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Aanwezigen:  
Luc Aerts, Burgemeester - Voorzitter 
Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, 
Schepenen 
Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena  Slegers, 
Bart  Van De Mierop, Martine  Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven 
Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Karina de Hoog, 
Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Gemeenteraadsleden 
Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 
Annemie Marnef, Secretaris 
 

OPENBAAR 

Verslag - Dagorde  

1. Verslag voorgaande zitting 9 februari 2017 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 40 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Historiek  
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 9 februari 2017 dat acht dagen voor de 
huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts heet iedereen van harte welkom. 
Burgemeester-voorziiter L. Aerts feliciteert OCMW-voorzitter A. Van Dyck met haar negende kleinkind 
Jozefien. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts geeft aan raadslid P. Van Assche toelating om te filmen. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt dat er vijf aanvullende aangendapunten werden ingediend door 
raadslid P. Van Assche, nl. 
- Voorstel restafval toelaten in containerparken 
- Voorstel in verband met dwarse fiets-o-strade 
- Interpellatie lichtplan 
- Vraag - Mandaten in diverse bestuursorganen en de daaraan verbonden vergoeding 
- Vraag naar de status van het dossier 'De Merel' 
Raadslid P. Van Assche verwijst naar het youtubekanaal, facebook, webstek Noordkoorts 2018, met dank 
aan Gazet van Van Antwerpen, voor waarheidsgetrouw verslag. 

Stemming:  
Met 17 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena  Slegers, Martine  
Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 3 
stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 9 onthoudingen (Bart  Van 
De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, 
Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 9 februari 2017 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 
 
 
 
 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 9 maart 2017  
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2. Dagorde OCMW-raad 21 februari 2017 - kennisgevin g 

Juridisch kader  
Het decreet van 29.06.2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Artikel 9 

Historiek  
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 februari 2017: 
Agendapunten van de openbare zitting: 
Verslag - Briefwisseling 
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 17.1.2017 
2. Kennisname van het verslag van het vast bureau d.d. 17.1.2017 
3. Kennisname inkomende briefwisseling 
Intergemeentelijke samenwerking 
4. Toetreding OCMW Brecht tot Selab 

Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad. 

Besluit  

 
Artikel 1  
Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van d.d. 21 februari 2017 

Grondgebiedszaken  

3. Wegenaanleg en grondafstand Heiakker 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet; 
Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en gewijzigd bij decreet 
van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 
Het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid goedgekeurd op 27 maart 2009 en de codex ruimtelijke ordening (VCRO) en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten; 

Historiek  
Frans Rombaut wonende te Kerkplaats 46 bus APP6, 2990 Wuustwezel heeft op 17 december 2015 een 
verkavelingsvergunning gekregen voor gronden gelegen te Heiakker zn, 2960 Brecht, kadastraal gekend als 
(afd. 3) sectie D 443 E4. 
Het betreft een aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor 9 loten (3 open, 6 halfopen). 

Motivatie  
Het wegentracé en grondafstand werden reeds goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 september 2015. 
Voor deze verkaveling werd het bestaande wegentracé van Heiakker doorgetrokken tot aan het einde van 
de nieuwe verkaveling. Bij deze doortrekking van Heiakker  werd het voormalig keerpunt opgeheven en aan 
het einde van de nieuwe straat werd er een nieuw keerpunt voorzien. Een gedeelte van dit voormalig 
keerpunt met een oppervlakte van 65,50m² is niet meer noodzakelijk voor de openbare wegenis en de 
verkavelaar heeft gevraagd om dit gedeelte van het openbaar domein te mogen toevoegen aan lot 39 van 
deze verkaveling. Deze overdracht kan kosteloos verlopen. De notariële kosten van deze overdracht zijn ten 
laste van de verkavelaar. 
Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de overdracht van gronden aan de 
gemeente echter een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook 
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de grondafstanden; 
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. 
De oppervlakte van 65,50 m² is niet meer noodzakelijk voor de openbare wegenis en verkavelaar heeft 
gevraagd om dit gedeelte te mogen toevoegen aan lot 39.  De overdracht kan kosteloos verlopen.  De 
notariële kosten van deze overdracht zijn ten laste van de verkavelaar. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Besluit  

 
Artikel1  
Goedkeuring wordt verleend om het gedeelte van het openbaar domein van het voormalig keerpunt in 
Heiakker met een oppervlakte van 65,50m² toe te voegen aan lot 39 van de vergunde verkaveling 
VV2015/10, zoals aangeduid op het plan van grondafstand van Frans Rombaut van 27 februari 2017, 
wonende te Kerkplaats 46 bus APP6, 2990 Wuustwezel gelegen te Heiakker zn, 2960 Brecht, kadastraal 
gekend als (afd. 3) sectie D 443 E4. Deze overdracht is kosteloos. De notariële kosten van deze overdracht 
zijn ten laste van de verkavelaar. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 
 

4. Gemeentelijke verordening: reglement van inventa risatie en belasting van leegstaande 
gebouwen en woningen 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdoelstelling 6    Ruimtelijke ordening en wonen 
Actieplan 6.1.2           Verbeteren van de kwaliteit woningen stimuleren en stimuleren kwalitatieve 
architectuur        

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, specifiek artikelen 42, 43, 186, 187 en 253, met latere wijzigingen; 
Artikel 170 §4 van de Grondwet;  
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Het decreet van  30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen; 
Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 2.2.6, met latere wijzigingen; 
Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; 
Het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voorkamers en 
studentenkamers en later gewijzigd, hierna genoemd het Kamerdecreet; 
Overwegende dat het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode de gemeente aanstelt als 
coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid; 
Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare woningen- en 
gebouwenbestand ook optimaal benut wordt; 
Overwegende dat op basis van Grond- en Pandendecreet gemeenten een register van leegstaande 
woningen en gebouwen kunnen bijhouden; 
Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet  voorkomen en 
bestreden worden; 
Overwegende dat een gemeentelijk reglement dient aangenomen te worden waarin de indicaties van 
leegstand en de procedure  tot vaststelling van de leegstand worden vastgesteld; 
Overwegende dat de strijd tegen de leegstaande woningen en gebouwen onder meer een effect zal hebben 
als de opname van dergelijke gebouwen en woningen in een leegstandsregister ook daadwerkelijk leidt tot 
een belasting; 
Overwegende de vrijstellingen van  registratie en/of belasting die in dit reglement zijn opgenomen, omdat die 
het best aansluiten bij de noden en het beleid van de gemeente; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente, 
Gelet op de noodzaak tot aanpassing van het bestaande reglement van 10 juni 2010 en gewijzigd op 13 
december 2012. 

Motivatie  
Heel wat woningen en gebouwen staan lange tijd leeg. Hierdoor zijn ze niet meer beschikbaar op de markt. 
Bijkomend is er vaak een tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. De gemeente streeft ernaar 
leegstand van woningen te ontraden en deze woningen terug op de woningmarkt te brengen. Leegstand 
definitief uit het straatbeeld halen blijft moeilijk. Een vernieuwd inventarisatiereglement en verhoogde 
belasting zijn maatregelen om het probleem van leegstand aan te pakken. 
De gemeente Brecht voert ook een actief opsporingsbeleid en houdt de vinger aan de pols. Door een heffing 
kan de gemeente mee helpen sturen om deze woningen en gebouwen terug bruikbaar te maken en 
beschikbaar te maken en de kwaliteit van deze woningen of gebouwen te verhogen. Langdurige leegstand 
van woningen en gebouwen heeft een negatieve impact op de leefomgeving en de uitstraling ervan. Een 
heffing heeft dan ook een ontradend effect. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij wenst de 
agendapunten 4, 5 en 6 samen te behandelen en daarna apart te stemmen. 
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Burgemeester-voorzitter L. Aerts verwijst naar de repliek van raadslid E. Peeters, enige tijd terug in 
gemeenteraad, inzake leegstand van detailhandelspanden.  In onze gemeente is dit slechts gering 
aanwezig, maar zal wel op de voet gevolgd worden. 
Nu zien wij ongeschikte en onbewoonbare en leegstaande panden als een probleem dat het zicht van 
verloedering geeft in het straatbeeld,  een devaluatie van de waarde van aanpalende onroerende goederen 
en ook aanzet tot criminaliteit. 
Ook Vlaanderen is recent volop bezig geweest met de problematiek van woningkwaliteitsbewaking en 
leegstand en verwaarlozing. 
Leegstand van woningen (in tegenstelling tot industriële panden/boerderijen) is reeds langer een 
gemeentelijke materie, waarvoor wij al langer een een gemeentelijke regelgeving hebben. 
Wij verwijzen ook naar het Decreet van 23 december 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2017 : 
- Het gewest bepaalt enkel nog de hoofdlijnen; 
- Gemeenten krijgen volledige beleidsvrijheid in het registreren en belasten van verwaarloosde panden; 
- Gemeenten kunnen een reglement aannemen en indienen voor 31 maart aanstaande bij Vlabel. 
- Wat ongeschikt- en onbewoonbaarheid betreft zijn gemeenten gemachtigd tot het heffen van een 
gemeentelijke heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen, die opgenomen zijn in de inventaris en 
dit op voorwaarde dat de gemeente een eigen heffingsreglement heeft dat minstens één van de volgende 
minima voorziet : 500 euro voor een kamer en 990 euro voor elke andere woning. 
Reglementen die vandaag voorliggen zijn gebaseerd op modelreglementen die door Agentschap Wonen 
Vlaanderen en VVSG werden ontwikkeld.  De bedragen zijn Brechts invulwerk. 
Reglementen maximaal gelijklopend : makkelijkere toepassing. 
Een aantal ongewenste zaken geëlimineerd uit het leegstandsregelement : 
- Geen ander onroerend goed : geen heffing mogelijk : geschrapt. 
- Tarieven te laag. 
Opbouw/structuur van de 3 reglementen : gelijklopend 
- Definities 
- Opname op de lijst door de administratie 
- Slechts na 6 maanden : men kan dus steeds de heffing vermijden 
- Zelfde tarieven voor de 3 reglementen, die stijgen tot het derde jaar 
- Inkohiering 
- Beroepsprocedure 
  
Burgemeester-voorzitter L. Aerts wijst erop dat de nummering van onderstaand reglement dient aangepast 
te worden, alsook dat het decreet van 23 december 2016 is. 
Raadslid J. Slegers vraagt om enige verduidelijking van het laatste punt 'Gebouw' bij de 2 bullets onderaan. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt hierop dat ook een praktijk van een advocaat hieronder kan 
vallen of ook een woning van een winkel. 
Raadslid E. Peeters vraagt om verduidelijking van de termijn/belasting : er wordt gezegd dat er een belasting 
is na 6 maanden, in de definitie wordt gesproken over leegstand pas na 12 maanden. 
Burgemeester-voorzitter verwijst naar artikel 6 - 1ste lid. 
Raadslid E. Peeters wil ook weten wat als er in een gebouw meerdere woningen leegstaan, wordt er dan 
belast per gebouw of per woning.  En wat met kamers ? 
Burgemeester-voorzittier repliceert dat er geen regeling rond kamers is opgenomen in ons reglement omdat 
dit niet van toepassing is in onze gemeente. 
Er wordt ook verwezen naar de definitie van leegstand gebouw.  Er zal wat gerekend moeten worden, maar 
rekenen ook op het gezond verstand van de woonconsulent. 
Raadslid E. Peeters stelt dat er ten opzichte van het huidige leegstandsreglement een aantal vrijstellingen 
wegvallen, vb. beschermde monumenten, sociale woonmaatschappijen.  Of zijn deze nog steeds 
vrijgesteld? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat leegstand een negatieve situatie is voor een gemeente, 
ongeacht wie de eigenaar is. 
Raadslid E. Peeters vraagt of dit ook van toepassing is op monumenten.  Burgemeester-voorzitter L. Aerts 
zegt dat dit ook hiervoor uit den boze is. 
Raadslid E. Peeters meldt nog dat in verband met verwaarlozing gebruik gemaakt wordt van 4 categorieën, 
maar dat dit niet terugkomt in het invulformulier. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat dit formulier gebruikt wordt door wooninspecteurs van 
Vlaanderen. De gemeente zal dit sjabloon ook gebruiken. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat dit gaat over overheidscontrole.  Op papier gebeurt dit juridisch correct, 
maar soms komt er juridische spitsvondigheid aan te pas. Veel verschuivingen van individu naar collectiviteit 
gebeuren stilzwijgend. De burger wordt systematisch belazerd.  Hier gaat het over goederen waarover de 
gemeente niet de eigenaar is.  Raadslid P. Van Assche waarschuwt voor de stemming. 
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Raadslid Van Assche vat de verschillende reglementen nog even samen. In agendapunt 6 gaat het over 
gedeeltelijke bevoegdheidsoverdracht van gewest naar gemeente en toont begrip voor dit reglement.  Dit 
grondrecht moet bewaakt worden. In agendapunt 5 gaat het erover dat de overheid verantwoordelijk is voor 
netheid van de straat. In agendapunt 4 staat in de motivatie van de ontwerpverordening dat heel wat 
woningen lange tijd leeg staan, dat er vaak tekort is aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, dat 
gemeente ernaar streeft om leegstand te ontraden, gemeente voert een actief opsporingsbeleid en een 
fiscale heffing heeft een 'ontradend effect' voor leegstand, door een heffing kan de gemeente mee helpen 
sturen om woningen en gebouwen terug bruikbaar en beschikbaar te maken en om de kwaliteit van deze 
woningen of gebouwen te verhogen. Dit is geen motivatie om leegstand te bestrijden, maar gaat eerder over 
agendapunt 6.  Hier moet men zich afvragen of het eigendomsrecht niet virtueel wordt uitgehold.  De 
overheid kan eigenaars incentives geven, maar straffen is een brug te ver.  Dit is een financiële straf.  Geen 
probleem met het register. 
Raadslid P. Van Assche geeft aan dat zijn partij opkomt voor een ongeschonden eigendomsrecht. 
  

Stemming:  
Met 25 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Bart  Van De Mierop, Martine  
Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno 
Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De 
bruyn, Johan Bellens), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 1 
onthouding (Joziena  Slegers) 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de intrekking van het reglement op leegstand van gebouwen en 
woningen van 13 december 2012 en het belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woning van 
10 oktober 2013 en vervangt deze door onderstaande gemeentelijke verordening: reglement van 
inventarisatie en belasting van leegstaande gebouwen en woningen. 
 
 
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING  
 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer de begripsomschrijvingen van het artikel 1.2 van 
het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.     
Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder: 
 1. Administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt belast met 
de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het leegstandsregister. 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: 

• een aangetekend schrijven; 
• een afgifte tegen ontvangstbewijs; 

 3. Bezwaarinstantie: het college van burgemeester en schepenen; 
 4. Woning: 

• 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. 

• 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; 

 5. 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 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; 
- Leegstaande woning: woning die gedurende een periode van ten minste 12 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: 

• Een woning boven een winkel, zonder aparte toegang die de functie heeft van stockeerruimte voor 
die winkel; 
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• praktijken van vrije beroepen. 
 - Leegstaand gebouw: gebouw waarvan 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, of milieuvergunning of 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 indien het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd 
als een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 
1. Kamer: een woning 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; 
2. Leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen, vermeld in art 
2.2.6 van het Grond- en Pandendecreet; 
3. Leegstand bij nieuwbouw: een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als een leegstaand gebouw of 
een leegstaande woning beschouwd indien dat gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van 
een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend 
wordt overeenkomstig zijn functie; 
 4. Opnamedatum: de datum waarop het gebouw of de woning voor de eerste maal in het leegstandsregister 
wordt opgenomen. 
 5. 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; 
 6. Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: 

• de volle eigendom; 
• het recht van opstal of van erfpacht; 
• het vruchtgebruik of gebruiksrecht; 

 7. 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, … 
 8. 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+++ 
 9. Renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota die bestaat uit: 

• een overzicht van welke niet-stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd; 
• een (gedetailleerd) tijdschema waarin wordt aangegeven binnen welke periode de werken zullen 

worden uitgevoerd. Na een periode van maximaal 2 jaar moet de woning opnieuw bewoond zijn.  
• een raming van de kosten vergezeld van offertes, facturen, bestekken waaruit blijkt dat de werken 

uitgevoerd zullen worden; 
• een plan of tekening én fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te 

renoveren onderdelen. 
• Indien van toepassing: een akkoord van de mede-eigenaars. 

  
  
HOOFDSTUK 2. REGISTRATIE VAN LEEGSTAANDE WONINGEN E N GEBOUWEN 
 
Artikel 2. Het gemeentelijk leegstandsregister 
  
§1. De administratie houdt een leegstandsregister bij. Het leegstandsregister bestaat uit twee afzonderlijke 
lijsten: 

1. een lijst “leegstaande gebouwen”; 
2. een lijst “leegstaande woningen”. 
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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 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. 
  
§2. In elke lijst 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 indicatie of indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname; 
6. de eventuele ligging binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid voorlopig of definitief 

vastgesteld onteigeningsplan. 
  
Artikel 3. Vaststelling en registratie van leegstand 
  
§1.  Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in het leegstandsregister aan de 
hand van een genummerde administratieve akte, waarbij één of meerdere foto’s en een 
technisch/beschrijvend verslag, met vermelding van de indicaties die de leegstand staven, gevoegd worden. 
  
§2. De leegstand 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 stedebouwkundige/omgevingsvergunning (meer) 

rust 
• getuigenissen: verklaringen van omwonende(n), postbode, wijkinspecteur. 
• buitenschrijnwerk  

o ernstig vervuild 
o verweerd 
o beschadigd waardoor het niet (meer) kan gesloten worden 

• overwegend neergelaten rolluiken. 
• de raamopeningen zijn dichtgemaakt of gesupprimeerd 
• de woning is niet bemeubeld 
• het gebouw of woning is niet meer waterdicht door zware infiltraties doorheen het dak/gevel 
• de onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden  

o een geblokkeerde toegang 
o verzegeling 

• een uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus. 
• een verwaarloosde tuin:  

o Overwoekerd door begroeiing, 
o zwerfvuil aanwezig is, 
o opgebroken verhardingen. 

• de woning of gebouw is niet uitgerust overeenkomstig zijn functie; 
• 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; 
• het vermoeden van een fictieve inschrijving als domiciliëringsadres. 

  
§4. De administratie neemt een woning of een gebouw waarvan is vastgesteld dat het leegstaand is, op in 
het gemeentelijk leegstandsregister voor  woningen en gebouwen, de vijfde werkdag na het verstrijken van 
de bezwaartermijn vermeld in artikel 5 §1 of wanneer een ontvankelijk bezwaar is ingediend, de eerste 
werkdag die volgt op de beslissing waarbij geoordeeld wordt dat het bezwaar ongegrond is. 
  
  
Artikel 4. Kennisgeving van 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 het voornemen om de woning of het 
gebouw op te nemen in het leegstandsregister.  
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Deze kennisgeving bevat: 

1. de genummerde administratieve akte; 
2. 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 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 5. Bezwaar tegen de voorgenomen registratie 
  
§1. Tegen het voornemen om een woning of gebouw op te nemen in het gemeentelijk leegstandsregister 
kan een zakelijk gerechtigde bij de bezwaarinstantie bezwaar aantekenen bij de bezwaarinstantie. 
  
Op straffe van nietigheid moet dit : 

• Ondertekend en gemotiveerd zijn; 
• Met een beveiligde zending worden ingediend; 
• Minimaal de volgende gegevens bevatten; 

a)     de identiteit en het adres van de indiener; 
b)     de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de woning 
waarop het bezwaarschrift betrekking heeft; 
c)     de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister 
ten onrechte gebeurt. De vaststelling van de leegstand 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.  
  
§2. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift 
ingediend worden, waarbij het eerdere bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 
  
§3. Elk inkomend bezwaarschrift wordt in het leegstandsregister geregistreerd en aan de indiener wordt een 
ontvangstbevestiging verstuurd.  
  
§4. Een laattijdig ingediend bezwaar tegen een voorgenomen beslissing tot registratie wordt behandeld als 
een verzoek tot schrapping als vermeld in artikel 6. 
  
§5. Het bezwaarschrift is alleen onontvankelijk: 

• als het te laat is ingediend of niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in §1, 
• of als het bezwaarschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde; 
• of als het bezwaarschrift niet is ondertekend. 

  
§6. 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 §1 niet 
verstreken is. 
  
§7. De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke bezwaarschriften op stukken als 
de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling.  Als een onderzoek op stukken niet volstaat, 
wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van leegstaande woningen en gebouwen 
belaste personeelsleden.  Het bezwaar wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een gebouw of 
een woning geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 
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§8. 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. 
  
§9. Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister 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 leegstandsregister op vanaf de datum van de vaststelling van de leegstand. 
  
§10. Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het gemeentelijk 
register van leegstaande woningen en gebouwen. 
  
Artikel 6. Schrapping uit het leegstandsregister 
  
§1. Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning 
gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt overeenkomstig de 
functie, zoals omschreven in  artikel 1 van dit reglement. 
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. Het effectief 
gebruik zal blijken uit de inschrijvingen in de bevolkingsregisters of desgevallend na een onderzoek ter 
plaatse.   
  
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 1, 6°, aangewend wordt 
gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. 
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. De administratie 
stelt deze aanwending vast via administratieve data of desgevallend na een onderzoek ter plaatse. 
  
De schrapping wordt in geen enkel geval automatisch toegekend door de administratie. 
  
§2. Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de zakelijk gerechtigde een verzoek aan de 
administratie via beveiligde zending. Op straffe van nietigheid moet dit verzoek: 

• ondertekend en gemotiveerd zijn; 
• minimaal de volgende gegevens bevatten: 

a)     de identiteit en het adres van de indiener; 
b)     de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de woning 
waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft; 
c)     de bewijsstukken overeenkomstig paragraaf 1 die aantonen dat de woning of het gebouw geschrapt 
mag worden uit het leegstandsregister; 
Als datum van het verzoek wordt de datum van de aangetekende verzending gehanteerd. 
  
§3. De beëindiging van de staat van leegstand kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van 
gemeen recht, uitgezonderd de eed. Bv. foto’s. 
  
§4. 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. 
  
§5. De administratie stuurt aan de indiener van het verzoek tot schrapping een ontvangstbevestiging. 
  
§6. 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 
leegstaande woningen en gebouwen belaste personeelsleden. 
  
§7. 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 negentig 
dagen die ingaat de dag na de betekening van verzoek. 
  
§8. Als de kennisgeving vermeld in §7 niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het verzoek tot 
schrapping geacht te zijn ingewilligd. 
  
§9. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk 
register van leegstaande woningen en gebouwen. De datum van betekening van het verzoek tot schrapping 
geldt als datum van schrapping uit het gemeentelijk register van leegstaande  woningen en gebouwen. 
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Artikel 7. Bezwaar tegen weigering tot schrapping 
  
§1. Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping van een woning of gebouw uit het gemeentelijk 
register van leegstaande woningen en gebouwen kan de zakelijk gerechtigde bezwaar aantekenen bij de 
bezwaarinstantie. 
  
Op straffe van nietigheid moet dit bezwaar: 

1. ondertekend en gemotiveerd zijn; 
2. met een beveiligde zending worden ingediend; 
3. minimaal de volgende gegevens bevatten: 

1. de identiteit en het adres van de indiener; 
2. de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van de woning of 

het gebouw waarop het verzoek betrekking heeft; 
3. de weigeringsbeslissing; 

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

  
§2. De beëindiging van de staat van leegstand kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van 
gemeen recht, uitgezonderd de eed; 
  
§3. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift 
ingediend worden, waarbij het eerdere bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 
  
§4. 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 of als advocaat-stagiair. 
  
§5. De bezwaarinstantie stuurt aan de indiener van het bezwaar een ontvangstbevestiging. 
  
§6. 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. 
  
§7. 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 vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het bezwaar 
geacht te zijn ingewilligd. 
  
§8. Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk 
register van leegstaande woningen en gebouwen. 
  
§9. Als de zakelijk gerechtigde meent dat de bezwaarbeslissing niet behoorlijk is genomen of onvoldoende is 
gemotiveerd, kan hij of zij  klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen. 
  
  
HOOFDSTUK 3. BELASTING OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN G EBOUWEN 
 
Artikel 8. Heffingstermijn en belastbare grondslag 
  
§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen 
en gebouwen die opgenomen zijn in het leegstandsregister. 
  
§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende 
zes opeenvolgende maanden opgenomen is het 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. 
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Artikel 9. Belastingplichtige  
  
§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde voor het leegstaande gebouw of de 
leegstaande woning 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. 
  
§2. 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. 
  
§3. De overdrager van het zakelijk recht moet via beveiligde zending de verkrijger ervan in kennis stellen dat 
het goed is opgenomen in het leegstandsregister. 
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 de overgedragen woning of het overgedragen gebouw. 

  
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, in afwijking van art. 9 § 
1, als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk 
recht wordt gevestigd. 
  
Artikel 10. Tarief van de belasting 
  
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 11. Vrijstellingen 
  
§1. In enkele gevallen kan de houder van een zakelijk recht  van het gebouw of de woning vrijgesteld 
worden van betaling van de heffing. 
  
§2. 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 en dit voor de eerste heffingsperiode. 
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§3. Tijdens de periode van vrijstelling blijft de woning of 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. 
  
§4. Van de leegstandsbelasting zijn vrijgesteld: 
  

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

  
§5. 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, 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. Een woning of een gebouw wordt gerenoveerd als:  

o het gaat om handelingen die stedebouwkundig gezien vergunningsplichtig zijn en een niet 
vervallen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of 
sloopwerkzaamheden kan voorgelegd worden; 

o het niet gaat om vergunningsplichtige handelingen en er een renovatienota wordt 
voorgelegd. 

Met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van twee jaar en slechte 
éénmalig aan dezelfde houder van het zakelijk recht kan worden toegekend. 
Enkel sloop gevolgd door vervangingsbouw kan leiden tot een vrijstelling. 
  
Artikel 12. Inkohiering 
  
De belasting zal geschieden bij wijze van een kohier overeenkomstig de bepalingen en voorschriften van het 
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen, gewijzigd door de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 
  
Artikel 13. Betalingstermijn  
  
§1. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
  
§2. 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 14. Bezwaar tegen de inkohiering 
  
§1. De belastingschuldige kan een schriftelijk  bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
  
Op straffe van nietigheid moet dit bezwaar: 

• ondertekend en gemotiveerd zijn; 
• met een beveiligde zending worden ingediend; 
• minimaal de volgende gegevens bevatten: 
1. de identiteit en het adres van de indiener; 
2. de vermelding van het adres van het gebouw, de woning of het terrein waarop het bezwaarschrift 

betrekking heeft; 
d)     de vermelding van het OGM-nummer 
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• worden betekend binnen een termijn van 3 maanden die ingaat vanaf de derde werkdag volgend op 
de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. 

  
Als  datum van het bezwaarschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd . 
  
§2. De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal daarvoor is 
aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een 
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en 
anderzijds naar de financieel beheerder. 
  
§3. De bevoegde overheid doet binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van 
ontvangst van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen omklede beslissing. 
  
De bevoegde overheid kan bij zijn beslissing de betwiste belasting, belastingverhoging of administratieve 
geldboete niet vermeerderen. 
  
De beslissing van de bevoegde overheid wordt met een aangetekende brief betekend aan de 
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en wordt tevens ter kennis gebracht van 
de financieel beheerder. Deze aangetekende brief vermeldt de instantie waarbij een bezwaar kan worden 
ingesteld, evenals de ter zake geldende termijn en vormen. 
  
§4. De beslissing van de bevoegde overheid is onherroepelijk wanneer het bezwaar niet tijdig bij de 
bevoegde instantie is ingesteld. 
Tegen de beslissing genomen door de bevoegde overheid of bij gebrek aan een beslissing binnen de 
termijnen kan een bezwaar worden ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen. Artikel 
1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. De vormen, de termijnen en 
de rechtspleging voor de bevoegde rechtbanken en hoven worden geregeld zoals inzake 
rijksinkomstenbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen. 
  
Artikel 15. Toepasselijke regelgeving 
 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel 
VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9bis van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van 
toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
  
  
Artikel 2  
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid en de financieel beheerder van de gemeente Brecht 
toegezonden. 
  
  

5. Gemeentelijke verordening: reglement van inventa risatie en belasting van verwaarloosde 
gebouwen, woningen en terreinen 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdoelstelling 6    Ruimtelijke ordening en wonen 
Actieplan 6.1.2           Verbeteren van de kwaliteit woningen stimuleren en stimuleren kwalitatieve 
architectuur        

Juridisch kader  
Artikel 170, §4 van de Grondwet; 
Het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996; 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Artikelen 42, §3, 43, §2, 15°, 186, 187 en 253, §1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en later gewijzigd; 
Overwegende dat verwaarlozing van woningen, gebouwen en terreinen op het grondgebied van de 
gemeente Brecht voorkomen en bestreden moet worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving 
tegen te gaan; 
Overwegende dat het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen overgeheveld wordt 
van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de gewestelijke registratie en heffing volledig worden 
opgeheven; 
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Overwegende de algemene noodzaak om de verslechtering van de kwaliteit van woningen en/of gebouwen 
te voorkomen en te bestrijden; 
Overwegende dat de strijd tegen de ongeschikte, onbewoonbare en verwaarloosde woningen en/of 
gebouwen onder meer een effect zal hebben als de opname van dergelijke gebouwen en woningen in een 
inventarislijst ook daadwerkelijk belast worden; 
Overwegende dat het woonbeleid van de gemeente Brecht er naar streeft om enerzijds de kwaliteit van de 
woningen én de woonomgeving te verhogen en anderzijds het aanbod van woningen en gebouwen wenst te 
verhogen met het oog op de betaalbaarheid hiervan en dit als doelstelling binnen het woonbeleid heeft 
vooropgesteld; 
Overwegende dat naast het fiscale hoofddoel van de belasting, het doel tevens is om woningen en 
gebouwen van goede woonkwaliteit te hebben zodat de huur- en koopprijzen van het woonpatrimonium niet 
onder druk komen; 
Overwegende dat het nuttig is om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leegstand en 
verwaarlozing van woningen en gebouwen; 
Gelet op het bijgevoegde technische verslag zoals voorzien in art. 2 van dit besluit; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente, 

Motivatie  
Op 23 december 2016 besliste het Vlaams Parlement om het beleid rond de bestrijding van verwaarlozing volledig aan de 
gemeenten toe te vertrouwen. Deze beslissing is bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 23 december en 
in werking getreden op 1 januari 2017. 
Met dit decreet vertrouwt de decreetgever de bestrijding van verwaarlozing volledig toe aan de gemeenten. Het Gewest 
bepaalt alleen nog de hoofdlijnen en geeft de gemeenten verder volledige beleidsvrijheid in het registreren en belasten van 
verwaarloosde panden. 
 
Door de invoering van een gemeentelijke inventarisatie en heffing voert de gemeente Brecht een actief woonbeleid: we 
willen verloedering van het straatbeeld, veroorzaakt door verwaarloosde woningen en gebouwen voorkomen en bestrijden.   
  Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de gemeentelijke verordening: reglement van inventarisatie en belasting van 
verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen goed. 
 
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING  
  
Artikel 1. 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. Administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt belast met 
de opmaak, het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, 
gebouwen 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: 

• een aangetekend schrijven; 
• een afgifte tegen ontvangstbewijs. 

3.Bezwaarinstantie: het college van Burgemeester en Schepenen; 
4. 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; 
5. Gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de inventaris, sinds 1 januari 2017 
vermeld in artikel 26 van het Heffingsdecreet; 
6. Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen: het register vermeld in artikel 
3, §1 van dit reglement; 
7. Gemeentelijk leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen, 
vermeld in art 2.2.6 van het Grond- en Pandendecreet; 
- Heffingsdecreet: het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
1996; 
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8. 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; 
9. 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; 
10.Woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting zoals 
vermeld in artikel 24, 5° van het Heffingsdecreet; 
11.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 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; 
12.Verwaarloosde woningen of gebouwen: de gebouwen en in aanbouw zijnde gebouwen waar uiterlijke 
gebreken werden vastgesteld aan : 

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

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

• buitenschrijnwerk, 
• de toegang of het terrein rondom het gebouw. 

13.Terrein: elk bebouwd en onbebouwd perceel 
14.Verwaarloosd terrein: terreinen die ofwel: 

• Overwoekerd zijn door begroeiing, 
• Waar zwerfvuil aanwezig is, 
• Waar verhardingen opgebroken zijn. 

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

16.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, … 
17.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+++ 
 18.Renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota die bestaat uit: 

• een overzicht van welke niet-stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd; 
• een (gedetailleerd) tijdschema waarin wordt aangegeven binnen welke periode de werken zullen 

worden uitgevoerd. Na een periode van maximaal 2 jaar moet de woning opnieuw bewoond zijn.  
• een raming van de kosten vergezeld van offertes, facturen, bestekken waaruit blijkt dat de werken 

uitgevoerd zullen worden; 
• een plan of tekening én fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te 

renoveren onderdelen. 
• Indien van toepassing: een akkoord van de mede-eigenaars. 

   
HOOFDSTUK 2. REGISTRATIE VAN VERWAARLOOSDE WONINGEN , GEBOUWEN EN TERREINEN 
  
Artikel 2. Het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen 
  
§1. De administratie houdt een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen 
bij. 
  
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. 
  
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. 
  
§2. 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; 
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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. 
  
Artikel 3. Vaststelling en registratie van de verwaarlozing 
  
§1. De administratie 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. 
  
§2. De uiterlijke gebreken worden, door middel van het technisch verslag, naar de ernst van het gebrek 
ingedeeld in vier categorieën: 

• een gebrek van categorie I: één punt, 
• een gebrek van categorie II:  drie punten, 
• een gebrek van categorie III: negen punten, 
• een gebrek van categorie IV: achttien punten. 

  
Er is sprake van verwaarlozing als de indicaties in dit verslag een eindscore opleveren van minimaal negen 
punten. 
  
§3. De administratie 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, §1 of wanneer een ontvankelijk 
bezwaar is ingediend, de eerste werkdag die volgt op de beslissing waarbij geoordeeld wordt dat het 
bezwaar ongegrond is. 
  
§4. De administratie neemt alle in de gemeente gelegen woningen en gebouwen die op 31 december 2016 
waren opgenomen in de gewestelijke inventarislijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen, op in het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen, de vijfde werkdag na het 
verstrijken van de bezwaartermijn vermeld in artikel 5, §1 of wanneer een ontvankelijk bezwaar is ingediend, 
de eerste werkdag die volgt op de beslissing waarbij geoordeeld wordt dat het bezwaar ongegrond is.  
  
Artikel 4. Kennisgeving van 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 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. de genummerde administratieve akte; 
2. het technisch verslag; 
3. informatie over de gevolgen van de registratie, inclusief verwijzing naar dit reglement; 
4. informatie over de bezwaarprocedure tegen de opname in het gemeentelijk register van 

verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen; 
5. 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 5. Bezwaar tegen de voorgenomen registratie 
  
§1. Tegen 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: 
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• ondertekend en gemotiveerd zijn; 
• met een beveiligde zending worden ingediend; 
• minimaal de volgende gegevens bevatten: 

a)     de identiteit en het adres van de indiener; 
b)     de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van de woning, gebouw of 
terrein waarop de schrappingsaanvraag betrekking heeft; 
c)     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.  
  
§2. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift 
ingediend worden, waarbij het eerdere bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 
  
§3. Elk inkomend bezwaarschrift wordt in het leegstandsregister geregistreerd en aan de indiener wordt een 
ontvangstbevestiging verstuurd.  
  
§4. Een laattijdig ingediend bezwaar tegen een voorgenomen registratie wordt behandeld als een verzoek 
tot schrapping als vermeld in artikel 6. 
  
§5. Het bezwaarschrift is alleen onontvankelijk: 

• als het te laat is ingediend of niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in §1, 
• of als het bezwaarschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde; 
• of als het bezwaarschrift niet is ondertekend. 

  
§6. 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 §1 niet 
verstreken is. 
  
§7. 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. 
  
§8. 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. 
  
§9. 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 leegstand. 
  
§10. 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 6. Schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en 
terreinen 
  
§1. 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, 
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vermeld in artikel 2, negen punten of meer zouden opleveren. De schrapping wordt in geen enkel geval 
automatisch toegekend door de administratie. 
  
§2. 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: 
1. de identiteit en het adres van de indiener; 
2. de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van de woning, gebouw of 

terrein waarop de schrappingsaanvraag betrekking heeft; 
3. 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. 
  
§3. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van 
gemeen recht, uitgezonderd de eed. Bv. foto’s. 
  
§4. 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. 
  
§5. De administratie stuurt aan de indiener van het verzoek tot schrapping een ontvangstbevestiging. 
  
§6. 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. 
  
§7. 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. 
  
§8. Als de kennisgeving vermeld §7 niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het verzoek tot 
schrapping geacht te zijn ingewilligd. 
  
§9. 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 7. Bezwaar tegen weigering tot schrapping 
  
§1. 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; 
• minimaal de volgende gegevens bevatten: 
1. de identiteit en het adres van de indiener; 
2. 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; 
3. de weigeringsbeslissing; 
• worden betekend binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na de betekening van de 

weigeringsbeslissing. 
  
§2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van 
gemeen recht, uitgezonderd de eed. Bv. foto’s. 
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§3.  Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift 
ingediend worden, waarbij het eerdere bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 
  
§4.  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. 
  
§5. De bezwaarinstantie stuurt aan de indiener van het bezwaar een ontvangstbevestiging. 
  
§6. 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. 
  
§7. 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 vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het bezwaar 
geacht te zijn ingewilligd. 
  
§8. Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning, het gebouw of het terrein geschrapt uit het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. 
  
§9. 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. 
  
  
HOOFDSTUK 3. BELASTING OP VERWAARLOOSDE WONINGEN, G EBOUWEN EN TERREINEN 
  
Artikel 8. Heffingstermijn en belastbare grondslag  
  
§1. Er wordt voor de jaren 2017 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen,  
gebouwen en terreinen die opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, 
gebouwen en terreinen. 
  
§2. 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 9. Belastingplichtige 
  
§1. 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. 
  
§2. 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. 
  
§3. 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 verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. 
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: 
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• 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 de overgedragen woning, gebouw of terrein. 

  
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, in afwijking van art. 9 § 
1, als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk 
recht wordt gevestigd. 
  
Artikel 10. Tarief van de belasting 
  
§1. 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 11. Vrijstelling  
  
§1. 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. 
  
§2. 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 en dit voor de eerste heffingsperiode. 
  
§3. 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. 
  
§4. 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. 

  
§5. 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; 
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• 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. Een woning of een gebouw wordt gerenoveerd als:  

o het gaat om handelingen die stedebouwkundig gezien vergunningsplichtig zijn en een niet 
vervallen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of 
sloopwerkzaamheden kan voorgelegd worden; 

o het niet gaat om vergunningsplichtige handelingen en er een renovatienota wordt 
voorgelegd. 

Met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van twee jaar en slechte 
éénmalig aan dezelfde houder van het zakelijk recht kan worden toegekend. 
Enkel sloop gevolgd door vervangingsbouw kan leiden tot een vrijstelling. 
  
Artikel 12. Inkohiering 
  
De belasting zal geschieden bij wijze van een kohier overeenkomstig de bepalingen en voorschriften van het 
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen, gewijzigd door de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 
  
Artikel 13. Betalingstermijn  
  
§1. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
  
§2. 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 14. Bezwaar tegen de inkohiering 
  
§1. De belastingschuldige kan een schriftelijk  bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
  
Op straffe van nietigheid moet dit bezwaar: 

• ondertekend en gemotiveerd zijn; 
• met een beveiligde zending worden ingediend; 
• minimaal de volgende gegevens bevatten: 
1. de identiteit en het adres van de indiener; 
2. de vermelding van het adres van het gebouw, de woning of het terrein waarop het bezwaarschrift 

betrekking heeft; 
3. de vermelding van het OGM-nummer 
• worden betekend binnen een termijn van 3 maanden die ingaat vanaf de derde werkdag volgend op 

de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. 
  
Als  datum van het bezwaarschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd . 
  
§2. De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal daarvoor is 
aangewezen, stuurt  binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een 
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en 
anderzijds naar de financieel beheerder. 
  
§3. De bevoegde overheid doet binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van 
ontvangst van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen omklede beslissing. 
  
De bevoegde overheid kan bij zijn beslissing de betwiste belasting, belastingverhoging of administratieve 
geldboete niet vermeerderen. 
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De beslissing van de bevoegde overheid wordt met een aangetekende brief betekend aan de 
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en wordt tevens ter kennis gebracht van 
de financieel beheerder. Deze aangetekende brief vermeldt de instantie waarbij een bezwaar kan worden 
ingesteld, evenals de ter zake geldende termijn en vormen. 
  
§4. De beslissing van de bevoegde overheid is onherroepelijk wanneer het bezwaar niet tijdig bij de 
bevoegde instantie is ingesteld. 
Tegen de beslissing genomen door de bevoegde overheid of bij gebrek aan een beslissing binnen de 
termijnen kan een bezwaar worden ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen. Artikel 
1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. De vormen, de termijnen en 
de rechtspleging voor de bevoegde rechtbanken en hoven worden geregeld zoals inzake 
rijksinkomstenbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen. 
  
Artikel 15. Toepasselijke regelgeving 
  
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel 
VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9bis van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van 
toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
  
  
Artikel 2  
Kennisgeving toezicht :  Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid en de financieel beheerder 
van de gemeente Brecht toegezonden. 
  
 

6. Gemeentelijk reglement: Reglement van belasting van ongeschikt en onbewoonbaar 
verklaarde woningen. 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdoelstelling 6    Ruimtelijke ordening en wonen 
Actieplan 6.1.2           Verbeteren van de kwaliteit woningen stimuleren en stimuleren kwalitatieve 
architectuur       

Juridisch kader  
Artikel 170, §4 van de Grondwet; 
Het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996; 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
De artikelen 42, §3, 43, §2, 15°, 186, 187 en 253, §1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en later gewijzigd; 
Het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, art. 2.5.1.0.1.; 
Overwegende dat de kwaliteit van woningen op het grondgebied van de gemeente moet bewaakt worden 
om het grondrecht op menswaardig wonen van de inwoners van de gemeente te vrijwaren. 
De fiscale handhaving voor ongeschikt- en onbewoonbaarheid is een essentieel element in het bewaken van 
dat grondrecht, aangezien het de eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning  (dwingend) 
stimuleert om de opgelegde renovatiewerkzaamheden uit te voeren; 
Overwegende dat vanaf het aanslagjaar 2017 de gewestelijke heffing op ongeschikte en onbewoonbare 
woningen niet wordt geheven in gemeenten met een eigen belasting op ongeschikte en onbewoonbare 
woningen teneinde een dubbele heffing te vermijden, mits deze in overeenstemming is met art. 2.5.1.0.1 van 
de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente, 

Motivatie  
Naast leegstaande en verwaarloosde woningen zijn er ook ongeschikte en onbewoonbare panden in Brecht. 
Deze zijn niet veilig en ongezond om in te wonen. De gemeente treedt streng op: het is haar taak om te 
waken over de woonkwaliteit. 
Op 23 december 2016 machtigt het Vlaams parlement de gemeenten  tot het heffen van een gemeentelijke 
heffing op de woningen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. De 
decreetgever beslist tevens om de Vlaamse heffing op ongeschikt- en onbewoonbaarheid vanaf het 
aanslagjaar 2017 niet meer te heffen in gemeenten met een eigen heffing op de woningen opgenomen in de 
Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, voor zover die gemeentelijke heffing 
voldoet aan bepaalde voorwaarden.  
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De fiscale handhaving voor ongeschikt- en onbewoonbaarheid is een essentieel element in het bewaken van 
het grondrecht op kwaliteitsvol wonen: het stimuleert en dwingt de eigenaar van een ongeschikte of 
onbewoonbare woning om opgelegde renovatiewerkzaamheden uit te voeren. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt het reglement van belasting van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen 
goed: 
 
Hoofdstuk 1. Algemene bepaling  
  
Artikel 1. 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. 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 artikel 
3, §1 van dit reglement 
5. Inventarisatiedatum: de datum waarop een woning in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en 
onbewoonbare woningen is opgenomen; 
6. Woning: 

• 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. 

• 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; 

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

8. 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, … 
  
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 register voor verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen kan ook 
worden opgenomen in de gewestelijke inventarissen voor ongeschikte en onbewoonbare woningen en 
gebouwen. 
  
  
HOOFDSTUK 2. BELASTING OP ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBA RE WONINGEN 
  
Artikel 2. Belastingstermijn en belastbare grondslag 
  
§1. Er wordt voor de jaren 2017 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen die 
opgenomen zijn in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. 
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§2. 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 3. Belastingplichtige 
  
§1. 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. 
  
§2. 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 4. Tarief van de belasting 
  
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 het register staat, bedraagt de belasting: 

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

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

• 6.000 euro voor een woning. 
  
  
Artikel 5. Vrijstelling  
  
§1. In enkele gevallen kan de houder van een zakelijkrecht  van de woning vrijgesteld worden van betaling 
van de heffing.  
  
§2. 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 en dit voor de eerste heffingsperiode. 
  
§3. 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. 
  
§4. 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.  

  
§5. 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/omgevings-vergunning 
omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld; 
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• 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, als:  

o het gaat om handelingen die stedebouwkundig gezien vergunningsplichtig zijn en een niet 
vervallen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of 
sloopwerkzaamheden kan voorgelegd worden; 

o het niet gaat om vergunningsplichtige handelingen en er een renovatienota wordt 
voorgelegd. 

Met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van twee jaar en slechte 
éénmalig aan dezelfde houder van het zakelijk recht kan worden toegekend. 
Enkel sloop gevolgd door vervangingsbouw kan leiden tot een vrijstelling. 
  
Artikel 6. Inkohiering 
  
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door 
het college van burgemeester en schepenen. 
  
Artikel 7. Betalingstermijn  
  
§1. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
  
§2. 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 8. Bezwaar tegen de inkohiering 
  
§1. De belastingschuldige kan een schriftelijk  bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
  
Op straffe van nietigheid moet dit bezwaar: 

• ondertekend en gemotiveerd zijn; 
• met een beveiligde zending worden ingediend; 
• minimaal de volgende gegevens bevatten: 
1. de identiteit en het adres van de indiener; 
2. de vermelding van het adres de woning waarop het bezwaarschrift betrekking heeft; 
3. de vermelding van het OGM-nummer 
• worden betekend binnen een termijn van 3 maanden die ingaat vanaf de derde werkdag volgend op 

de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. 
  
Als  datum van het bezwaarschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd . 
  
§2. De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal daarvoor is 
aangewezen, stuurt [1]binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een 
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en 
anderzijds naar de financieel beheerder. 
  
§3. De bevoegde overheid doet binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van 
ontvangst van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen omklede beslissing. 
  
De bevoegde overheid kan bij zijn beslissing de betwiste belasting, belastingverhoging of administratieve 
geldboete niet vermeerderen. 
  
De beslissing van de bevoegde overheid wordt met een aangetekende brief betekend aan de 
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en wordt tevens ter kennis gebracht van 
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de financieel beheerder. Deze aangetekende brief vermeldt de instantie waarbij een beroep kan worden 
ingesteld, evenals de ter zake geldende termijn en vormen. 
  
§4. De beslissing van de bevoegde overheid is onherroepelijk wanneer het beroep niet tijdig bij de bevoegde 
instantie is ingesteld. 
Tegen de beslissing genomen door de bevoegde overheid of bij gebrek aan een beslissing binnen de 
termijnen kan een beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin 
de belasting gevestigd werd. Artikel 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van 
toepassing. De vormen, de termijnen en de rechtspleging voor de bevoegde rechtbanken en hoven worden 
geregeld zoals inzake rijksinkomstenbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen. 
  
Artikel 9. Toepasselijke regelgeving 
  
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel 
VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9bis van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van 
toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
  
Artikel 2  
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid en de financieel beheerder van de gemeente Brecht 
toegezonden. 
 

Interne Zaken  

7. Aanpassing visreglement viswater van het gemeent elijk recreatiedomein "De Leeuwerk" 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 6 Wonen en ruimtelijke ordening 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een 
groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter 
van de gemeente te verstoren 
Actie: Parken en plantsoenen 
Budgetsleutel: 2017/7005001/6/0680 - verkoop visvergunningen visput de Leeuwerk 

Juridisch kader  
Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2015 
Huidig gemeentelijk visreglement viswater van het gemeentelijk recreatiedomein "De Leeuwerk" 

Historiek  
Het gemeentebestuur ontving een aantal mondelinge vragen van burgers die lange tijd woonachtig zijn 
geweest in de gemeente Brecht om ook in de mogelijkheid gesteld te worden om te vissen op de 
gemeentelijke visvijver van het recreatiedomein "De Leeuwerk".  Het huidig reglement voorziet enkel in de 
mogelijkheid om visvergunningen af te leveren aan burgers woonachtig op het grondgebied van Brecht. 
Het huidig reglement voorzag enkel in de mogelijkheid om bij overtredingen van het reglement de 
vergunning in te trekken of te schorsen.  Ondertussen is de gemeente ook bevoegd om gemeentelijke 
administratieve sancties op te leggen bij overtredingen.  Ook deze mogelijkheid wordt bijkomend 
opgenomen in het nieuwe reglement. 
Het betreft hier een reglement dat sinds 1981 van toepassing is.  Een aantal zaken zijn niet meer aan de 
orde.  Het reglement wordt bijgevolg op punt gesteld. 
  

Motivatie  
Het visreglement is na meer dan 30 jaar aan een update toe.  
Verschillende bewoners van Brecht maken gebruik van de visvijver; vaak is dit ook een familiaal tijdverdrijf.  
Het huidig reglement laat niet toe om visvergunningen af te leveren aan bewoners die vroeger woonachtig 
waren te Brecht, maar wegens omstandigheden verhuisd zijn naar de buurgemeenten om nog te komen 
vissen.  Er is duidelijk vraag van ex - bewoners van de gemeente om blijvend gebruik te maken van de 
visvijver.  Bovendien levert dit extra inkomsten op voor de gemeente daar er ook een retributie gevraagd 
wordt voor de visvergunningen. 
Een passende toelichting wordt gegeven door schepen D. De Veuster. 
Dit visreglement  bestaat reeds van 1981 en is aan een update toe. Ondertussen zijn er  gemeentelijke 
toezichters en die regeling wordt mee opgenomen in het reglement. Het woord rijkswacht en rijtijd wordt 
vervangen en inbreuken kunnen beteugeld worden door een administratieve sanctie. Vergunningen kunnen 
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afgeleverd worden aan personen die kunnen aantonen dat zij 10 jaar woonachtig waren op het grondgebied 
Brecht. Onder art. 1 : jongeren jonger dan 14 jaar vergezeld door ouder wordt ouder vervangen door 
meerderjarige. Het woord 'put' wordt vervangen door 'visput'. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat in artikel 14 van het nieuwe reglement wordt gesproken over vissen op 
brasem, paling, baars. Paling is de meest bedreigde vissoort en met uitsterven bedreigd. Dit zou misschien 
kunnen uitgesloten worden. Als tweede vraagt hij of de openstelling voor ex-Brechtenaren zou kunnen leiden 
tot overbevissing. 
Ten derde is de partij niet akkoord met het systeem van GAS.  Daarom vragen zij door een middel van een 
amendement om elke bepaling naar GAS te vervangen door de klassieke strafrechterlijke bepaling.  
Beteugeling kan dan bijvoorbeeld zoals bij een diefstal. 
Schepen D. De Veuster meldt in verband met de overbevissing, dat er regelmatig vis op de vijver wordt 
uitgezet en dat er zelden aanvragen zijn door ex-Brechtenaren voor een visvergunning. 
Over de GAS discussie repliceert burgemeester-voorzitter L. Aerts dat gemeente nu potentieel niets in 
handen heeft waardoor inbreuken onbestraft blijven.  Nu is er een kleine stok om mee te slaan en kan er 
verhinderd worden dat toezichters uitgelachen worden. 
Misschien kan men opnemen dat GAS-reglement van toepassing is totdat er een ander gerechtelijk systeem 
is om dit te beteugelen en kan dit dan terug opgenomen worden, maar momenteel is die tendens niet 
aanwezig.  Gemeente heeft geen macht om instroom van parket te beïnvloeden. Dit wordt niet in het 
reglement gezet. 
Stemming amendement   
Met 3 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 26 stemmen tegen (Luc 
Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, 
Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Bart Van De Mierop, Martine Bresseleers, 
Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van 
Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan 
Bellens) 
 
Het amendement 'Vervanging bepaling GAS door het klassieke strafrecht' - P. Van Assche' wordt niet 
goedgekeurd. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt het nieuwe visreglement goed met ingang van 1 april 2017. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Interne Zaken, Igean (GAS ambtenaar) en de 
gemachtigd opzichters van de visput. 
 

8. Principiële budgetwijziging Renovatie en uitbrei ding Centrum Sint-Lenaarts 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 7 Cultuur en vrije tijd 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door 
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: De gemeente stelt goede en aangepaste infrastructuur ter beschikking zodat Brechtenaren elkaar 
kunnen ontmoeten. 
Actie: Bouw ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts 
Budgetcode: 2017/2210000/7/0705 - 2.100.000 euro 
Te verhogen met budget 2216000/7/0739 waarvoor een bedrag wordt overgedragen van 116.351,97 euro 
Bij budgetwijziging 1 worden beide budgetten samengevoegd 
2018/2210000/7/0705 - 800.000 euro 
Totaal budget = € 3.016.351,97 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 - artikel 157 
Gemeenteraadsbeslissing 9 juni 2016 - Goedkeuring opdrachtdocument PPS renovatie en uitbreiding 
centrum Sint-Lenaarts 
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Motivatie  
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 12 juli 2016 goedkeuring aan de 
selectie van de volgende kandidaten: 
-B&R Development BVBA - Architectenbureau LV Architecten BVBA - Hooyberghs NV - Brebuild NV, Hoge 
Mauw 460 te 2370 Arendonk 
- Van Roey Vastgoed NV - Architectenburo Jef Van Oevelen BVBA - Groep Van Roey NV, 
Oostmalsesteenweg 261 te 2310 Rijkevorsel 
Beide firma's dienden een offerte in op 17 november 2016 en een best and final offer op 23 december 2016. 
Uit beide inschrijvingen blijkt dat er geopteerd wordt voor een nieuwbouw. Het huidige gebouw is in een 
zodanige toestand dat renovatie onmogelijk kan rijmen met de gestelde voorwaarden in het 
opdrachtdocument zoals het vergroten van de oppervlaktes, de opname van een bibliotheek en eisen op het 
vlak van energieneutraliteit. 
De compactheid van het bestaande gebouw is een probleem in zijn geheel. De gehelen in schrijnwerk zijn 
integraal te vervangen. De gevelwanden zijn niet geïsoleerd en vertonen ernstige zettingen. De betonnen 
dakplaten lopen gewoon door van binnen naar buiten en leveren moeilijk oplosbare thermische bruggen. De 
daken zijn minimaal geïsoleerd, waardoor elke aanpassing zal leiden tot een verplichte verhoging van alle 
randen. De vraag naar hernieuwbare energie brengt ook de vraag naar de plaatsing van fotovoltaïsche 
cellen. Hiervoor heeft het bestaande dak echter te weinig oppervlakte in de juiste oriëntatie en een 
onvoldoende stevige structuur. Ventilatie in het gebouw is zo goed als onbestaande en zeker niet afgestemd 
op een actuele behoefte. Materialen van verschillende afwerkingen zijn duidelijk gedateerd of zelfs 
afgeleefd. Brandveiligheid en compartimentering zijn een duidelijk probleem. De aanwezige technieken zijn 
totaal onvoldoende voor een nieuwe toekomst en dienen integraal vervangen (onvoldoende, weinig efficiënt, 
energieverslindend, weinig flexibel,...). Het Café-gebouw is behoorlijk afgeleefd, tot deels bouwvallig (vb 
verdieping). 
De wens om dit gebouw naar de toekomst toe 'energieneutraal' te maken, zal hoe dan ook leiden tot 
buitensporige onverantwoorde bijkomende kosten aan een gebouw dat mogelijk zelf de toekomst niet 
tegemoet kan gaan. 
Er wordt dan ook door beide inschrijvers voorgesteld om een nieuw gebouw op te trekken. Het gebouw kan 
opnieuw bekeken worden en de energieprestatie ten goede komen. Het programma kan op een 
comfortabele, flexibele en hedendaagse wijze ingevuld worden. De bibliotheek kan dan toegevoegd worden. 
Door de hedendaagse bouwmethodes kan dit nieuwe geheel worden gerealiseerd op een zeer korte 
periode. 
Omwille van deze onvoorziene omstandigheid, wordt aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd om over 
een bijkomende uitgave voor het centrum in Sint-Lenaaarts te beslissen. 
De gemeenteraad kan zonder voorafgaande budgetwijziging over de uitgaven beslissen die door dwingende 
en onvoorziene omstandigheid vereist zijn, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed besluit 
neemt (artikel 157 gemeentedecreet) 
Door het college van burgemeester en schepenen werd op 9 januari 2017 Van Roey Vastgoed NV - 
Architectenburo Jef Van Oevelen BVBA - Groep Van Roey NV, Oostmalsesteenweg 261 te 2310 Rijkevorsel 
aangesteld als voorkeursbieder. In het verslag van nazicht wordt uitgegaan van een budget van € 
4.090.059,41 euro, inclusief BTW. Na onderhandelingen op 19 januari 2017 en 15 februari 2017 komt hier 
nog een extra kost bij voor inbraakdetectie (€ 18.273,90 incl BTW), een elektrisch theatergordijn (incl rail) 
aan podium (€ 9.577,15 incl btw), audiovisuele installatie in bib en café (€ 2.662 incl btw), geluidsinstallatie in 
café (€ 4.235, incl BTW) en een aanpassing van de plannen - foyer groter ( € 44.503,80 incl BTW). 
Bijgevolg wordt op basis van artikel 157 van het gemeentedecreet voorgesteld aan de gemeenteraad om 
bijkomend krediet te voorzien voor dit bouwproject namelijk 1.153.000 euro zodat tot gunning overgegaan 
kan worden. 
Deze extra uitgave is verantwoord door de herraming van de ontvangsten inzake de personenbelasting van 
circa 2.850.000 euro die in het te herziene meerjarenplan verwerkt zal worden. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts meldt dat de financieel beheerder voor dit bedrag niet zomaar een visum 
voor kan afgeven.  Daarom wordt aan de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met deze verhoging. Er 
wordt daarbij toepassing gemaakt van art. 157 van het Gemeentedecreet. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts verwijst naar de aangepaste raming van personenbelasting in positieve zin. 
Raadslid J. Slegers vraagt of de plannen in het dossier de enige plannen zijn. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts en schepen K. Kenis antwoorden dat dit de laatste schetsen zijn. 
Raadslid J. Slegers is van mening dat als de gemeenteraad dient te stemmen over dit bedrag zij toch 
moeten beschikken over een volledig dossier en een detailomschrijving van dit project.  Dit zou ook kunnen 
via een informatievergadering. 
Schepen K. Kenis antwoordt dat dit over een principiële beslissing gaat tot verhoging van het bedrag. 
Schepen P. Schrijvers repliceert dat er een volledig dossier is op het gemeentehuis, maar dat dit niet is 
ingekeken. 
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Raadslid J. Slegers stelt dat het niet meer gaat over een renovatie en dat het een groot bedrag is dat erbij 
komt.  De voorafgaandelijke informatie is te gering.  Dit is een belangrijk dossier en als gemeenteraadsleden 
dienen zij maximaal geïnformeerd te zijn. 
Burgemeester-voorzitter antwoordt dat dit een consensus is vanuit het CBS.  Er wordt verwezen naar het 
verslag van nazicht dat uigebreid is opgesteld door de administratie. Gevelzichten zitten er nu niet bij, maar 
dit is vandaag niet essentieel.  Dit is essentieel bij een gunning en een beoordeling van het 
stedenbouwkundig dossier. 
Raadslid E. Peeters vraagt of het bestek voldoende marge liet om van renovatie naar nieuwbouw te gaan. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts zegt dat dit werd voorgelegd aan Meester De Keuster.  Hij bevestigde dat 
dit geen probleem was. 
Raadslid E. Peeters vraagt nog of er dan geen essentiële wijziging is of liet het bestek voldoende ruimte ? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat dit geen essentiële wijziging was. 

Stemming:  
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Martine  Bresseleers, Karen Van 
Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 13 onthoudingen (Christel Van 
Akeleyen, Patrick Van Assche, Joziena  Slegers, Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi 
Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad geeft principieel goedkeuring aan een bijkomende uitgave van 1.153.000 euro voor het 
PPS Project 'Centrum Sint Lenaarts'. De budgetwijziging zal in juni aan de gemeenteraad voorgelegd 
worden. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 
 

9. Aanvullend reglement - Heihoefke - kruispunt met  Mallebaan - opstelvak voor fietsers 

Juridisch kader  
De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer. 
Het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 
Het MB van 11 oktober 1976  waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van 
de verkeerstekens worden bepaald. 
Artikelen 119 en 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet. 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 42 
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 
bekostiging van de verkeerstekens; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Historiek  
Er werd melding gemaakt van een gevaarlijke situatie voor fietsers aan het kruispunt Heihoefke - Mallebaan. 
Fietsers die komen uit het Heihoefke en de Mallebaan willen oversteken, moeten wachten naast de 
voertuigen, vooral vrachtwagens. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 november 2016 een tijdelijk 
politiereglement goedgekeurd voor het aanbrengen van een opstelvak voor fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen in het Heihoefke, langs de noordkant van de Mallebaan ter hoogte van het kruispunt 
met de Mallebaan. 
Deze maatregel wordt na 4 maanden geëvalueerd. 

Motivatie  
Er komt veel zwaar verkeer uit het Heihoefke. Bij rood licht aan de Mallebaan moeten fietsers wachten naast 
de vrachtwagens. Als een vrachtwagen rechtsaf wenst te slaan kan hij niet zien of er fietsers naast zijn 
vrachtwagen staan (dode hoek). 
Door de aanleg van een opstelvak voor fietsers voor de vrachtwagens is het risico op dodehoek ongevallen 
veel kleiner. Er passeert een groot aantal schoolgaande fietsers die oversteken richting middelbare scholen 
in Westmalle of Oostmalle. 
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Deze opstelling werd besproken in de verkeersraad van 31 januari 2017. Er zijn enkel positieve reacties 
gekend van deze maatregel, daarom wordt het tijdelijk politiereglement gunstig geëvalueerd en kan 
bestendigd worden. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen L. Torfs.  
Wanneer fietsers komende uit het Heihoefke de Mallebaan willen oversteken, ontstaat er soms een 
gevaarlijke toestand aangezien er hier ook veel voertuigen, en dan vooral vrachtwagens, uit komen.  Er is 
een conflictsituatie op het moment dat zowel fietsers als vrachtwagens aan de lichten moeten wachten 
alvorens zij het kruispunt gaan oversteken. 
Om het risico op ongevallen te minimaliseren, werd geopteerd om er een fietsopstelvak aan te brengen. 
Een fietsopstelvak is één van de mogelijkheden die de wegcode voorziet om fietsers en bromfietsers af te 
zonderen van het overige verkeer.  Het is een speciaal vak voorbehouden voor fietsers en bromfietsers aan 
kruispunten met verkeerslichten.  In deze zone kunnen ze zich in alle veiligheid opstellen vóór het andere 
meestal gemotoriseerde verkeer op het moment dat het licht op rood staat.   Via de fietsstrook langs de 
wachtende rij voertuigen kunnen zij zich voortbewegen en zo in het vak gaan staan.  In dat vak zijn ze goed 
zichtbaar en houden de andere weggebruikers ook automatisch meer rekening met hen.  Bovendien hebben 
de fietsers en bromfietsers in dat vak een beter zicht op het verkeer dat uit de tegenovergestelde richting 
komt, wat bijvoorbeeld belangrijk is als ze linksaf willen slaan.   Bijkomend voordeel is dat de fietsers en 
bromfietsers hier niet direct last hebben van de uitlaatgassen van de auto’s en vrachtwagens die anders 
voor hen staan. 
In het college van 21 november 2016 werd hiervoor een tijdelijk politiereglement goedgekeurd en door de 
verkeersraad van 31 januari 2017 werd dit positief geëvalueerd.  Aan de gemeenteraad wordt dan ook 
voorgesteld om dit reglement te bestendigen en goed te keuren. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
Een opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen wordt aangebracht in het Heihoefke, 
langs de noordkant van de Mallebaan ter hoogte van het kruispunt met de Mallebaan. 
 
Artikel 2  
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door: 

• het aanbrengen van twee stopstrepen, haaks op de rand van de rijbaan, die de plaats aanduidt waar 
de bestuurders moeten stoppen, en door het aanbrengen van het symbool van een fiets in het wit. 

• het plaatsen van het verkeersbord F14. 
 

Artikel 3  
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid,  Koning Albert II-laan 
20, bus 2, te 1000 Brussel. 
 

Vrije Tijd  

10. Aanpassing huishoudelijk reglement interlokale vereniging jeugdregio Noorderkempen (JoNK 
ILV) 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 7 Cultuur en Vrije Tijd 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door 
actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: De dienst vrije tijd bevordert de samenwerking tussen alle (boven)lokale vrijetijdsactoren met als 
doel een zo breed mogelijk aanbod van vrijetijdsactiviteiten op een vlotte manier te 
communiceren. 
Actie: De jeugddienst voert een breed jeugdbeleid. De jeugddienst speelt hierbij in op de noden van 
verschillende doelgroepen en dit door middel van lokale en bovenlokale samenwerkingsverbanden 
Budgetsleutel: 2017/6157067/7/0750 ondersteuning van het jeugdbeleid/Jeugd 

Juridisch kader  
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 april 2015 - Toetreding interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen, 
JoNK ILV goed. 
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Historiek  
Op 20 april 2015 vond de installatievergadering van de interlokale vereniging JoNK plaats. 

Motivatie  
Tijdens  de ILV vergadering van 16 januari 2017 werd de nieuwe beherende gemeente door de leden van 
JoNK ILV verkozen. 
Voor de periode januari 2017 tot december 2019 wordt de gemeente Wuustwezel verkozen. 
De zetel van JoNK ILV wordt gevestigd op het adres van de maatschappelijke zetel van de beherende 
gemeente.Voor de periode januari 2017 – december 2019 is dat Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel. 
Er wordt voorgesteld om dit aan te passen in het huishoudelijk reglement. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster. 
Op 9 april 2015 werd beslist om toe te treden tot JoNK ILV.  Eerst was Stabroek de beherende gemeente.  
Tijdens de vergadering van 16 januari 2017 werd Wuustwezel verkozen tot beherende gemeente voor de 
periode van januari 2017 tot december 2019. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt het aangepaste huishoudelijk reglement van ILV JoNK goed. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de jeugddienst en ILV JoNK, Gemeentepark 1 te 2990 
Wuustwezel. 
 

11. Wijziging samenstelling beheersorgaan Gemeensch apscentrum Jan vander Noot 

Juridisch kader  
Gemeentedecreet 15.07.2005 - artikel 199 - 200 
Decreet lokaal cultuurbeleid d.d. 6 juli 2012 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 december 2016 over de samenstelling van het gemeenschapscentrum Jan 
vander Noot. 

Motivatie  
De cultuurdienst lanceerde een oproep via de communicatiekanalen van de gemeente voor nieuwe leden die 
als gebruiker van het gemeenschapscentrum willen zetelen in het beheersorgaan. 
Jef Verschueren meldde zich aan om als gebruiker in het beheersorgaan te zetelen. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen K. Kenis. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt akte van de aanstelling van Jef Verschueren als gebruiker in de raad van beheer 
van Gemeenschapscentrum Jan vander Noot. 
 
Artikel 2  
De gemeenteraad keurt de samenstelling van het beheersorgaan Gemeenschapscentrum Jan vander Noot 
goed. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 
 

Aanvullende agenda  

12. Voorstel Restafval toelaten in containerparken - P. Van Assche 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 – artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement gemeenteraad 
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Motivatie  
Schepen D. De Veuster en schepen W. Van Puymbroeck verlaten de zitting.  
Raadslid P. Van Assche diende een voorstel in over 'Restafval toelaten in containerparken'. Het voorstel is 
dat de gemeente Brecht overlegt met Igean om het in de toekomst mogelijk te maken dat inwoners hun 
restafval/GFT ook in containerparken kunnen afleveren. 
De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) bevestigt dat vuilnis (zakken) met restafval en gft 
(groente-, fruit- en tuinafval) binnenkort ook kunnen worden toegelaten in Vlaamse containerparken. Tot nu 
toe was het verboden om restafval en gft naar het containerpark te brengen. Maar in het 'Uitvoeringsplan 
voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval', dat al in september 2016 gepubliceerd werd, is 
aangekondigd dat werk wordt gemaakt van een aanpassing van die regel. 
Daarvoor is wel een wijziging nodig van VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) 
maar die kan er snel komen, volgens OVAM. Daarna moeten de containerparken nog hun milieuvergunning 
laten aanpassen en de nodige maatregelen treffen. 
Het is net hierop dat dit voorstel wil anticiperen: proactief beleid voeren. Want de bedoeling is dat er méér en 
beter gerecycleerd wordt. We moeten het voor de Brechtenaren dan ook makkelijker maken om dat goed te 
doen. 
  
Schepen D. De Veuster en schepen W. Van Puymbroeck vervoegen de zitting.  
  
Schepen L. Torfs antwoordt dat het inderdaad klopt dat het nieuwe Vlaamse Uitvoeringsplan het toelaat dat 
huisvuil en/of gft+ op een recyclagepark mag worden ingezameld.  Dit kan uiteraard alleen indien dit 
voorzien is in de milieuvergunning.  Vandaag is dit in geen enkele milieuvergunning van een recyclagepark 
dat IGEAN exploiteert voorzien. 
De mogelijkheid wordt door het nieuwe Vlaamse Uitvoeringsplan dus voorzien, maar het gaat niet om een 
verplichting. 
Het huidig afvalbeleid is erop gericht dat het huisvuil en gft+ wordt ingezameld via de huis-aan-huis-
ophalingen die door Igean worden georganiseerd.  Deze gebeuren 2-wekelijks.  De ervaring leert dat dit ruim 
voldoende is voor de hoeveelheden afval die er met diftar zijn.  Inwoners hebben de mogelijkheid om, 
afhankelijk van de grootte van hun gezin en de hoeveelheid afval die ze produceren, te kiezen voor een 
formaat container van 40, 120 of 240 liter. Indien ze per uitzondering meer afval hebben kunnen ze naar de 
gratis infolijn bellen om dit door te geven.  Ze kunnen dan bij een volgende ophaling een zak met afval naast 
de container plaatsen, die dan ook wordt gewogen en meegenomen.  De inzameling aan huis biedt dan ook 
voldoende mogelijkheden voor gezinnen om hun afval mee te geven. 
We mogen ook niet vergeten dat er zich in het verleden heel wat problemen afspeelden met het toelaten van 
restafval op containerparken.  In verschillende gemeenten werd, vooraleer IGEAN de recyclageparken 
exploiteerde, 'huisvuil' aanvaard op een containerpark.  De ervaringen van toen leerden dat inwoners dit 
vooral brachten, óf uit eigen financieel voordeel, óf omwille van het 'gemak'.  Het leidde echter tot grote 
hoeveelheden ongesorteerd afval in de grofvuilcontainers, waarbij toezicht - op de al of niet sortering ervan - 
door de parkwachters ontzettend moeilijk was.  Bijkomend probleem was het hygiëneaspect: stank, 
ongedierte, ...  Dit laatste was trouwens één van de bezwaren of de vrees van de achterburen van het 
nieuwe recyclagepark in Brecht.  Dit bezwaar of hun vrees kon worden weerlegd aangezien er geen 
restafval wordt aanvaard op het recyclagepark.  Indien het huidige beleid toch zou aangepast worden naar 
een aanvaarding van het restafval, zou de vrees van de achterburen toch gegrond zijn en dit wil de 
gemeente niet op het geweten hebben.  Ú hebt het over zogenaamd proactief beleid.  Het bestuur geeft de 
voorkeur aan consequent beleid. 
Trouwens of er dan méér en beter gerecycleerd gaat worden, blijft zorgen voor twijfels.  Bij het restafval 
horen immers enkel materialen die niet gesorteerd en/of gerecycleerd kunnen worden.  En of dat het 
restafval nu opgehaald wordt of kan afgeleverd worden op het containerpark, gaat hier geen verschil geven.  
Het restafval zal op het containerpark even goed moeten gewogen worden en betalend zijn.  Het enige 
voordeel zou dan het ‘gemak’ zijn, dat men overal en ten allen tijde zijn afval zou kunnen afleveren.  Dit heeft 
weinig te maken met het feit dat men dan burgers aanzet om beter te recycleren. 
Bijkomend is er ook nog het element van de kostprijs voor de burger.  Enerzijds zal de huis-aan-huis-
ophaling minder rendabel worden voor de gemeente.  Er zal minder afval worden aangeboden.  Anderzijds 
zal de kost voor het recyclagepark toenemen: de dienstverlening moet er uitgebreid worden, de 
recyclageparken moeten aangepast en heringericht worden en men heeft de extra kost van de verzameling 
en de ophaling.  Dit alles zal tot gevolg hebben dat de kostprijs voor de burger zal verhogen en dit willen wij 
toch wel vermijden. 
Maar er is wel een ander en beter alternatief voor de verzameling van het huisvuil, hoewel ook hier voor- en 
nadelen aan verbonden zijn.  Zo heeft Igean een overeenkomst met Plastic Omnium om de installatie van 
ondergrondse containers in woonwijken of dichter bevolkte gebieden te onderzoeken.  Deze worden 
uitgerust met een registratiesysteem via de e-id, dat gekoppeld kan worden aan de software van het 
diftarsysteem voor de huis-aan-huis-ophaling.  Dit zou concreet betekenen dat inwoners zich aan deze 
ondergrondse container kunnen registeren met hun e-id.  De betaling gebeurt dan via het voorschot van de 
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diftarrekening.  Dit heeft het voordeel dat de ophaling niet meer huis-aan-huis dient te gebeuren, voor 
sommigen zal dit dan weer een nadeel zijn, niet iedereen is mobiel genoeg om met zijn afval tot aan een 
ondergrondse container te geraken.  Een ander voordeel is dat burgers de verplaatsing naar het 
recyclagepark niet hoeven te maken.  Een mogelijk nadeel kan dan weer de overlast zijn voor de naaste 
bewoners van de ondergrondse container: geluidsoverlast, zwerfafval,…  Het laatste woord is hierover nog 
niet gezegd, het systeem is dan ook nog in volle ontwikkeling. 
Om uw voorstel goed te keuren dat de gemeente met Igean zou moeten overleggen om restafval toe te laten 
in de containerparken, lijkt me wat zinloos.  Laat de adviesraad zijn werk doen.  Hier zijn ook de bevoegde 
schepenen en duurzaamheidsambtenaren van de aangesloten gemeenten bij aanwezig.  Het is het beleid 
van Igean en de aangesloten gemeenten om een eenvormig beleid te voeren rond afvalinzameling.  Het 
mag niet zijn dat in de ene gemeente huisvuil op een recyclagepark wordt toegelaten en op een ander niet.  
Afvaltoerisme willen we juist voorkomen.  Het is dan ook van belang dat alle aangesloten gemeenten 
hierover gezamenlijk een beslissing nemen, anders ondermijn je het huidige beleid.  Maar wij zijn ervan 
overtuigd dat dit onderwerp op één van de volgende adviesraden zeker aan bod zal komen. 
Raadslid P. Van Assche stelt vast dat vele overheden een bestuursgeorienteerdheid hebben in plaats van 
een klantgeorienteerdheid.  Hier maakt Vlaanderen het ook mogelijk. Is dat dan een stommiteit van 
Vlaanderen ? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts vraagt raadslid P. Van Assche of hij bereid is om het dispositief bij te sturen 
in die zin : Overleg met Igean om te onderzoeken of het in de toekomst al dan niet mogelijk is om in de 
toekomst restafval toe te laten in de containerparken. 
Raadslid P. Van Assche is hier absoluut mee akkoord en wil dispositief in die zin aanpassen. 
  
Voorstel wordt ter stemming voorgelegd : 
'Gemeente Brecht overlegt met Igean om te onderzoeken of het in de toekomst al dan niet mogelijk is om 
restafval toe te laten in de containerparken.' 

Stemming:  
Met 25 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Jos Matheeussen, Christel 
Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena  Slegers, Bart  Van De Mierop, Martine  
Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno 
Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere, Leen 
Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens), 3 stemmen tegen (Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Roel Van 
Hoeck), 1 onthouding (Leo Nicolaï) 

13. Voorstel in verband met dwarse fiets-o-strade -  P. Van Assche 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 – artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement gemeenteraad 
  

Motivatie  
Schepen P. Schrijvers en raadslid S. Deckers verlat en de zitting.  
  
Raadslid P. Van Assche diende een voorstel in over 'Dwarse fiets-o-strade'. De gemeente onderzoekt of er 
nood is aan een dwarsverbinding met fietssnelweg F14 die Noord-Zuid loopt en de Nederlandse grens in 
Essen verbindt met Antwerpen. 
We hebben begrepen dat “de provincie” tegen de fiets-o-strade parallel aan de E19 is, en we kunnen 
inderdaad vaststellen dat op de kaart die de nieuwe fiets-investeringen weergeeft, geen fiets-o-strade 
parallel aan de E19 voorzien is. Fiets-o-strade F14 loopt via Kalmthout naar Essen in het Noorden. 
We vernemen dat “de provincie” daarentegen wel zou willen investeren in dwarsverbindingen. 
We vinden het nuttig te onderzoeken of de gemeente een missing link zou kunnen invullen met een dwarse 
fiets-o-strade tussen Brecht en Kalmthout naast de N133 zodat fietsers via die weg aansluiting krijgen op de 
F14. (plannen als bijlage). 
  
Schepen P. Schrijvers en raadslid S. Deckers vervoe gen de zitting. 
 
  
Schepen L. Torfs repliceert dat wij als gemeente niet moeten onderzoeken of er nood is aan een 
dwarsverbinding tussen Wuustwezel en het kanaal Dessel-Schoten, want men kan zich nu al perfect als 
fietser over een fietspad begeven op dat traject. 
Er liggen aan beide kanten van de N133 fietspaden: vanaf Wuustwezel, langs de Bethovenstraat, de 
Venusstraat, de Vaartstraat tot aan het kanaal. 
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Voor de Provincie zijn fiets-o-strades die naam waardig indien ze liggen langs rechtlijnige infrastructuren 
zoals spoorwegen, autosnelwegen en kanalen.  Een fiets-o-strade gaat bij voorkeur over een vrijliggende 
fietsweg of een jaagpad.  Is er te weinig ruimte dan loopt ze door fietsstraten, over bestaande fietspaden en 
soms over een autoluwe weg.  De lokale fietspaden die de fiets-o-strades kruisen zijn dan de vertakkingen 
van deze fiets-o-strades.  In het geval van Brecht zijn dit de fietspaden die zonet zijn opgenoemd. Deze 
maken dus al de verbinding tussen de fiets-o-strades. 
De Provincie is zeker niet geneigd om in de door u voorgestelde dwarsverbinding te investeren.  Vorig jaar, 
of ondertussen al 2 jaar geleden, heeft de gemeente zelf het voorstel gedaan om een verbinding te maken 
vanaf het kanaal via de Westmallebaan en de Eyndovensteenweg zo naar het centrum van Brecht.  Maar 
ook hiervoor heeft de Provincie geen subsidies.  Zij wilden wel helpen om hiervoor voorstellen uit te werken 
maar de investering zou wel van de gemeente moeten komen. 
Wat voor zin heeft het dan om de nood aan een ‘dwarse fiets-o-strade’ te onderzoeken als de Provincie niet 
eens wil investeren in een fiets-o-strade parallel aan de E19 én ons inziens is die investering veel meer 
nodig aangezien er daar gewoonweg geen fietspad is. 
  
Raadslid P. Van Assche vindt dat, als er geen missing-link is en de provincie niet wil investeren het punt 
mag ingetrokken worden. 
  

14. Interpellatie Lichtplan - P. Van Assche 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 – artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Motivatie  
Raadslid B. Van Riel verlaat de zitting.  
Raadslid P. Van Assche interpelleert met betrekking tot het lichtplan. De interpellatie is als volgt: 'De 
gemeente Brecht stelt de beslissing de openbare straatverlichting gedeeltelijk te doven, bij.' 
Zoals vele buurgemeenten besliste Brecht zowat 1,5 jaar geleden de openbare verlichting ’s nachts 
gedeeltelijk uit te schakelen om kosten te sparen en om haar milieudoelstellingen te halen. 
Dit punt werd reeds eerder voor deze raad gebracht. Maar we worden nog steeds, of moeten we zeggen 
steeds méér, geconfronteerd met de vraag van inwoners om deze beslissing te herzien/aan te passen. Er 
heerst een groot onveiligheidsgevoel en om bv de hond met een zaklantaarn uit te laten, is nu ook niet echt 
handig. Wat er ook van zij, vele van onze inwoners zijn niet tevreden over deze maatregel. De meerderheid 
kan natuurlijk haar kop in het zand blijven steken, maar dat lijkt ons niet de juiste methode. 
Raadslid B. Van Riel vervoegt de zitting.  
In meerdere omliggende gemeenten, waar dezelfde beslissing tot het (gedeeltelijk) doven der lichten 
genomen werd, werd het lichtplan reeds bijgesteld. Enkel in onze gemeente lijkt men zich achter een eerder 
genomen beslissing te willen blijven verschansen. Het moet de overheid zijn die ten dienste van haar 
bevolking staat en niet omgekeerd. 
Sschepen L. Torfs antwoordt dat de omliggende gemeenten op een andere basis gestart zijn met het 
gedeeltelijk doven van de straatverlichting.  Brecht had al van bij aanvang beslist om minder drastisch in te 
grijpen en heeft ervoor gekozen om van in het begin de lichten te doven vanaf 23 uur, uitgezonderd aan 
kruispunten, op het einde van een doodlopende straat, in bochten en op gevaarlijke verkeerspunten. 
Hiermee werd vorig jaar +/- 60.000€ bespaard en die besparing zal alleen maar toenemen gezien de 
stijgende energieprijzen.  Het is een grote verspilling en ecologisch niet te verantwoorden om in slapende 
woonwijken al die verlichtingspunten te laten branden.  Het is trouwens één van de maatregelen uit het 
goedgekeurde energie- en klimaatactieplan om de CO2-uitstoot te verminderen. 
Dat er een groot onveiligheidsgevoel heerst (zoals u het stelt), is echt wel subjectief te noemen.  De stijging 
van de criminaliteit ten gevolge van het doven van de straatverlichting werd immers nog niet aangetoond.  
En de toename van het aantal ongevallen ook al niet.  Het BIVV benadrukt dat er geen enkel bewijs is dat 
meer straatverlichting automatisch tot minder ongevallen zou leiden.  Het blijkt zelfs dat door de afwisseling 
van donker en licht bestuurders extra alert reageren op verkeerssituaties.  Wel moeten we er als bestuur 
over waken dat bepaalde obstakels zoals bloembakken, wegversmallingen, verkeersdrempels en bochten 
voldoende gesignaliseerd zijn en duidelijk voorzien van reflectoren. 
Daar waar zich ernstige problemen voordoen, wordt dit geval per geval onderzocht.  Als de klacht terecht is, 
wordt er bijgestuurd.  Zo heeft het bestuur vorig jaar al beslist dat er tijdens wegenwerken en op de plaatsen 
waar de straat wordt opgebroken de straatverlichting ’s nachts niet zal gedoofd worden, en dit vanwege 
mogelijke putten en obstakels. 
Het is ook de bedoeling om op termijn over te schakelen op led-verlichting.  Dit heeft talrijke voordelen: led-
verlichting heeft een grotere energie-efficiëntie, heeft een langere levensduur en heeft dus minder 
onderhoud nodig.  In sommige straten werd de straatverlichting reeds vervangen door led-verlichting.  Het is 
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dan ook de bedoeling om eerst de oudste straatverlichting, welke sowieso aan vervanging toe is, te gaan 
vervangen door led-verlichting. 
Een ander mogelijk alternatief zijn de straatlantaarns met bewegingssensoren.  LED-straatverlichting die 
automatisch feller brandt zodra mensen voorbij fietsen of lopen en dimt als niemand zich in de buurt bevindt. 
Dat noemt men ‘Licht op aanvraag’.  Door een bewegingssensor weet de straatverlichting automatisch of er 
meer of minder licht nodig is.  Als er iemand voorbij wandelt of fietst, gaat het licht harder branden.  En het 
licht wordt gedimd als er niemand op straat is.  M.a.w. alle verlichting zou aan kunnen blijven, maar dan in 
een lagere, energiezuinige stand.  Zo is er minder belasting op het milieu en zou er tot 80% energie 
bespaard kunnen worden.  Ook wordt de omgeving leefbaarder voor mens en dier omdat lichthinder ’s 
nachts beperkt wordt.  De technieken hiervoor staan nog niet helemaal op punt maar dit is zeker 
toekomstmuziek. 
Conclusie is dus dat op regelmatige basis het regime van bepaalde lichtpunten wordt onderzocht en al dan 
niet wordt aangepast, maar het bijstellen van de beslissing om de openbare verlichting gedeeltelijk te doven, 
is niet aan de orde. 
Raadslid P. Van Assche concludeert dat de overheid doof blijft voor subjectief voelen van de bevolking.  De 
overheid moet ten dienste staan van de bevolking en niet omgekeerd.  U haalt uw eigen argument i.v.m. 
voorstel over sensor aan brug 11 nu zelf onderuit. 
 

15. Vraag - Mandaten in diverse bestuursorganen en de daaraan verbonden vergoeding - P. Van 
Assche 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 – artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Motivatie  
Raadslid P. Van Assche stelt een vraag over de mandaten in diverse bestuursorganen en de daaraan 
verbonden vergoeding. 
Steden en gemeenten hebben een omvangrijk takenpakket. Binnen dat pakket zijn er taken die zij moeten 
opnemen, taken die zij willen opnemen en taken die ze toebedeeld krijgen. Steden en gemeenten kiezen 
ervoor een aantal van die taken gemeenschappelijk uit te voeren. Ook onze gemeente doet dat. In een 
aantal gevallen gebeurt dat uit noodzaak, omdat de gemeente de taak alleen niet aankan: ze is te complex 
of te omvangrijk. Soms gebeurt dat omdat de taak dan efficiënter zou uitgevoerd worden. 
Brecht is lid van verscheidene samenwerkingsverbanden en vaardigt daar mandatarissen in af. Het gevolg 
hiervan is dat autonome entiteiten ontstaan zijn rond de gemeentelijke kernadministratie. Om een kijk te 
krijgen op die afvaardiging, ontvingen we graag een overzicht van: 

• Alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en eventueel daarvan afgeleide organisaties (met 
en zonder rechtspersoonlijkheid) waarvan Brecht lid is; 

• De mandaten die de schepenen, de raadsleden en de burgemeester in intercommunales en 
eventueel daarvan afgeleide organisaties bekleden. 

Hierbij hadden we zeker graag vernomen of er mogelijk ook vertegenwoordigende mandaten zijn (en welke) 
in eventuele ‘dochterverenigingen’ van de intercommunales die een statuut dragen dat buiten de strikte 
toepassing van de decreetgever valt. Bedoeld worden dus die structuren met een rechtspersoonlijkheid als 
bijvoorbeeld NV of CVBA, … en die niet onder de regels van de intercommunales vallen, maar er wel uit 
voortgevloeid zijn. 
Gelet op de sfeer die recent is ontstaan omtrent de ondoorzichtigheid van deze structuren en vooral dan de 
verloning die eraan gekoppeld is, hadden we ook graag een overzicht van de verloning die aan de 
genoemde mandaten verbonden is: voor elk mandaat de aard van de vergoeding en het bruto jaarbedrag. 
Deze vraag heeft tot doel transparantie te creëren in een constructie die ook voor Brecht door de jaren heen 
enigszins ingewikkeld is geworden en waarop de raadsleden, laat staan de inwoners, nog weinig zicht 
hebben. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat de bestuursmeerderheid de bezorgdheid van de bevolking 
deelt dat maximale transparantie in deze materie dient betracht te worden. 
M.a.w., wij roepen alle gemeenteraadsleden op tot openheid omtrent deze materie, want openheid is één 
van die factoren, die ervoor kan zorgen dat het geloof van de burger in de politiek niet verder aangetast 
wordt. 
Wat het gevraagde overzicht betreft van de gemeentelijke samenwerkingsverbanden zal via het intranet aan 
ieder raadslid een geactualiseerd overzicht bezorgd worden; ingevolge de regioscreening beschikken we 
immers over dit overzicht en, voor zoveel als nodig, herinner ik de vraagsteller eraan dat dit overzicht in 
2015 trouwens voorwerp van bespreking was in de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke 
samenwerking. 
Het gemeentebestuur heeft geen zicht op lidmaatschap, resp. eventueel betaalde vergoedingen voor wat de 
vraagsteller de zogenaamde afgeleide organisaties noemt. 
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Wat de mandaten betreft, die ingevuld worden door uitvoerende mandatarissen, lees burgemeester en 
schepenen, wordt er verwezen naar de jaarlijkse aangifte bij het Rekenhof en de publicatie van deze lijst in 
het Belgisch Staatsblad; een en ander kan ook bekeken worden via de site “cumuleo.be”. We beseffen dat 
een dergelijke aangifteplicht niet bestaat voor niet-uitvoerende mandatarissen en we hebben inmiddels 
intern afgesproken dat de desbetreffende gegevens op basis van vrijwilligheid kunnen opgelijst en 
bekendgemaakt worden via het intranet. Diegenen die dit wensen te doen, kunnen hun mandaten doorgeven 
aan de stafmedewerkster. 
Wat de ontvangen vergoedingen betreft, stellen we dezelfde werkwijze voor en U kan dus ook deze 
gegevens voor oplijsting bezorgen aan de stafmedewerkster, mevrouw Tinne Rombouts. Zo heb ik aan haar, 
bij wijze van voorbeeld, reeds mijn persoonlijke  gegevens bezorgd, te weten mijn lidmaatschap van: 

1. de algemene vergadering van de Intercommunale Integan: tweemaal per jaar is er een algemene 
vergadering en per bijgewoonde algemene vergadering wordt er een netto bedrag van EUR 25,25 
uitbetaald; 

2. de Opleidingsraad voor de politie in de schoot van APB Campus Vesta (Ranst); circa tweemaal per 
jaar komt de opleidingsraad samen en per bijgewoonde vergadering wordt er een nettobedrag van 
EUR 72,75 uitbetaald. 

In die geest van totale transparantie nodigen wij elk gemeenteraadslid om op dezelfde wijze inzage te 
geven. 
 

16. Vraag naar de status van het dossier 'De Merel'  - P. Van Assche 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 – artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Motivatie  
Raadslid P. Van Assche vraagt welke actie(s) heeft Brecht na de -door onze fractie voorspelde- afgang met 
Wonderwood én de tennisacademie, nog genomen om aan het uniek domein De Merel alsnog een 
kwalitatieve invulling te geven én de voor de aanleg van de parking gemaakte kosten te laten renderen ? 
Schepen D. De Veuster repliceert dat in de schoot van de bestuursmeerderheid is er in het begin van de 
legislatuur afgesproken om het RUP af te werken, te zorgen voor basisinfrastructuur, eventueel gekoppeld 
aan een aantal recreatieve voorzieningen. Voor de verdere ontwikkelingen zou er op zoek worden gegaan 
naar private partners. Dit laatste element was ook ingegeven om de impact op de gemeentefinanciën te 
beperken. M.i. een element dat niet alleen door mensen van de bestuursmeerderheid als belangrijk wordt 
geacht. En voor alle duidelijkheid: die beleidslijnen zijn nog steeds van toepassing. 
Na het RUP was degelijke basisinfrastructuur een tweede belangrijke voorwaarde om het gebied te 
ontwikkelen. Er was immers de Schippersdreef in slechte staat, geen degelijke drinkwatervoorziening, geen 
riolering, grotendeels defecte en verouderde openbare verlichting, elektriciteitsvoorzieningen die niet 
toereikend waren en een zonevreemde parking. Die problemen zijn nu verholpen en dat is belangrijk naar de 
toekomst toe. En uitlatingen in de zin van nutteloze parking zijn dan ook gratuit. Bovendien ligt dit gebied 
verder van onze kernen en daarom zullen er ook steeds mensen met de wagen blijven komen. 
Laat ons niet vergeten dat er toch over een gebied van 10 hectare recreatie gesproken wordt, dat stap voor 
stap, weliswaar rekening houdende met het groene kader zal worden ingevuld. Recreatiegrond in 
Vlaanderen is immers schaars en is nu al moeilijk te vinden. Iets wat in de toekomst niet makkelijker zal 
worden. En wat betreft de timing voor de opstart van de omgevingswerken verwijzen wij nog graag naar het 
volgende. In maart 2015 werd de erfpachtakte tussen het gemeentebestuur van Brecht en Merel Invest 
goedgekeurd in deze vergadering met 29 stemmen voor (unaniem). In de zomer van dat jaar – na het 
bekomen van de bouwvergunning voor hun project – liet Merel Invest weten de werken te willen aanvatten in 
het voorjaar van 2016. Dit maakte die omgevingswerken dringend. 
Het verhaal is anders afgelopen. Dat neemt niet weg, dat we nog steeds weten waar we naartoe willen. Zo is 
er de afgelopen periode getracht om de interesse op te wekken bij 3 verschillende private investeerders voor 
de realisatie van een indoortennishal, gekoppeld aan een gezellige cafetaria en het behoud van de outdoor 
tennis. En in de omgeving van dergelijke cafetaria en tennisvoorzieningen wil het gemeentebestuur zelf 
investeren in een aantal recreatieve voorzieningen zoals een mooie gezinsvriendelijke buitenspeeltuin en/of 
loopomloop of Finse Piste. Er zijn dus gesprekken lopende. Wij zijn daarin wel voorzichtig, want een 
gemeentebestuur kan enkel contracteren na openbare publicatie van een leidraad en goedkeuring door deze 
raad. 
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