerust overeenkomstig zijn functie 
 het ontbreken van een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning, bewijs van dit laatste 

gebruik is bijvoorbeeld een ondernemingsnummer, bewijslast ligt bij de eigenaar 

 de onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden, bijvoorbeeld door een geblokkeerde 
toegang of verzegeling 

 het langdurig aanbieden van het gebouw of woning als "te huur" of "te koop" 

 het ontbreken van aansluitingen van nutsvoorzieningen of een dermate laag verbruik dat niet in 
overeenstemming is met een normaal gebruik van de woning of het gebouw 

 de vermindering van het kadastrale inkomen overeenkomstig art. 15 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 

 getuigenissen: verklaringen van omwonende(n), postbode, wijkinspecteur 

 buitenschrijnwerk is ernstig vervuild, verweerd, beschadigd of dichtgemaakt en/of de rolluiken zijn 
overwegend neergelaten 

 de woning is niet bemeubeld 

 het gebouw of woning is niet meer waterdicht door zware infiltraties doorheen het dak/gevel 

 een uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus 

 een verwaarloosde tuin: 
o overwoekerd door begroeiing, 
o zwerfvuil en ander afval aanwezig is, 
o waar verhardingen opgebroken zijn. 

 het vermoeden van een fictieve inschrijving als domiciliëringsadres. 
In de administratieve akte worden alle indicaties van leegstand vermeld. 
Artikel 9 Kennisgeving vaststelling en betwisting vaststelling  
De registerbeheerder stelt alle zakelijk gerechtigden, zoals bekend bij de administratie van het Kadaster, de 
Registratie en de Domeinen, met een beveiligde zending in kennis van de vaststelling van leegstand en van 
het voornemen om de woning of het gebouw op te nemen in het leegstandsregister. 
Deze kennisgeving bevat: 

1. een kopie van de administratieve akte 
2. een kopie van het technisch, beschrijvend verslag 
3. Informatie over de gevolgen van de opname in het leegstandsregister, inclusief verwijzing naar dit 

reglement 
4. Informatie met betrekking tot de bezwaarprocedure tegen de opname in het leegstandsregister 
5. Informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het leegstandsregister. 

De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk gerechtigde(n). Is een woonplaats van 
een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan zijn verblijfplaats. Is de 
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verblijfplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan vindt de betekening plaats aan het adres van de 

woning of het gebouw waarop de administratieve akte betrekking heeft. 
Tegen de vaststelling en het voornemen tot opname in het leegstandsregister kan beroep worden 
aangetekend bij het college van burgemeester en schepenen binnen de dertig dagen, ingaande de dag na 
de betekening. 
Het beroep bevat minstens volgende gegevens: 

1. identiteit, adres en eventueel hoedanigheid en volmacht van de indiener 
2. aanwijzingen van de administratieve akte en/of van het pand waarop het beroepschrift betrekking 

heeft 
3. de bewijsstukken die aantonen dat niet voldaan is aan de vereisten tot opname of dat voldaan is aan 

de vereisten tot schrapping. 
Het college doet uitspraak over het beroep binnen een termijn van 90 dagen, ingaand de dag na de 
betekening van het beroepschrift.  
  
Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het gemeentelijk 
register van leegstaande woningen en gebouwen. 
  
De registerbeheer betekent de beslissing aan de indiener per beveiligde zending. 
Artikel 10 Opname in het leegstandsregister 
De woningen en gebouwen die in een eerder op grond van artikel 2.2.6 van het Decreet Grond -en 
Pandenbeleid opgemaakt register zijn opgenomen worden opgenomen in het register op grond van het 
huidige reglement en met behoud van de oorspronkelijke datum van opname.  
Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt overeenkomstig artikel 9 of het 
bezwaar van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, neemt de registerbeheer 
het gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf de datum van de vaststelling van de leegstand, 
zijnde de datum van de administratieve akte.  
Het college verklaart het beroep ongegrond wanneer de toegang tot de woning of het gebouw, in het kader 
van een feitenonderzoek, geweigerd of verhinderd wordt. 
Artikel 11 Schrapping uit het leegstandsregister 
Een schrapping van een woning of gebouw uit het leegstandsregister gebeurt ofwel ambtshalve ofwel op 
schriftelijk verzoek van de zakelijk gerechtigde. 
Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de 
helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in artikel 5 aangewend wordt 
gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. 
De registerbeheerder schrapt het gebouw met ingang van de eerste dag van de aanwending 
overeenkomstig de functie.  
Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de 
helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in artikel 4 aangewend wordt 
gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. 
  
DE BELASTING VAN LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN 
Artikel 12 Belastbaar feit  
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de woningen 
en gebouwen die opgenomen zijn in het leegstandsregister. 
De belasting voor een leegstaande woning of gebouw is voor het eerst verschuldigd op het ogenblik dat die 
woning of gebouw gedurende zes opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk 
leegstandsregister.  
Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd 
op elke nieuwe verjaring van de inventarisatie: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van 
twaalf maanden vanaf de opnamedatum. 
Artikel 13 belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde voor het leegstaande gebouw of de leegstaande 
woning op het ogenblik dat de belasting verschuldigd is.  
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik of gebruiksrecht bestaat, is de belasting 
verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht, van vruchtgebruik of 
gebruiksrecht op het ogenblik dat de belasting verschuldigd wordt. 
Ingeval van mede-eigendom is iedere niet-vrijgestelde mede-eigenaar belastingplichtige in houding tot zijn 
aandeel in het leegstaande gebouw of woning. Elke niet vrijgestelde mede-eigenaar is hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 
In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de verkrijger van het 
zakelijk recht er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister. De 
instrumenterende ambtenaar stelt de administratie binnen twee maanden na het verlijden van de 
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authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht, de datum ervan, en de identiteitsgegevens van de 
nieuwe zakelijk gerechtigde. 
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht als belastingschuldige 
beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd. 
Artikel 14 Tarief 
De belasting bedraagt: 

 1.000 euro voor een leegstaand gebouw 

 1.000 euro voor een leegstaande woning. 
Deze basisbelasting is verschuldigd na de eerste 6 maanden registratie in het leegstandsregister. 

Als het gebouw of de woning een eerste termijn van twaalf maanden in het leegstandsregister staat, 
bedraagt de belasting: 

 1.500 euro voor een woning 

 1.500 euro voor een gebouw. 
Indien het gebouw of de woning een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het register 
staat, bedraagt de belasting: 

 3.000 euro voor een woning 

 3.000 euro voor een gebouw. 
Indien het gebouw of de woning een derde of langere opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
register staat, bedraagt de belasting: 

 6.000 euro voor een woning 

 6.000 euro voor een gebouw. 
Artikel 15 Vrijstellingen 
In enkele gevallen kan de houder van een zakelijk recht van het gebouw of de woning vrijgesteld worden van 
betaling van de heffing. 
Een vrijstelling van de heffing moet aangevraagd worden door middel van een aanvraagformulier. De heffing 
wordt in geen enkel geval automatisch toegekend door de administratie. De houder van het zakelijk recht die 
gebruik wenst te maken van een vrijstelling dient zelf hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen aan 
de administratie. 
De aanvraag van een vrijstelling dient schriftelijk te gebeuren via aangetekende zending of tegen 
ontvangstbewijs. 
Tijdens de periode van vrijstelling blijft de woning of het gebouw wel geregistreerd. 
Soms zijn vrijstellingen beperkt in de tijd, of worden ze voorwaardelijk toegekend. Indien niet aan de 
voorwaarden wordt voldaan, vervalt de vrijstelling en dient de heffing als nog betaald te worden. 
Van de leegstandsbelasting zijn vrijgesteld: 

 de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de 
woning, onder voorwaarde dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend op het 
verkrijgen van het zakelijk recht. 

Een vrijstelling wordt verleend als het gebouw of de woning : 

 gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan 

 geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning 
omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld 

 vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp. Deze vrijstelling geldt tot een termijn 
van twee jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging.  

 onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling of betredingsverbod in 
het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een 
gerechtelijke procedure. Deze vrijstelling slechts geldt tot een termijn van één jaar na het aflopen 
van de verzegeling of het betredingsverbod. 

 gerenoveerd wordt: 
o met een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor 

stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, deze vrijstelling geldt slechts gedurende een 
termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning. 

o gerenoveerd wordt zonder vergunningsplichtige werken met een goedgekeurd 
renovatiedossier, deze vrijstelling geldt slechts gedurende een termijn van drie jaar volgend 
op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen 
 

Indien een vrijstelling werd bekomen op basis van (renovatie)werken dient de belastingplichtige uiterlijk 
bij het verstrijken van 1 jaar vrijstelling de nodige bewijzen voor te leggen aan de registerbeheerder 
waaruit blijkt dat de gemelde werken werden aangevat of voltooid. Bij het einde van de 
vrijstellingsperiode van drie jaar dienen de werken te zijn voltooid. 
Bij gebreke aan het voorleggen van deze bewijzen of wanneer uit de voorgelegde documenten blijkt dat 
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de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning als vervallen moet worden beschouwd, zal de 
belasting alsnog geïnd worden. 

 het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie 
verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode; 

 ter beschikking wordt gesteld voor een periode van drie jaar aan de gemeente en het OCMW om te 
gebruiken als noodwoning indien deze nood zich stelt bij gemeente of OCMW. Gemeente of OCMW 
beslissen of de woning hiervoor geschikt is. Deze vrijstelling geldt slechts gedurende een termijn van 
drie jaar volgend op de startdatum van de inventarisatie. 

Artikel 16 Wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 17 Betaaltermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 18 Bezwaar 
De belastingschuldige kan bezwaar aantekenen 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 of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
Artikel 19 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
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 30,00 euro aangerekend. 
Artikel 20 Verwijzing naar het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII 
(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 onderzoek en 
controle), 4 bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van 
de schatkist,) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het 
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover 
zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
Artikel 21 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
  

10. Belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het reglement van belasting van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen 
goed. 
Artikel 2 Definities en begripsomschrijvingen 

1. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: 
o een aangetekend schrijven; 
o een afgifte tegen ontvangstbewijs. 

2. 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. 

3. Leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen, vermeld in 
art 2.2.6 van het Grond- en Pandendecreet. 

4. Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen: het register vermeld in 
dit artikel van dit reglement. 

5. Inventarisatiedatum: de datum waarop een woning voor de eerste maal in de gewestelijke inventaris 
van ongeschikte en onbewoonbare woningen is opgenomen. 

6. Verjaring: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de 
opnamedatum, zolang het gebouw of de woning niet uit de gewestelijke inventaris van ongeschikte 
en onbewoonbare woningen is geschrapt. 

7. Woning:  
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o elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een 
gezin of alleenstaande; zoals vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 31° van het decreet van 15 
juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 

o een kamer waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en 
waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de 
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel 
uitmaakt; zoals vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 10° bis, van de Vlaamse Wooncode. 

8. Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: 
o de volle eigendom; 
o het recht van opstal of van erfpacht; 
o het vruchtgebruik of gebruiksrecht. 

9. Een plotse ramp: elke gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk 
recht waardoor de schade dermate ernstig is dat het gebruik van de woning of het gebouw 
overeenkomstig de functie onmogelijk is: bv. brand, ontploffing, blikseminslag, … 

10. Renovatiedossier: een dossier dat ingediend kan worden voor het verkrijgen van een vrijstelling op 
de heffing als er grote verbouwingswerken aan de woning of gebouw lopende/gepland zijn. 

Een vrijstelling op de heffing kan bekomen worden bij goedkeuring door college van burgemeester en 
schepenen van een renovatiedossier.  
Er dient aan minstens 3 van de volgende voorwaarden voldaan te worden: 

o vernieuwing van het volledige buitenschrijnwerk 
o vernieuwing van de volledige dakbedekking 
o vernieuwing van de volledige elektrische installatie 
o vernieuwing van de volledige sanitaire installatie (leidingen, toestellen…) 
o vernieuwing van de volledige verwarmingsinstallatie (leidingen, ketel…) 
o vernieuwing van 60% van de vloerafwerking (chape en vloerbekleding) 
o vernieuwing van 60% van de binnenmuurafwerking (bepleistering, gyproc…) 
o vernieuwing van 60% van de plafondafwerking (bepleistering, gyproc…) 

 De aanvraag dient per beveiligde zending bezorgd te worden aan dienst wonen en bevat de volgende 
zaken: 

o foto’s voor en tijdens de renovatiewerken 
o grondplannen voor en na de renovatiewerken 
o eventueel facturen en goedgekeurde offertes 
o een motivatienota met planning van de werken 
o indien van toepassing: akkoord van de mede-eigenaars 

Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar kan niet worden opgenomen in het 
leegstandsregister. 
Een woning die opgenomen is in het leegstandsregister kan echter wel op later tijdstip worden opgenomen 
in de gewestelijke inventarissen voor ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen. 
Een woning die opgenomen is in het register voor verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen kan ook 
worden opgenomen in de gewestelijke inventarissen voor ongeschikte en onbewoonbare woningen en 
gebouwen. 
 
Artikel 3 Belastbaar feit 
Er wordt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen 
die opgenomen zijn in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. 
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning gedurende zes opeenvolgende 
maanden opgenomen is in deze inventaris. 
Zolang de woning niet uit de gewestelijk inventaris is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd bij elke 
nieuwe verjaring van de inventarisatie: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf 
maanden vanaf de opnamedatum. 
  
Artikel 4 Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de ongeschikte of onbewoonbare woning 6 
maanden na de inventarisatie en op de verjaring van de opnamedatum. 
Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale 
belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze eveneens 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 
Artikel 5 Tarief  
De belasting bedraagt: 

 1.000 euro voor een woning 
Deze basisbelasting is verschuldigd na de eerste 6 maanden registratie in de gewestelijk inventaris van 
ongeschikte en onbewoonbare woningen. 
Indien de woning een eerste termijn van twaalf maanden in de inventaris staat, bedraagt de belasting: 
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 1.500 euro voor een woning. 
Indien de woning een tweede termijn van twaalf maanden in de inventaris staat, bedraagt de belasting: 

 3.000 euro voor een woning.  
Indien de woning een derde of langere opeenvolgende termijn van twaalf maanden in de inventaris staat, 
bedraagt de belasting: 

 6.000 euro voor een woning. 
   
Artikel 6 Vrijstellingen  
In enkele gevallen kan de houder van een zakelijk recht van de woning vrijgesteld worden van betaling van 
de heffing.  
Een vrijstelling van de heffing moet aangevraagd worden door middel van een aanvraagformulier, de heffing 
wordt in geen enkel geval automatisch toegekend door de administratie. De aanvraag van een vrijstelling 
dient schriftelijk te gebeuren via aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. 
Tijdens de periode van vrijstelling blijft de woning wel geïnventariseerd. 
Soms zijn vrijstellingen beperkt in de tijd, of worden ze voorwaardelijk toegekend. Indien niet aan de 
voorwaarden wordt voldaan, vervalt de vrijstelling en dient de heffing als nog betaald te worden. 
Van de heffing op verwaarlozing zijn vrijgesteld:  

 de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van de ongeschikte on 
bewoonbare woning met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar 
volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. 

Een vrijstelling wordt verleend indien de woning of de kamer: 

 gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan; 

 geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning 
omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld 

 vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze 
vrijstelling slechts geldt tot twee jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging; 

 daadwerkelijk niet gebruikt kan worden omwille van een verzegeling of betredingsverbod in het 
kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een 
gerechtelijke procedure,  met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt tot één jaar na het 
aflopen van de verzegeling of het betredingsverbod 

 gerenoveerd wordt: 
o met een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor 

stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, deze vrijstelling geldt slechts gedurende een 
termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning. 

o gerenoveerd wordt zonder vergunningsplichtige werken met een goedgekeurd 
renovatiedossier, deze vrijstelling geldt slechts gedurende een termijn van drie jaar volgend 
op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen 

Indien een vrijstelling werd bekomen op basis van (renovatie)werken dienst de belastingplichtige 
uiterlijk bij het verstrijken van 1 jaar vrijstelling de nodige bewijzen voor te leggen aan de 
registerbeheerder waaruit blijkt dat de gemelde werken werden aangevat of voltooid. Bij het einde van 
de vrijstellingsperiode van drie jaar dienen de werken te zijn voltooid. 
Bij gebreke aan het voorleggen van deze bewijzen of wanneer uit de voorgelegde documenten blijkt dat 
de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning als vervallen moet worden beschouwd, zal de 
belasting alsnog geïnd worden. 

 
Artikel 7 Wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het 
college van burgemeester en schepenen. 
  
Artikel 8 Betalingstermijn  
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
Bij niet betaling wordt de belasting ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het Decreet betreffende 
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen van 30 mei 
2008, en later gewijzigd. 
  
Artikel 9 Bezwaar  
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar aantekenen 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 of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
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Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
  
Artikel 10 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
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 30,00 euro aangerekend. 
  
Artikel 11 Verwijzing naar het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII 
(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 onderzoek en 
controle), 4 bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van 
de schatkist,) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het 
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover 
zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
  
Artikel 12 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 

11. Reglement voor inventarisatie en belasting van verwaarloosde gebouwen, woningen en 
terreinen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de gemeentelijke verordening: reglement van inventarisatie en belasting van 
verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen goed. 
Artikel 2 Definities en begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsomschrijvingen van het Decreet van 27 maart 2009 
betreffende het grond- en pandenbeleid. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder: 

1. Met registerbeheer wordt de gemeentelijke dienst bedoeld die door het college van burgemeester en 
schepenen is gelast met de opmaak, de opbouw het beheer en de actualisering van het 

gemeentelijk register. voor verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen.  Deze 
personeelsleden bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 
6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen 
o een aangetekend schrijven 
o een afgifte tegen ontvangstbewijs. 

3. Bezwaarinstantie: het college van Burgemeester en Schepenen; 
4. Heffingsdecreet: het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 1996; 
5. Gewestelijke inventarislijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen: de inventarislijst, tot 31 

december 2016 vermeld in artikel 28, §1, eerste lid, 1° van het Heffingsdecreet; 
6. Gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de inventaris, sinds 1 januari 

2017 vermeld in artikel 26 van het Heffingsdecreet; 
7. Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen: het register vermeld in 

artikel 3 van dit reglement; 
8. Gemeentelijk leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen, 

vermeld in art 2.2.6 van het Grond- en Pandendecreet; 
9. Opnamedatum: de datum waarop het gebouw, woning of terrein voor de eerste maal in het 

gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen wordt opgenomen; 
10. Verjaring: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de 

opnamedatum, zolang het gebouw, de woning of het terrein niet uit het gemeentelijk register voor 
verwaarloosde gebouwen, woningen of terreinen is geschrapt; 

11. Woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting zoals 
vermeld in artikel 24, 5° van het Heffingsdecreet; 

12. Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met 
uitzondering van de bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het decreet 
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van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten, zoals vermeld in artikel 24, 2° van het Heffingsdecreet; 

13. Verwaarloosde woningen of gebouwen: de gebouwen en in aanbouw zijnde gebouwen waar 
uiterlijke gebreken werden vastgesteld aan  

o daken (staat van de bedekking, het dakgebinte, de dakranden, de goten, 
regenwaterafvoerbuizen en schoorstenen), 

o gevels (metselwerk, gevelbepleistering, gevelbekledingen, oneigenlijk gevelafwerkingen en 
diverse gevelelementen), 

o buitenschrijnwerk,de toegang of het terrein rondom het gebouw. 
14. Terrein: elk bebouwd en onbebouwd perceel 
15. Verwaarloosd terrein: terreinen die ofwel: 

o overwoekerd zijn door begroeiing, 
o waar zwerfvuil aanwezig is, 
o waar verhardingen opgebroken zijn. 

16. Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: 
o de volle eigendom; 
o het recht van opstal of van erfpacht; 
o het vruchtgebruik of gebruiksrecht; 

17. Een plotse ramp: elke gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk 
recht waardoor de schade dermate ernstig is dat het gebruik van de woning of het gebouw 
overeenkomstig de functie onmogelijk is, zoals brand, ontploffing, blikseminslag, … 

18. OGM: overschrijving met gestructureerde mededeling. Het is een combinatie van drie groepen van 
drie, vier en vijf cijfers gescheiden door een schuine streep, zoals: +++123/4567/80910+++ 

19. Renovatiedossier: een dossier dat ingediend kan worden voor het verkrijgen van een vrijstelling op 
de heffing als er grote verbouwingswerken aan de woning lopende/gepland zijn. Een vrijstelling op 
de heffing kan bekomen worden bij goedkeuring door college van Burgemeester en Schepenen van 
een renovatiedossier. Er dient aan minstens 3 van de volgende voorwaarden voldaan te worden: 

o vernieuwing van het buitenschrijnwerk 
o vernieuwing van de dakbedekking (dakbedekking, werken aan het dakgebinte, de 

dakranden, de goten, de regenwaterafvoerbuizen en schoorstenen) 
o vernieuwing van 60% van de gevels (metsel, gevelbekleding of bepleistering en andere 

gevelelementen) 
o toegangswerken tot het gebouw 
o volledige saneringswerken tuin en zijn begroeiing 

  De aanvraag dient per beveiligde zending bezorgd te worden aan dienst wonen en bevat de volgende 
zaken: 

o foto’s voor en tijdens de renovatiewerken 
o grondplannen voor en na de renovatiewerken 
o eventueel facturen en goedgekeurde offertes 
o een motivatienota met planning van de werken 
o indien van toepassing: akkoord van de mede-eigenaars 

 Het college doet binnen de 60 dagen uitspraak over de aanvraag tot vrijstelling van de heffing, 
ingaande de dag na deze van betekening van deze aanvraag. 

REGISTRATIE VAN VERWAARLOOSDE WONINGEN, GEBOUWEN EN TERREINEN 
Artikel 3 Het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen 
De gemeente houdt een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen bij. 
Woningen of gebouwen kunnen voorkomen in verschillende registers en/of in de inventaris. 
Een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen of 
woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, 
gebouwen en terreinen en vice versa. 
Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, 
kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en 
terreinen en vice versa. 
 In dit register worden minimaal de volgende gegevens opgenomen: 

1. het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw; 
2. de kadastrale gegevens van de verwaarloosde woning, het verwaarloosde gebouw of het 

verwaarloosde terrein; 
3. de identiteit en het adres van alle zakelijk gerechtigden; 
4. het nummer en de datum van de administratieve akte; 
5. de toestand van verwaarlozing van de woning, het gebouw of het terrein, inclusief het technisch 

verslag; 
6. de eventuele ligging binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid voorlopig of definitief 

vastgesteld onteigeningsplan. 
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Artikel 4 Vaststelling en registratie van de verwaarlozing 
De registerbeheerder stelt de verwaarlozing van een woning, gebouw of terrein vast in een genummerde 
administratieve akte, aan de hand van het model van technisch verslag dat als bijlage is toegevoegd aan dit 
reglement. Er worden één of meerdere foto’s toegevoegd die de verwaarlozing staven. 
De uiterlijke gebreken worden, door middel van het technisch verslag, naar de ernst van het gebrek 
ingedeeld in drie categorieën: 

 een gebrek van categorie I: één punt, 

 een gebrek van categorie II:  drie punten, 

 een gebrek van categorie III: negen punten. 
Er is sprake van verwaarlozing als de indicaties in dit verslag een eindscore opleveren van minimaal negen 
punten. 
De registerbeheerder neemt een woning of een gebouw of een terrein waarvan is vastgesteld dat het 
verwaarloosd is, op in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen, de 
vijfde werkdag na het verstrijken van de bezwaartermijn vermeld in artikel 6 of wanneer een ontvankelijk 
bezwaar is ingediend, de eerste werkdag die volgt op de beslissing waarbij geoordeeld wordt dat het 
bezwaar ongegrond is. 
  
Artikel 5 Kennisgeving van de vaststelling en de voorgenomen registratie 
Alle zakelijk gerechtigden, zoals bekend bij de administratie van het Kadaster, de Registratie en de 
Domeinen, worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van de vaststellingen van verwaarlozing en 
het voornemen om de woning, gebouw of terrein op te nemen in het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. 
Deze kennisgeving bevat: 

1. kopie van de genummerde administratieve akte; 
2. kopie van het technisch verslag; 
3. informatie over de gevolgen van de registratie, ver de bezwaarprocedure tegen de opname inclusief 

verwijzing naar dit reglement; 
4. informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde 

woningen, gebouwen en terreinen. 
De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk gerechtigde. Is een woonplaats van 
een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan zijn verblijfplaats. Is de 
verblijfplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan vindt de betekening plaats aan het adres van de 
woning of het gebouw waarop de administratieve akte betrekking heeft. 
  
Artikel 6 Bezwaar tegen de voorgenomen registratie 
Tegen de vaststelling en het voornemen om een woning, gebouw of terrein op te nemen in het gemeentelijk 
register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen kan de zakelijk gerechtigde bezwaar 
aantekenen bij de bezwaarinstantie. 
Op straffe van nietigheid moet dit bezwaar: 

 ondertekend en gemotiveerd zijn; 

 met een beveiligde zending worden ingediend; 

 minimaal de volgende gegevens bevatten: 
o de identiteit en het adres van de indiener; 
o de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van de woning, 

gebouw of terrein waarop de schrappingsaanvraag betrekking heeft; 
o de bewijsstukken die aantonen dat de opname van de woning, gebouw of terrein in het 

gemeentelijke register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen ten onrechte 
gebeurt. De vaststelling van de verwaarlozing kan betwist worden met alle bewijsmiddelen 
van gemeen recht, uitgezonderd de eed; 

 worden betekend binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na de betekening van de 
voorgenomen opnamebeslissing. 

Als datum van het bezwaarschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd . 
Als het bezwaarschrift 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 raadsman die 
ingeschreven is aan de balie als advocaat.  
Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift 
ingediend worden, waarbij het eerdere bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 
Elk inkomend bezwaarschrift wordt in het register geregistreerd en aan de indiener wordt een 
ontvangstbevestiging verstuurd.  
Een laattijdig ingediend bezwaar tegen een voorgenomen registratie wordt behandeld als een verzoek tot 
schrapping als vermeld in artikel 7. 
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Het bezwaarschrift is alleen onontvankelijk: 

 als het te laat is ingediend of niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in dit artikel, 

 of als het bezwaarschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde; 

 of als het bezwaarschrift niet is ondertekend. 
Als het bezwaarschrift onontvankelijk is, deelt de bezwaarinstantie dit onverwijld mee aan de indiener.  
Het indienen van een aangepast of nieuw bezwaar is mogelijk zolang de bezwaarstermijn van dertig dagen 
niet verstreken is. 
De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke bezwaarschriften. Het onderzoek 
gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling.  Als een onderzoek 
op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde 
woningen, gebouwen en terreinen belaste personeelsleden. 
Het bezwaar wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een gebouw, een woning of een terrein 
geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 
De bezwaarinstantie doet uitspraak over het bezwaar en betekent zijn beslissing met een beveiligde zending 
aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat de dag na de betekening van het 
bezwaarschrift. 
Als de beslissing tot opname in het register niet tijdig betwist wordt, of het bezwaar van de zakelijk 
gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, neemt de administratie het gebouw of de woning 
in het register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen op vanaf de datum van de vaststelling 
van de verwaarlozing. 
Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw of het terrein niet opgenomen in het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. 
   
Artikel 7 Schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en 
terreinen 
Een woning, een gebouw of een terrein wordt uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, 
gebouwen en terreinen geschrapt wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning, het gebouw of het 
terrein geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die bij quotering in het model van technisch verslag, 
vermeld in artikel 2, negen punten of meer zouden opleveren. De schrapping wordt in geen enkel geval 
automatisch toegekend door de administratie. 
Voor de schrapping uit het register richt de zakelijk gerechtigde een schriftelijk verzoek aan de administratie. 
Op straffe van nietigheid moet dit verzoekschrift: 

 ondertekend en gemotiveerd zijn; 

 met een beveiligde zending worden ingediend; 

 minimaal de volgende gegevens bevatten:  
o de identiteit en het adres van de indiener; 
o de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van de woning, 

gebouw of terrein waarop de schrappingsaanvraag betrekking heeft; 
o de bewijsstukken die aantonen dat de woning, gebouw of terrein geschrapt mag worden uit 

het register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen; 
Als datum van het verzoek wordt de datum van de aangetekende verzending gehanteerd. 
De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van 
gemeen recht, uitgezonderd de eed. Bv. foto’s. 
Als het verzoek tot schrapping 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 raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat. 
De administratie stuurt aan de indiener van het verzoek tot schrapping een ontvangstbevestiging. 
De administratie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke verzoeken tot schrapping. Het onderzoek 
gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek 
op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde 
woningen en gebouwen belaste personeelsleden. 
Het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspraak over het verzoek tot schrapping en betekent 
zijn beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van 90 dagen die 
ingaat de dag na de betekening van verzoek. Als de kennisgeving niet is gebeurd binnen de voorziene 
termijn, wordt het verzoek tot schrapping geacht te zijn ingewilligd. 
Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning, het gebouw of het terrein geschrapt uit het gemeentelijk 
register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. De datum van betekening van het verzoek tot 
schrapping geldt als datum van schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, 
gebouwen en terreinen. 
  
Artikel 8 Bezwaar tegen weigering tot schrapping 
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Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping van een woning, gebouw of terrein uit het gemeentelijk 
register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen kan de zakelijk gerechtigde bezwaar 
aantekenen bij de bezwaarinstantie. 
Op straffe van nietigheid moet dit bezwaar: 

 ondertekend en gemotiveerd zijn; 

 met een beveiligde zending worden ingediend; 

 de volgende gegevens bevatten: 
o de identiteit en het adres van de indiener; 
o de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van de woning, het 

gebouw of het terrein waarop het verzoek betrekking heeft; 
o de weigeringsbeslissing; 

 worden betekend binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na de betekening van de 
weigeringsbeslissing. 

De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van 
gemeen recht, uitgezonderd de eed. Bv. foto’s. 
Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift 
ingediend worden, waarbij het eerdere bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 
Als het bezwaarschrift 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 raadsman die 
ingeschreven is aan de balie als advocaat. 
De bezwaarinstantie stuurt aan de indiener van het bezwaar een ontvangstbevestiging. 
De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke bezwaren. Het onderzoek gebeurt op 
stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken 
niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde woningen en 
gebouwen belaste personeelsleden. 
De bezwaarinstantie doet uitspraak over het bezwaar en betekent zijn beslissing met een beveiligde zending 
aan de indiener ervan, binnen een termijn van 90 dagen die ingaat de dag na de betekening van 
bezwaarschrift.  Als de kennisgeving niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het bezwaar geacht 
te zijn ingewilligd. 
Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning, het gebouw of het terrein geschrapt uit het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. 
Als de zakelijk gerechtigde meent dat de bezwaarbeslissing niet behoorlijk is genomen of onvoldoende is 
gemotiveerd, kan hij of zij  klacht indienen de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen. 
  
BELASTING OP VERWAARLOOSDE WONINGEN, GEBOUWEN EN TERREINEN 
  
Artikel 9 Belastbaar feit 
Er wordt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de 
woningen, gebouwen en terreinen die opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen, gebouwen en terreinen. 
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning, het gebouw of het terrein 
gedurende zes opeenvolgende maanden opgenomen is in het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen, gebouwen en terreinen. 
Zolang de woning, het gebouw of het terrein niet is geschrapt uit dit register blijft de belasting verschuldigd 
op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt, zijnde op elke nieuwe verjaring van de 
inventarisatie: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de 
opnamedatum. 
  
Artikel 10 Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde voor het verwaarloosde gebouw, woning of terrein 
6 maanden na de inventarisatie en op de verjaring van de opnamedatum. 
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik of gebruiksrecht bestaat, is de belasting 
verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht, van vruchtgebruik of 
gebruiksrecht op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 
Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale 
belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze eveneens 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 
In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de verkrijger van het 
zakelijk recht er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed is opgenomen in het register. voor 
verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen. De instrumenterende ambtenaar stelt de administratie 
binnen twee maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht, de 
datum ervan, en de identiteitsgegevens van de nieuwe zakelijk gerechtigde. 
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Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht als belastingschuldige 
beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd. 
  
Artikel 11 Tarief  
De belasting bedraagt: 

 1.000 euro voor een woning; 

 1.000 euro voor een gebouw; 

 1.000 euro voor een terrein. 
Deze basisbelasting is verschuldigd na de eerste 6 maanden registratie in het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. 
Indien de woning, het gebouw of het terrein een eerste termijn van twaalf maanden in het register staat, 
bedraagt de belasting: 

 1.500 euro voor een woning; 

 1.500 euro voor een gebouw; 

 1.500 euro voor een terrein. 
 Indien de woning, het gebouw of het terrein een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
register staat, bedraagt de belasting: 

 3.000 euro voor een woning; 

 3.000 euro voor een gebouw; 

 3.000 euro voor een terrein. 
 Indien de woning of het gebouw een derde of langere opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
register staat, bedraagt de belasting: 

 6.000 euro voor een woning; 

 6.000 euro voor een gebouw; 

 6.000 euro voor een terrein. 
  
Artikel 12 Vrijstellingen  
In enkele gevallen kan de houder van een zakelijk recht  van het gebouw, de woning of het terrein vrijgesteld 
worden van betaling van de heffing. 
Een vrijstelling van de heffing moet aangevraagd worden door middel van een aanvraagformulier. De heffing 
wordt in geen enkel geval automatisch toegekend door de registerbeheerder. De houder van het zakelijk 
recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling dient zelf hiervoor de nodige bewijsstukken voor te 
leggen aan de registerbeheerder. 
De aanvraag van een vrijstelling dient schriftelijk te gebeuren via aangetekende zending of tegen 
ontvangstbewijs. 
Tijdens de periode van vrijstelling blijft de woning, gebouw of terrein wel geregistreerd.Soms zijn 
vrijstellingen beperkt in de tijd, of worden ze voorwaardelijk toegekend. Indien niet aan de voorwaarden 
wordt voldaan, vervalt de vrijstelling en dient de heffing als nog betaald te worden. 
Van de heffing op verwaarlozing zijn vrijgesteld:   

 de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van de verwaarloosde 
woning, het gebouw of het terrein, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het 
heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. 

Een vrijstelling wordt verleend als het gebouw, de woning of het terrein: 

 gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan; 

 geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning/omgevings-vergunning 
omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld; 

 vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze 
vrijstelling slechts geldt tot twee jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging; 

 onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling of betredingsverbod in 
het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een 
gerechtelijke procedure,  met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt tot één jaar na het 
aflopen van de verzegeling of het betredingsverbod; 

 gerenoveerd wordt: 
o met een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor 

stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, deze vrijstelling geldt slechts gedurende een 
termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning. 

o gerenoveerd wordt zonder vergunningsplichtige werken met een goedgekeurd 
renovatiedossier, deze vrijstelling geldt slechts gedurende een termijn van drie jaar volgend 
op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen 

Indien een vrijstelling werd bekomen op basis van (renovatie)werken dienst de belastingplichtige 
uiterlijk bij het verstrijken van 1 jaar vrijstelling de nodige bewijzen voor de leggen aan de 
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registerbeheerder waaruit blijkt dat de gemelde werken werden aangevat of voltooid. Bij het einde van 
de vrijstellingsperiode van drie jaar dienen de werken te zijn voltooid. 
Bij gebreke aan het voorleggen van deze bewijzen of wanneer uit de voorgelegde documenten blijkt dat 
de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning als vervallen moet worden beschouwd, zal de 
belasting alsnog worden geïnd worden.  

 
Artikel 13 Wijze van inning 

De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 14 Betaaltermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 15 Bezwaar 
De belastingschuldige kan bij het college van burgemeester en schepenen bezwaar indienen tegen deze 
belasting . 
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 of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
 
Artikel 16 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
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 30,00 euro aangerekend. 
 
Artikel 17 Verwijzing naar het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII 
(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 onderzoek en 
controle), 4 bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van 
de schatkist,) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het 
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover 
zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
Artikel 18 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
  

12. Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsenstallingen 

Besluit 
Artikel 1 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op het ontbreken van 
parkeerplaatsen en fietsenstallingen. 
Artikel 2 Definitie 
Onder het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsenstallingen moet worden verstaan het ontbreken van 
minstens één parkeer- en/of fietsenstalling dat werd opgelegd in de omgevingsvergunning.  
Artikel 3 Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de houder van een omgevingsvergunning of zijn rechtsopvolger(s): 
a. die, op grond van de omgevingsvergunning, ontheven wordt van de verplichting of in de onmogelijkheid 
verkeert één of meer van de in de omgevingsvergunning voorgeschreven parkeerplaatsen en/of 
fietsenstallingen aan te leggen; 
b. die één of meer van de in de omgevingsvergunning verplicht aan te leggen parkeerplaatsen en/of 
fietsenstallingen niet heeft aangelegd; 
c. die een andere bestemming geeft aan parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen, welke voor een 
omgevingsvergunning in aanmerking kwamen, voor de berekening van het aantal nodige parkeerplaatsen 
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en/of fietsenstallingen en in zoverre de inrichting blijft bestaan waaraan deze parkeerplaatsen en/of 
fietsenstallingen verbonden zijn. 
Artikel 4 Tarief 
De belasting bedraagt: 
- 7.500,00€ per ontbrekende parkeerplaats 
- 1.200,00€ per ontbrekende fietsstalling 
Artikel 5 Wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 6 Betaaltermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 7 Bezwaarprocedure 
De belastingschuldige kan 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 of vanaf de kennisgeving van de aanslag  
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
Artikel 8 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
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 30,00 euro aangerekend. 
Artikel 9 Verwijzing naar het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII 
(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 onderzoek en 
controle), 4 bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van 
de schatkist,) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het 
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover 
zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
Artikel 10 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
  
  

13. Retributiereglement op lichtkranten 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op lichtkranten. 
Artikel 2 Definitie 
Onder lichtkranten commerciële doeleinden moet worden verstaan het publiceren van boodschappen met 
commerciële doeleinden op de lichtkranten van de gemeente Brecht conform het gebruiksreglement op de 
lichtkranten. 
Artikel 3 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager. 
Artikel 4 Tarief 
De retributie wordt berekend als volgt: 
100 euro per week per boodschap. 
Artikel 5 Annuleringsvoorwaarden 
lndien de aanvrager geen gebruik maakt van de ter beschikking gestelde accommodatie wordt een retributie 
toegepast afhankelijk van het moment waarop de annulering via e-mail kenbaar werd gemaakt. De 
annulering moet steeds gebeuren via communicatie@brecht.be. 
Gebruikers kunnen kosteloos annuleren tot één week voor datum van gebruik. Annuleringen na dit tijdstip 
geven aanleiding tot het betalen van de retributie. 
Artikel 6 Wijze van betaling 
De gebruikers betalen maandelijks na ontvangst van de rekening door overschrijving op een financiële 
rekening van het gemeentebestuur.  
Artikel 7 Niet-betaling 
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Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag na vervaldatum kan de gebruiker onmiddellijk het gebruik van 
de accommodatie ontzegd worden. 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen 
met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Voor het 
aanmaken van dit dwangbevel en het overmaken van een dossier aan de gerechtsdeurwaarder wordt een 
kost van 30,00 euro aangerekend. 
Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 
vorderen. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. 
Artikel 8 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 

14. Retributiereglement op de plaatsing van nieuwe richtingsborden 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de plaatsing van nieuwe 
richtingsborden. 
Artikel 2 Definitie 
Onder de plaatsing van nieuwe richtingsborden moet worden verstaan het plaatsen van 1 
bewegwijzeringsbord, waartoe 2 palen, 2 betonvoeten en 2 beugels geleverd worden. Bij beschadiging of 
verlies van de geleverde materialen zal de schade teruggevorderd worden van de schadeveroorzaker, of bij 
gebreke hieraan van de vergunningshouder. Het bewegwijzerbord dient aangekocht te worden door de 
aanvrager zelf. 
Artikel 3 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door de persoon, de vereniging of het bedrijf die een aanvraag tot het plaatsen 
van een bewegwijzeringsbord indienen. 
Artikel 4 Tarief 
De retributie wordt vastgesteld op 95 euro per bewegwijzeringsbord, waartoe 2 palen, 2 betonvoeten en 2 
beugels voorzien worden. 
Artikel 6 Annuleringsvoorwaarden 
lndien de aanvrager geen gebruik maakt van de ter beschikking gestelde accommodatie wordt een retributie 
toegepast afhankelijk van het moment waarop de annulering via e-mail kenbaar werd gemaakt. De 
annulering moet steeds gebeuren via wegendienst@brecht.be. 
Gebruikers kunnen kosteloos annuleren tot 3 dagen voor datum van gebruik. Annuleringen na dit tijdstip 
geven aanleiding tot het betalen van de retributie. 
Artikel 7 Wijze van betaling 
De gebruikers betalen voorafgaand aan het gebruik de vastgestelde retributie via factuur. Bij niet betaling 
wordt er geen richtingsbord geleverd. 
Artikel 8 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 

15. Retributiereglement op voornaamswijziging 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op voornaamswijziging. 
Artikel 2 Definitie 
Onder voornaamswijziging moet worden verstaan elke wijziging aan de voorna(a)m(en) van personen die 
geen materiële verbetering is ("tikfout"). 
Artikel 3 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de voornaamswijziging. 
Artikel 4 Tarief 
De retributie wordt vastgesteld op 140 euro. Voor transgenders wordt de retributie vastgesteld op 14 euro. 
Artikel 5 Vrijstellingen 
De retributie is niet verschuldigd voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over 
een voornaam beschikken. 
Artikel 6 Wijze van betaling 
De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs, bij de aanvraag van de 
voornaamswijziging, ongeacht het resultaat ervan.  
Artikel 7 Toezicht 
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Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 

16. Retributiereglement op een huwelijksdrink na het voltrekken van een huwelijk 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven voor een huwelijksdrink die 
op verzoek van de huwelijkskandidaten aangeboden wordt door het gemeentebestuur na de voltrekking van 
hun huwelijk in het oud-gemeentehuis. 
Artikel 2 Definitie 
De huwelijksdrink, de huwelijksvoltrekking inbegrepen, duurt maximaal één uur en zal plaatsvinden in het 
lokaal naast de trouwzaal op volgende dagen: alle werkdagen van 10 uur tot 15 uur, met uitzondering van 
vrijdag van 11 uur tot 14 uur, en op zaterdag van 11 uur tot 13 uur.  Bij de huwelijksdrink wordt aan 
maximum 40 personen schuimwijn, fruitsap en water aangeboden.  
Artikel 3 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de huwelijksdrink. 
Artikel 4 Tarief 
De retributie wordt vastgesteld op 175 euro. 
De tarieven worden jaarlijks op 1 januari aangepast volgens de schommelingen van de gezondheidsindex. 
Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de 
maand voorafgaand aan de indexeringsdatum van het betreffende jaar te delen door het indexcijfer van de 
maand januari 2020. Bij de indexering worden de tarieven afgerond tot op de dichtstbijzijnde 10 cent. 
Artikel 5 Vrijstellingen 
De retributie is niet verschuldigd indien de huwelijksdrink wordt aangeboden naar aanleiding van het huwelijk 
van een gemeenteraadslid of raadslid voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Brecht of van een 
persoon werkzaam voor de gemeente of het OCMW van Brecht op het moment van het huwelijk. 
Artikel 6 Annuleringsvoorwaarden 
lndien de aanvrager geen gebruik maakt van de huwelijksdrink wordt een retributie toegepast afhankelijk van 
het moment waarop de annulering aan het gemeentebestuur kenbaar werd gemaakt. De annulering moet 
steeds gebeuren via de dienst burgerzaken of via burgerlijkestand@brecht.be. 
Gebruikers kunnen kosteloos annuleren tot 2 maand voor datum van gebruik. Annuleringen na dit tijdstip 
geven aanleiding tot het betalen van de retributie, tenzij om gemotiveerde reden, zoals bijvoorbeeld 
annulering van het huwelijk. De beoordeling van de motivering gebeurt door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand. 
Artikel 7 Wijze van betaling 
De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs op het ogenblik van de reservatie 
van het huwelijk en het lokaal waar de huwelijksdrink zal aangeboden worden.  
Artikel 8 Niet-betaling 
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag zal geen huwelijksdrink georganiseerd worden. 
Artikel 9 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 

17. Retributiereglement op vissen gemeentelijk recreatiedomein De Leeuwerk 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op het vissen in het 
gemeentelijk recreatiedomein De Leeuwerk. 
Artikel 2 Definitie 
Onder vissen in het gemeentelijk recreatiedomein De Leeuwerk moet worden verstaan het vissen in het 
gemeentelijk recreatiedomein De Leeuwerk conform het 'visreglement viswater van het gemeentelijk 
recreatiedomein "De Leeuwerk". 
Artikel 3 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door de inwoner van Brecht die de vergunning aanvraagt. 
Artikel 4 Tarief 
De retributie wordt vastgesteld op  
- 3 euro / jaar - inwoner van Brecht tussen 14 en 16 jaar 
- 10 euro / jaar - inwoner van Brecht tussen 16 en 60 jaar 
- 5 euro / jaar - inwoner van Brecht 60 jaar en ouder 
- 5 euro / jaar - personen met een handicap  
Artikel 5 Wijze van betaling 
 De in artikel 4 voorziene retributie moet door de aanvragers van een visvergunning contant betaald worden 
bij de gemeente aflevering van de visvergunning. 
Artikel 6 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
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18. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 

Besluit 
Artikel 1 - Algemeen 
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan 
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van 
de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. 
Permanente nutsvoorzieningen zijn : 

 alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, ver-
deel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het 
transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm 
water, brandstof, 

 telecommunicatie, 

 radiodistributie en kabeltelevisie, 

 de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan 
aangesloten worden, 

 alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nuts-
voorzieningen. 

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk vooraf-
gaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd 
worden op verzoek van de gemeente. 
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 
2022.  
Artikel 2  - Retributie naar aanleiding van sleufwerken 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende 
sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78 euro, voor werken in voetpaden 
0,60 euro en voor werken in aardewegen 0,36 euro.  
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast. 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.  
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onder-
houdswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onder-
houdswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven 
van 1,00 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt. 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als 
haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt op het 
grondgebied van de gemeente. 
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast. 
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij 
vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de 
stad/gemeente.  
Artikel 4 – Inning 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.   
Artikel 5 – Definitief karakter 
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid. 
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur afgekondigd en 
bekendgemaakt. 

19. Retributiereglement op het opruimen van sluikstort en het herstel van schade door derden 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op het weghalen door het 
gemeentebestuur van gesluikstort afval en op het herstellen van schade toegebracht door derden aan het 
openbaar domein of het patrimonium van de gemeente. 
Artikel 2 Definitie 
Onder sluikstort moet worden verstaan: het achterlaten van elke vorm van afval; 

 op niet-reglementaire plaatsen en/of 

 op niet-reglementaire tijdstippen en/of 

 in niet-reglementaire recipiënten. 
Artikel 3 Toepassingsgebied 
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De retributie is verschuldigd door de persoon die het afval heeft achtergelaten of de schade heeft 
toegebracht, of door de voor hem burgerlijk verantwoordelijke persoon. 
Artikel 4 Tarief 
De retributie voor de ophaling van sluikstort wordt als volgt bepaald: 

1. Opruimen van achtergelaten huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen 
gelijkgesteld bedrijfsafval, 

o Loonkost werklieden: 20,00 euro per half uur, te rekenen vanaf ieder begonnen half uur, 
o Inzetten van een vrachtwagen met chauffeur (tijdens het opruimen van achtergelaten 

afvalstoffen): 35,00 per half uur, te rekenen vanaf ieder begonnen half uur, 
o Loonkost toezichter: 25,00 per half uur, te rekenen vanaf ieder begonnen half uur. 

2. Voor de overslag, het verwerken en storten of verbranden: 300,00 euro/ton. 
3. Gebruikte materialen: kostprijs van het materiaal. 

De retributie voor het herstel van schade aan het openbaar domein of patrimonium van de gemeente wordt 
als volgt bepaald: 

1. Loonkost werklieden: 20,00 per half uur, te rekenen vanaf ieder begonnen half uur. 
2. Inzetten van een vrachtwagen met chauffeur (in het kader van het herstellen van de schade): 35,00 

per half uur, te rekenen vanaf ieder begonnen half uur. 
3. Loonkost toezichter: 25,00 per half uur, te rekenen vanaf ieder begonnen half uur. 
4. Gebruikte materialen: kostprijs van het materiaal. 
5. Vergoedingen aan derden voor herstel van schade aan het openbaar domein of patrimonium van de 

gemeente: gefactureerde kost. 
De bedragen zijn cumuleerbaar. Bovendien dient een administratieve last van 25% op totale kost te worden 
vergoed. Deze bedraagt minimum 25 euro en maximum 100.  
Artikel 5 Wijze van betaling 
De retributie wordt betaald na ontvangst van de rekening door overschrijving op een financiële rekening van 
het gemeentebestuur.  
Artikel 6 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen 
met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Voor het 
aanmaken van dit dwangbevel en het overmaken van een dossier aan de gerechtsdeurwaarder wordt een 
kost van 30,00 euro aangerekend. 
Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 
vorderen. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. 
Artikel 7 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 

20. Retributiereglement op het ophalen van grof huisvuil 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op het ophalen van grof 
huisvuil. 
Artikel 2 Definitie 
Onder het ophalen van grof huisvuil moet worden verstaan al het huisvuil dat door zijn gewicht of omvang 
niet in de huisvuilcontainer kan alsook afgedankte elektronische en elektrische apparaten. 
Alle huisvuil dat selectief kan aangeboden worden (autobanden, KGA, glas,...), valt niet onder grof huisvuil. 
Artikel 3 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door diegene die de aanvraag doet. 
Artikel 4 Tarief 
De retributie wordt voor grof huisvuil vastgesteld op 50 euro per m3 per ophaalbeurt. 
De retributie wordt voor zuiver steenpuin vastgesteld op 25 euro per m³ per ophaalbeurt. 
Indien er na ophaling vastgesteld wordt dat het aangevraagde volume overschreden wordt, zal er alsnog een 
bijkomende factuur opgemaakt worden. 
Artikel 5 Vrijstellingen 
De retributie is niet verschuldigd voor: 
- openbare besturen, openbare instellingen en instellingen van openbaar nut 
- gesubsidieerde onderwijsinstellingen tot 1 container per jaar. 
Artikel 6 Annuleringsvoorwaarden 
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lndien de aanvrager zijn aanvrager alsnog wenst te annuleren, wordt de retributie toegepast afhankelijk van 
het moment waarop de annulering via e-mail kenbaar werd gemaakt. De annulering moet steeds gebeuren 
via onthaal@brecht.be. 
Gebruikers kunnen kosteloos annuleren tot 3 werkdagen voor datum van gebruik. Annuleringen na dit tijdstip 
geven aanleiding tot het betalen van de retributie. 
Artikel 7 Wijze van betaling 
De retributie wordt contant betaald voorafgaand aan het gebruik, ten laatste de woensdag die voorafgaat 
aan de ophaling, aan het onthaal van het gemeentehuis in Brecht of het administratief centrum in Sint-Job-
In-'t-Goor. 
Artikel 8 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 

intergemeentelijke samenwerking 

21. Algemene vergadering van Pidpa op 20 december 2019 

Besluit 

Artikel 1 

Akte te nemen van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar 2020. 
Artikel 2 

Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2020 en het toelichtend 
verslag. 
 Artikel 3 

Kennis wordt genomen van het voorstel betreffende het nieuwe lid van de Raad van Bestuur na het ontslag van een 
bestuurder. De voorgestelde mandataris wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur.  
Artikel 4 

Akkoord te gaan met de voorgestelde uitbreiding van de opdracht in de gemeente Kontich tot Pidpa HidroGem. 
Artikel 5 

Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene vergadering van 20 
december 2019, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de benoemingen goed te keuren, evenals op elke 
andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering. 
Artikel 6 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een 
afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 

22. Igean dienstverlening - buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 
IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 
60 te Wommelgem op woensdag 11.12.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en 
neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020 
2.  goedkeuren van de begroting 2020 
3.  goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024. 
  
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 11.12.2019 deel te nemen aan de 
bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig 
dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 
  
Artikel 3 
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden 
bezorgd. 
  

23. Igean milieu en veiligheid - buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 
IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 
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60 te Wommelgem op woensdag 11.12.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en 
neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020 
2.  goedkeuren van de begroting 2020 
3.  goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024 
4.  innovatiefonds - bepalen bijdrage 
5.  benoemen bestuurder raad van bestuur 
6.  benoemen van leden van de adviescomités. 
  
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 11.12.2019 deel te nemen aan 
de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen 
overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 
  
Artikel 3 
Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden 
bezorgd. 

24. IKA - Buitengewone algemene vergadering op 9 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 
IKA die zal gehouden worden op maandag 9 december 2019 om 18u00 in De Jachthoorn, Doorntraat 11, 
2550 Kontich evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende 
beslissingen:   

1. 1.      Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur 
opgestelde begroting 2020. 

2. 2.      Overzicht principiële beslissingen mbt Publi-T 
3. 3.      Overzicht principiële beslissingen mbt Pampero 
4. 4.      Code goed bestuur. 
5. 5.      Statutaire benoemingen. 
6. 6.      Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 
De gemeente wordt op de zitting van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 9 december 2019 
vertegenwoordigd door burgemeester Sven Deckers wonende te 2960 Brecht. 
De vertegenwoordiger van de gemeente (dient) te handelen en te beslissen conform de beslissing genomen 
in onderhavig gemeenteraadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene 
vergadering van IKA van 9 december 2019, waarover een beslissing moet genomen worden, goed te 
keuren. 
  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA, p/a  Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. de heer Lieven Ex. 

25. Investeringen in Publi-T en Pampero - kapitaalsverhogingen IKA 

Besluit 
Artikel 1 
IKA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor 12.507 aandelen à € 825 per 
aandeel voor een totaal bedrag van € 10.318.275,00.                                                                           
Artikel 2 
IKA te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor 
een proportioneel toegewezen aantal van 454 aandelen voor een bedrag  van € 374.550. 
Onder opschortende voorwaarde van definitieve verwerving door IKA op 29 januari 2020, in  te tekenen op 
de aangekondigde kapitaalverhoging van IKA voor 454 aandelen IKA kengetal 5 voor een bedrag van 
nominale waarde per aandeel van € 206,25  voor een totale waarde € 93.637,50 zijnde 25% van de 
kapitaalverhoging Publi-T; te volstorten met € 34.118,61 beschikbaar  op rekening courant en € 59.518,89 
uitkering van reserves IKA. 
De gemeente stelt zich ten behoeve van deze operatie borg voor haar aandeel voor een bedrag van € 
280.912,50, zijnde 75% van de kapitaalverhoging Publi-T voor een periode van maximaal 15 jaar. 

Artikel 3 
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Beslist de gemeente, indien niet alle aandelen opgenomen worden, niet bijkomend in te tekenen op 
aandelen IKA kengetal 5. 

Artikel 4 
IKA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhogingen van Pampero voor een maximum van € 
944.280,00 en voor maximaal € 3.717.120,00 aandeelhoudersleningen. 
Artikel 5 

De intentie te uiten in voorkomend geval in te tekenen op kapitaalverhogingen IKA 
kengetal 10 ter financiering van de investeringen in Pampero, te volstorten met uitkering 
uit de reserves, en zich proportioneel borg te stellen met een looptijd van maximaal deze 
van de onderliggen aandeelhoudersleningen. 
De intentie niet te uiten in voorkomend geval bijkomend aandelen te onderschrijven. 
IKA te verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen over het Pampero project en de te verwachten 
financieringswijze en rendement. 

Artikel 6 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA, p/a  Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. de heer Lieven Ex. 

26. Cipal - Buitengewone algemene vergadering op 12 december 2019 - spoedbehandeling 

Besluit 
Artikel 1 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene 
Vergadering van Cipal van 12 december 2019, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 25 oktober 2019, 
goedgekeurd. 
  
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van Cipal 
van 12 december 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene Vergadering 
niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke reden dan ook zou 
worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke 
volgende vergadering met dezelfde agenda. 
  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
  

erediensten 

27. Kerkfabriek Sint-Leonardus - Budgetwijziging 2019 - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek Sint-Leonardus. 

28. Kerkfabriek Sint-Michiel - Budgetwijziging 2019 - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek Sint-Michiel. 

aanvullende agenda 

29. Voorstel - Ebeslaan : Plaatsbezoek met verkeersdeskundige 

30. Voorstel - Hulp op de begraafplaatsen rond Allerheiligen 

 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad 
 


