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Aanwezigen: 
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad 
Sven Deckers, Burgemeester 
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly 
Van Looy, Katrien Scheirs, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, Pieter Poriau, Gemeenteraadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 11 februari 2021 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 januari 2019 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad. 

Motivatie 
Het verslag voorgaande zitting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 04.31 minuten tot 06.57 
minuten. 

Stemming: 
Met 26 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena 
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig 
Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, 
Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 3 onthoudingen (Luc Torfs, Hans Verbeeck, Ilse 
De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 11 februari 2021, dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen, wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

ruimte - infrastructuur 

2. Gunningsleidraad - Aanstelling multidisciplinair ontwerpteam - Transformatie 
gemeenschapscentrum Jan Vander Noot tot volwaardig administratief centrum met 
gemeenschapscentrumfunctie 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. 
Actieplan: AP000006 - Brecht focust op een hedendaags patrimonium. 
Actie: A000015 - We realiseren een nieuw gemeentehuis. 
Beleidsveld: BV 0130 
ARK: 2140000 
Omschrijving: Studiekosten nieuw gemeentehuis 

Juridisch kader 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden 
van het college van burgemeester en schepenen.  
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen.  
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.  
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht.  

Zitting van de Gemeenteraad  donderdag 11 maart 2021 
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De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen.  
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° c) (voorafgaande 
onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden).  
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

Historiek 
In het kader van de opdracht “Multidisciplinair ontwerpteam - Transformatie gemeenschapscentrum Jan 
Vander Noot tot volwaardig administratief centrum met gemeenschapscentrumfunctie” werd een 
selectieleidraad opgesteld.  
De raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.  
De gemeenteraad verleende in zitting van 14 januari 2021 goedkeuring aan de selectievereisten, de raming 
en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de mededingingsprocedure met onderhandeling. 

Motivatie 
In het kader van de opdracht werd een gunningsleidraad en projectdefinitie opgesteld.  
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 17 mei 2021 om 10.00 uur voorgesteld. 
De gunningsleidraad (met als bijlage projectdefinitie) voor de aanstelling van een multidisciplinair 
ontwerpteam voor de transformatie van het gemeenschapscentrum Jan Vander Noot tot volwaardig 
administratief centrum met gemeenschapscentrumfunctie werd op 2 maart 2021 principieel goedgekeurd 
door het college van burgemeester en schepenen. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 06.58 minuten tot 15.45 
minuten. 

Stemming: 
Met 26 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Annemie 
Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly 
Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 stem tegen (Ilse De Beuckelaer), 2 onthoudingen 
(Joziena Slegers, Luc Torfs) 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de gunningsleidraad (met als bijlage projectdefinitie) voor de 
aanstelling van het multidisciplinair ontwerpteam voor de transformatie van het gemeenschapscentrum Jan 
Vander Noot tot volwaardig administratief centrum met gemeenschapscentrumfunctie. 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

3. OMVV2020/24 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Eyndhovensteenweg 142 en 
Eyndhovensteenweg ZN - Grondoverdracht 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. 
Actieplan: AP000007 - Brecht voert een ruimtelijk beleid om in te spelen op de maatschappelijke behoeften, 
met aandacht voor de eigen identiteit van de gemeente. 
Actie: A000043 - Dagelijkse werking omgeving. 

Juridisch kader 
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning 
-         Artikel 47. Als een beslissing van de gemeenteraad vereist is over de aanleg, wijziging, verplaatsing of 
opheffing van een gemeenteweg, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt 
daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar 
onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing 
ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, 
hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is. 
Normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod 
-         De aanvraag valt niet onder de bepalingen van art 4.1.8 van het decreet Grond- en Pandenbeleid voor 
de verwezenlijking van het sociaal woonaanbod. Deze bepalingen werden vernietigd door arresten van het 
grondwettelijk hof van 7 november 2013. 
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-         De aanvraag valt onder de bepalingen van art 4.2.1 van het decreet Grond- en Pandenbeleid voor de 
verwezenlijking van het bescheiden woonaanbod. 
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 
-         Overeenkomstig artikel 41 van het decreet lokaal bestuur 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. 
Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. 
-         Artikel 3. Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de 
gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften 
aan zachte mobiliteit te voldoen. 
Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een geïntegreerd beleid, 
dat onder meer gericht is op: 
1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau; 
2° de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op 
functioneel vlak. 
-         Artikel 4. Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal rekening 
gehouden met de volgende principes: 
1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang; 
2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die 
afdoende wordt gemotiveerd; 
3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen; 
4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend 
perspectief; 
5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van 
de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. 
Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen 
elkaar afgewogen. 
-         Volgens art. 8 van het decreet gemeentewegen kan niemand een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, 
verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad; 
-         Volgens art. 12 §2 van het decreet gemeentewegen kan in afwijking van artikel 11 de aanleg, 
wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg met overeenkomstige toepassing van artikel 31 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning opgenomen worden in een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden, voor zover die wijziging past in het kader van de realisatie van de bestemming van 
de gronden. Die mogelijkheid geldt voor zover het aanvraagdossier een ontwerp van rooilijnplan bevat dat 
voldoet aan de bij en krachtens dit decreet gestelde eisen op het vlak van de vorm en inhoud van 
gemeentelijke rooilijnplannen of voor zover het een grafisch plan met aanduiding van de op te heffen rooilijn 
bevat. 
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
-         Volgens art. 31 §1 van decreet van de omgevingsvergunning: Als de aanvraag de aanleg, wijziging, 
verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, 
in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen 
om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg. 
De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over 
de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en 
principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in 
voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het 
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden 
opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt. 

Historiek 
De heer Marc Van Loon wonende te Eyndovensteenweg 142 te 2960 Brecht vraagt een 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 1 lot voor open bebouwing in 
Eyndovensteenweg 142 en Eyndhovensteenweg ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 699 V en 
(afd. 3) sectie N 700 R. 
De aanvraag betreft een verkaveling voor 1 lot voor open bebouwing. 

Advies 
Openbaar onderzoek 
Het openbaar onderzoek werd gehouden van 13 januari 2021 tot 12 februari 2021. Er werden geen 
bezwaarschriften ingediend. 
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Motivatie 
De aanvraag betreft de wijziging van de perceelsgrens tussen 2 kadastrale percelen 699V en 700R zodat er 
een lot voor vrijstaande bebouwing ontstaat met een oppervlakte van 561m². Om dit nieuw bouwperceel te 
creëren dienen er enkele bestaande gebouwen gesloopt worden. Grenzend aan de Eyndhovensteenweg ligt 
er nog een oppervlakte van 88 m² in de zone voor openbare wegenis. Dit stuk grond wil men kosteloos en 
zonder kosten afstaan aan de gemeente. 
Overeenkomstig artikel 41 van het decreet lokaal bestuur  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. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 15.46 minuten tot 17.07 
minuten. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondoverdracht van de zones gelegen in openbare wegenis van de 
Eyndhovensteenweg ZN en Eyndhovensteenweg 142 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 699 V en 
(afd. 3) sectie N 700 R met een oppervlakte van 88m² conform het plan landmeter Francis Koyen van 10 
november 2020. Deze wegenis wordt kosteloos en zonder kosten overgedragen aan de gemeente. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving. 

4. Verkoop terrein voormalige buurtweg nr. 123 - Kerkstraat/Kapelakker - Goedkeuring 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. 
Actieplan: AP000007 - Brecht voert een ruimtelijk beleid om in te spelen op de maatschappelijke behoeften, 
met aandacht voor de eigen identiteit van de gemeente. 
Actie: A000043 - Dagelijkse werking omgeving. 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017. 

Historiek 
Gemeenteraad d.d. 12/12/2019: Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 123 en voetweg nr. 154 - voorlopige 
vaststelling    
Gemeenteraad d.d. 09/04/2020: Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 123 en voetweg nr. 154 - definitieve 
vaststelling    
College d.d. 11/08/2020: Schattingsverslag waardebepaling gedeeltelijk afgeschafte buurtweg 123 te 
Kerkstraat/Kapelakker - Aktename    
College d.d. 05/01/2021: Schattingsverslag waardebepaling gedeeltelijk afgeschafte buurtweg 123 te 
Kerkstraat/Kapelakker - gezamenlijke schatter - Aktename    
College d.d. 23/02/2021: aanstelling notaris De Sadeleer voor de opmaak van de notariële akte in dit dossier 
- Aktename 

Motivatie 
In de zitting van het college d.d. 05 januari 2021 werd akte genomen van het schattingsverslag, opgemaakt 
door beëdigd Landmeter-expert Stef Neefs van Neefs & Roos Landmeetbureau BVBA te Wuustwezel d.d. 
18 december 2020, n.a.v. de meerwaarde van de grond die ontstaan is na de gedeeltelijke afschaffing van 
de op het terrein nog zichtbare en niet in onbruik geraakte buurtweg 123 ter hoogte van Kerkstraat 46 te 
2960 Brecht. De waardevermeerdering wordt geschat op 30 000 euro. 
Aan de gemeente wordt voorgesteld om de 6 meter brede strook gelegen in de bedding van de opgeheven 
buurtweg 123 te verkopen. 
Deze verkoop is nodig opdat het perceel kadastraal gekend als 4 D 188E, gelegen tussen de Kapelakker en 
de opgeheven buurtweg, samengevoegd kan worden met de percelen 4 D 198P, 198R, 198S en 200A, met 
oog op toekomstige verkaveling van de gronden. Op deze manier kunnen er kavels gerealiseerd worden die 
palen aan de gemeenteweg Kapelakker. 
In totaal gaat dit over een totale oppervlakte 257 m², conform het plan van afbakening van Geo landmeters 
met kenmerk J19118b, het goedgekeurde plan bij de autonome opheffingsprocedure van de buurtweg. 
De aankoop-/verkoopbelofte wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 17.08 minuten tot 22.01 
minuten. 
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Stemming: 
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena 
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, 
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, 
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 stem tegen (Ilse De 
Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de verkoop van de grond in de bedding van de opgeheven buurtweg nr. 123, met 
een gemeten oppervlakte van 257m², zoals aangeduid in gele kleur op het opmetingsplan opgemaakt door 
Geo landmeters met kenmerk J19118b, aan de aangelanden, familie Peeters, eigenaars van percelen 4 D 
200 A, 198 P, 198 R en 198 S goed. Dit tegen de prijs van 30 000 euro, conform het schattingsverslag 
opgemaakt door landmeter-expert Stef Neefs met kenmerk S01420BR. 
Artikel 2 
De Burgemeester en de Algemeen Directeur of hun gemachtigde plaatsvervangers worden gelast voor de 
gemeente op te treden bij het verlijden van de akte. 

organisatie en personeel 

5. Afsprakennota telewerk - Bijlage bij het arbeidsreglement 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D00006 - Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen 
Actieplan: AP000020 - Dagelijkse werking dienstverlening 
Actie: A000078 - Dagelijkse werking dienstverlening 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur 
Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk 
CAO nr. 85 van 9 november 2005 inzake telewerk 

Historiek 
Reeds voor de coronacrisis werd er nagedacht om de mogelijkheid tot telewerk te implementeren in de 
organisatie om medewerkers meer flexibiliteit te geven.  Door de coronacrisis werden we verplicht om onze 
administratieve medewerkers maximaal te laten thuis werken.  Het voorbije jaar werd dan ook geïnvesteerd 
in de noodzakelijke middelen om onze medewerkers ook te laten thuis werken.  In de zomer 2020 werden de 
medewerkers bevraagd rond hun ervaringen met thuiswerk.  Op basis van deze bevraging werd een 
afsprakennota opgemaakt die als basis kan dienen om medewerkers occasioneel en structureel de 
mogelijkheid te geven om plaatsonafhankelijk te werken.  Telewerk is bijgevolg ruimer dan enkel de 
mogelijkheid om thuis te werken.  Zo kan een medewerker bijvoorbeeld ook op een andere locatie werken 
wanneer men in de loop van de werkdag een vergadering of opleiding op verplaatsing heeft. 

Advies 
De afsprakennota en het ontwerp van individuele overeenkomst voor structureel telewerk werd besproken 
met de vakbondsvertegenwoordiging op 5 februari 2021. 

Motivatie 
De afsprakennota komt tegemoet aan een modern personeelsbeleid waarbij de medewerkers de 
mogelijkheid krijgen om gedeeltelijk aan telewerk te doen rekening houdend met de noodwendigheden van 
de dienstverlening en de organisatie.  Beide belangen moeten steeds aan elkaar afgetoetst worden en in 
evenwicht zijn. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 22.02 minuten tot 23.30 
minuten. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de afsprakennota telewerk goed.  De afsprakennota telewerk wordt als bijlage 
toegevoegd aan het arbeidsreglement. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst. 
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financiën 

6. Deelname aan kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering 2022-2025 van de 
federale pensioendienst - gemeenschappelijke sociale dienst 

Beleids- en beheerscyclus 
Doelstelling: D000006 - Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen. 
Actieplan: AP000020 - Dagelijkse werking dienstverlening 
Actie: A000077 - Dagelijkse werking verloning 
ARK: 6221100, 6220100, 6222100 
Beleidsveld: diverse 
Omschrijving: hospitalisatieverzekering personeel 

Juridisch kader 
De wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) 
van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst (FPD). 
De omzendbrief BA 2000/14 van 22 december 2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan 
het  personeel van de lokale besturen. 

Historiek 
De gemeente en het OCMW van Brecht zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke sociale dienst en 
hebben steeds gebruik gemaakt van de aansluiting bij de hospitalisatieverzekering die door hen werd 
afgesloten na een overheidsopdracht. 
De Federale pensioendienst zal in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten een 
offerteaanvraag organiseren conform de wet op de overheidsopdrachten. 
De personeelsdienst kreeg een brief van GSD met de vraag om voor 31 maart 2021 te laten weten of we 
willen instappen op de nieuwe overheidsopdracht voor de hospitalisatieverzekering voor gemeente- en 
OCMW-personeel van 2022 tot en met 2025. 
Het contract van onze collectieve hospitalisatieverzekering bij AG Insurance loopt af op 31 december 2021. 

Motivatie 
De polisvoorwaarden werden voorgelegd aan een onafhankelijk expert (Van Dessel Insurance Brokers). Die 
heeft de polis als solide beoordeeld. We verwachten ook een gunstigere prijs te verkrijgen dan wanneer we 
deze verzekeringsopdracht als bestuur zelf in de markt zouden zetten. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 23.31 minuten tot 25.25 
minuten. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist om deel te nemen aan en aangesloten te blijven bij de kaderovereenkomst van de 
FPD-GSD voor de hospitalisatieverzekering voor 2022-2025. 
Artikel 2 
Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de uitgebreide formule voor zijn 
statutaire en contractuele personeelsleden. Nevenverzekerden (gezinsleden van personeelsleden) kunnen 
ook aansluiten maar steeds op eigen kosten. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan FPD-GSD voor 31 maart 2021. 

7. Belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. 
Actieplan: AP000008 - Brecht zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de noden en 
waarbij plaats is voor nieuwe woonvormen. 
Actie: A000046: Dagelijkse werking wonen 
Beleidsveld: BV0020 
ARK: 7375000 
Omschrijving: Belasting op verwaarloosde en ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen 

Juridisch kader 
Artikel 170, §4 van de Grondwet: : uitdrukkelijke bevoegdheid van de gemeenteraad voor het invoeren van 
belastingen. 
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De artikelen 40, §3 en 41, 14° van het Decreet over het lokaal bestuur: exclusieve bevoegdheid van de 
gemeenteraad om de gemeentelijke belastingen vast te stellen. 
De Vlaamse Codex Wonen van 2021 en uitvoeringsbesluiten 
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.. 
Het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019. 

Historiek 
Gemeenteraadsbeslissing van 14 november 2019 over het belastingreglement op ongeschikt- en/of 
onbewoonbaar verklaarde woningen. 

Motivatie 
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. 
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. 
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. 
De vrijstellingen van registratie en/of belasting opgenomen in dit reglement, sluiten het best aan bij de noden 
en het beleid van de gemeente. 
De aanpassing die heden voorligt, betreft een correctie aan het voorgaande reglement naar aanleiding van 
opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur: 
Agendapunten 7 tot en met 11 worden samen behandeld.  
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 25.26 minuten tot 40.30 
minuten. 

Stemming: 
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena 
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, 
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, 
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 stem tegen (Ilse De 
Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen goed. 
Artikel 2 Definities en begripsomschrijvingen 

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

2. Gewestelijke Inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de inventaris vermeld in 
artikel 26 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1996. 

3. Leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen, vermeld in 
art. 2.9, art.2.10, art.2.11, art. 2.12, art. 2.13 en art. 2.14 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

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

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

6. Woning:  
o elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een 

gezin of alleenstaande; zoals vermeld in art.1.3, §1, eerste lid, 66°van de Vlaamse Codex 
Wonen van 2021, 

o een kamer waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en 
waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de 
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel 
uitmaakt; zoals vermeld in art. 1.3, §1, eerste lid, 22° van de Vlaamse Codex Wonen van 
2021. 

7. Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: 
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o de volle eigendom; 
o het recht van opstal of van erfpacht; 
o 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, … 

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

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

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

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

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

Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar kan niet worden opgenomen in het 
leegstandsregister. 
Een woning die opgenomen is in het leegstandsregister kan echter wel op later tijdstip worden opgenomen 
in de gewestelijke inventarissen voor ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen. 
Een woning die opgenomen is in het register voor verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen kan ook 
worden opgenomen in de gewestelijke inventarissen voor ongeschikte en onbewoonbare woningen en 
gebouwen. 
Artikel 3 Belastbaar feit 
Er wordt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de 
woningen die opgenomen zijn in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. 
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning gedurende zes opeenvolgende 
maanden opgenomen is in deze inventaris. 
Zolang de woning niet uit de gewestelijke inventaris is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd bij elke 
nieuwe verjaring van de eerste datum dat een belasting verschuldigd was. In concreto is een belasting dus 
verschuldigd op 6 maanden, 18 maanden, 30 maanden,… na opnamedatum in de gewestelijke inventaris 
van ongeschikt en onbewoonbare woningen, voor zover het belaste goed ononderbroken is opgenomen.  
Artikel 4 Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde 
woning. 
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. 
Bij overdracht van een zakelijk recht op een ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woning geldt een 
meldingsplicht. De overdrager van het zakelijk recht bezorgt de gemeente binnen twee maanden na de 
overdracht een kopie van de notariële akte en de identiteitsgegevens van de nieuw zakelijk gerechtigde. 
Wanneer de overdrager de notaris hierom verzoekt, kan de instrumenterende notaris de gemeente op de 
hoogte stellen van de overdracht van het zakelijk recht. In voorkomend geval bezorgt de instrumenterende 
notaris de gemeente binnen twee maanden na de overdracht een kopie van de notariële akte en de 
identiteitsgegevens van de nieuw zakelijk gerechtigde. Bij overdracht van een zakelijk recht stelt de notaris 
de verkrijger(s) van het zakelijk recht voorafgaand aan de overdracht in kennis van de opname van het 
onroerend goed in het register. 
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht als belastingplichtige 
beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd. 
Artikel 5 Tarief  
De belasting bedraagt: 

 1.000 euro voor een woning 
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Deze basisbelasting is verschuldigd na de eerste 6 maanden registratie in de gewestelijke inventaris van 
ongeschikte en onbewoonbare woningen. 
Indien de woning 18 maanden in de inventaris staat, bedraagt de belasting: 

 1.500 euro voor een woning. 
Indien de woning 30 maanden in de inventaris staat, bedraagt de belasting: 

 3.000 euro voor een woning.  
Indien de woning 42 maanden of een langere opeenvolgende termijn van 12 maanden in de inventaris staat, 
bedraagt de belasting: 

 6.000 euro voor een woning. 
  De belasting zal aldus nooit meer bedragen dan 6 000 euro per jaar. 
Artikel 6 Vrijstellingen  
In enkele gevallen kan de houder van een zakelijk recht van de woning vrijgesteld worden van betaling van 
de heffing.  
Een vrijstelling van de heffing moet aangevraagd worden door middel van een aanvraagformulier. De 
vrijstelling van de heffing wordt in geen enkel geval automatisch toegekend door de administratie. De 
aanvraag van een vrijstelling dient schriftelijk te gebeuren via aangetekende zending of tegen 
ontvangstbewijs. 
Tijdens de periode van vrijstelling blijft de woning wel geïnventariseerd. 
Soms zijn vrijstellingen beperkt in de tijd, of worden ze voorwaardelijk toegekend. Indien niet aan de 
voorwaarden wordt voldaan, vervalt de vrijstelling en dient de heffing alsnog betaald te worden. 
Van de heffing op verwaarlozing zijn vrijgesteld:  

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

Een vrijstelling wordt verleend indien de woning of de kamer: 

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

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

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

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

 gerenoveerd of gesloopt wordt: 
o met een niet vervallen omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of 

sloopwerkzaamheden. Deze vrijstelling wordt telkens slechts verleend voor een termijn van 
één jaar en kan maximaal 2 keer verlengd worden in de drie jaar volgend op het uitvoerbaar 
worden van de omgevingsvergunning. 

o gerenoveerd wordt zonder vergunningsplichtige werken met een goedgekeurd 
renovatiedossier. Deze vrijstelling wordt telkens slechts verleend voor een termijn van één 
jaar en kan maximaal 2 keer verlengd worden in de drie jaar volgend op de goedkeuring van 
het renovatiedossier door het college van burgemeester en schepenen.  

Indien een vrijstelling werd bekomen op basis van (renovatie)werken dient de belastingplichtige, 
wanneer deze een verlenging beoogt van deze vrijstelling, uiterlijk bij het verstrijken van één jaar 
vrijstelling de nodige bewijzen voor te leggen aan de registerbeheerder waaruit blijkt dat de gemelde 
werken werden aangevat of voltooid, of waaruit blijkt dat de werken nog niet konden worden aangevat 
of voltooid. Het college van burgemeester en schepenen beslist daarbij over de al dan niet verlenging 
van de vrijstellingsperiode, met dien verstande dat maximum na een vrijstellingsperiode van drie jaar de 
werken dienen te zijn voltooid.  

Bij gebreke aan het voorleggen van deze bewijzen of wanneer uit de voorgelegde documenten blijkt dat de 
omgevingsvergunning als vervallen moet worden beschouwd, zal de belasting alsnog geïnd worden, 
rekening houdend met de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
Artikel 7 Wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 8 Betalingstermijn  
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 9 Bezwaar  
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en 
schepenen. 
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Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
Artikel 10 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, kan 
de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door een 
gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro aangerekend. 
Artikel 11 Overgangsmaatregelen 
Het voorgaande reglement van 14 november 2019 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het 
nieuwe reglement. 
De vrijstellingen die werden bekomen op basis van het vorig reglement van 14 november 2019 of van het 
daarvoor geldende reglement van 9 maart 2017, worden in mindering gebracht van de periodes waarvoor 
krachtens onderhavig reglement op dezelfde gronden een gelijkaardige vrijstelling zou kunnen worden 
verkregen. 
Artikel 12 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 

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

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D00002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. 
Actieplan: AP000008 - Brecht zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de noden en 
waarbij plaats is voor nieuwe woonvormen. 
Actie A000046: Dagelijkse werking wonen 
Beleidsveld: BV0020 
ARK: 7374000 
Omschrijving: Belasting op leegstand van woningen, gebouwen en terreinen 

Juridisch kader 
Artikel 170 §4, Grondwet: uitdrukkelijke bevoegdheid van de gemeenteraad voor het invoeren van 
belastingen. 
De artikelen 40, §3 en 41, 14° van het Decreet over het lokaal bestuur: exclusieve bevoegdheid van de 
gemeenteraad om de gemeentelijke belastingen vast te stellen. 
Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen, en latere wijzigingen. 
De Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 
De Vlaamse Codex Wonen van 2021 en uitvoeringsbesluiten 
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019. 

Historiek 
Gemeenteraadsbeslissing van 11 juni 2020 over het reglement van inventarisatie en belasting van 
leegstaande woningen en gebouwen. 

Motivatie 
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.  
 
Het is wenselijk dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare woningen- en gebouwenbestand 
optimaal benut wordt. We wensen de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente te 
voorkomen en te bestrijden. Op basis van de Vlaamse Codex Wonen moeten gemeenten een register van 
leegstaande woningen en gebouwen bijhouden. Een gemeentelijk reglement moet worden aangenomen 
waarin de indicaties van leegstand en de procedure tot vaststelling van de leegstand worden vastgesteld.  
De strijd tegen de leegstaande woningen en gebouwen zal onder meer een effect hebben als de opname 
van dergelijke gebouwen en woningen in een leegstandsregister ook daadwerkelijk leidt tot een belasting. Zo 
heft het Vlaamse Gewest sinds aanslagjaar 2010 geen eigen heffing op leegstand meer en met ingang van 
aanslagjaar 2017 legt het aan de gemeenten alleen een strategisch kader met hoofdlijnen op. Hierdoor geeft 
het Gewest een grote autonomie aan gemeenten om een eigen beleid te voeren, zowel bij de opmaak van 
een leegstandsregister als bij de invoering van een gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en 
gebouwen. 
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De vrijstellingen van registratie en/of belasting opgenomen in dit reglement, sluiten het best aan bij de noden 
en het beleid van de gemeente. 
De aanpassing die heden voorligt, betreft een correctie aan het voorgaande reglement naar aanleiding van 
opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur: 

Stemming: 
Met 25 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie 
Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, 
Pieter Poriau), 4 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, 
Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het reglement voor inventarisatie en belasting van leegstaande woningen en 
gebouwen  goed. 
Artikel 2 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit 
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op woningen en gebouwen 
die gedurende minstens zes opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk 
leegstandsregister. 
De gemeente houdt een register van leegstaande gebouwen en woningen bij, hierna leegstandsregister te 
noemen, en dit op grond van art. 2.9 tem art 2.14 van de Vlaamse Codex wonen van 2021. 
Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar, kan niet worden opgenomen in het 
leegstandsregister. 
Een woning die opgenomen is in het leegstandsregister kan echter wel op later tijdstip worden opgenomen 
in de gewestelijke inventarissen voor ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen. Een woning 
die opgenomen is in het leegstandsregister kan ook op later tijdstip worden opgenomen in de gemeentelijke 
inventarissen voor verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. 
Een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, 
gebouwen en terreinen kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van leegstaande 
woningen en gebouwen. 
In het leegstandsregister worden de volgende gegevens opgenomen: 

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

einddatum van de vrijstelling 
6. eventueel de datum van indiening van een betwisting zoals voorzien in artikel 9, en de datum en 

aard van de beslissing inzake die betwisting. 
DEFINITIES 
Artikel 3 

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

 Bezwaarinstantie: het college van burgemeester en schepenen. 

 Woning: 
o elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van 

een gezin of alleenstaande; 
o een kamer waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en 

waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de 
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel 
uitmaakt. 

 Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met 
uitzondering van de bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van art. 2, §1 
van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten of zoals later gewijzigd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 4 leegstaand gebouw 
Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet 
overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste twaalf 
opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel uitmaken van het 
gebouw. 
De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan 
afgeleverde of gedane omgevingsvergunning of meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning   
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 of zoals later gewijzigd, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de 
oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont en dat gedeelte niet 
afsplitsbaar is. 
Een gedeelte is enkel afsplitsbaar als het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd als 
een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 
Een nieuw gebouw wordt als een leegstaand gebouw beschouwd indien dat gebouw binnen zeven jaar na 
de afgifte van een omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt 
overeenkomstig zijn functie. 
Artikel 5 leegstaande woning 
En woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer ze gedurende een periode van ten minste twaalf 
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie of de volgende 
functies die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengen: 

 Een woning boven een winkel, zonder aparte toegang die de functie heeft van stockeerruimte voor 
die winkel; 

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

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

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

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

gebruik is bijvoorbeeld een ondernemingsnummer, bewijslast ligt bij de eigenaar 

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

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

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

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

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

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

 de woning is niet bemeubeld 

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

 een uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus 

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

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

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

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

De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk gerechtigde(n). Is een woonplaats van 
een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan zijn verblijfplaats. Is de 
verblijfplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan vindt de betekening plaats aan het adres van de 
woning of het gebouw waarop de administratieve akte betrekking heeft. 
Tegen de vaststelling en het voornemen tot opname in het leegstandsregister kan beroep worden 
aangetekend bij het college van burgemeester en schepenen binnen de dertig dagen, ingaande de dag na 
de betekening. 
Het beroep bevat minstens volgende gegevens: 

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

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

Het college doet uitspraak over het beroep binnen een termijn van 90 dagen, ingaand de dag na de 
betekening van het beroepschrift.  
  
Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het gemeentelijk 
register van leegstaande woningen en gebouwen. 
  
De registerbeheer betekent de beslissing aan de indiener per beveiligde zending. 
Artikel 10 Opname in het leegstandsregister 
De woningen en gebouwen die in een eerder op grond van artikel 2.9 tem artikel 2.14 van de Vlaamse 
Codex Wonen van 2021 opgemaakt register zijn opgenomen worden opgenomen in het register op grond 
van het huidige reglement en met behoud van de oorspronkelijke datum van opname.  
Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt overeenkomstig artikel 9 of het 
bezwaar van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, neemt de registerbeheer 
het gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf de datum van de vaststelling van de leegstand, 
zijnde de datum van de administratieve akte.  
Het college verklaart het beroep ongegrond wanneer de toegang tot de woning of het gebouw, in het kader 
van een feitenonderzoek, geweigerd of verhinderd wordt. 
Artikel 11 Schrapping uit het leegstandsregister 
Een schrapping van een woning of gebouw uit het leegstandsregister gebeurt op schriftelijk verzoek van de 
zakelijk gerechtigde. 
Voor de schrapping uit het register richt de zakelijk gerechtigde een schriftelijk verzoek aan de administratie. 
Op straffe van nietigheid moet dit verzoekschrift: 

 ondertekend en gemotiveerd zijn; 

 met een beveiligde zending worden ingediend; 

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

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

leegstandsregister; 
Als het verzoek tot schrapping ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt 
als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat. 
De administratie stuurt aan de indiener van het verzoek tot schrapping een ontvangstbevestiging. 
De administratie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke verzoeken tot schrapping. Het onderzoek 
gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek 
op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde 
woningen en gebouwen belaste personeelsleden. 
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 4 aangewend wordt 
gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden of dat het gebouw gesloopt werd. Een 
gebouw uit het leegstandsregister zal geschrapt worden bij aanvaarding van de schrapping. De datum van 
de schrapping van een gebouw uit het leegstandsregister is de eerste dag van de aanwending 
overeenkomstig de functie. 
Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning 
overeenkomstig de functie vermeld in artikel 5 aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes 
opeenvolgende maanden of dat de woning gesloopt werd. Een woning uit het leegstandsregister zal 
geschrapt worden bij aanvaarding van de schrapping. De datum van de schrapping van een woning uit het 
leegstandsregister is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. 
DE BELASTING VAN LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN 
Artikel 12 Belastbaar feit  
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de woningen 
en gebouwen die opgenomen zijn in het leegstandsregister. 
De belasting voor een leegstaande woning of gebouw is voor het eerst verschuldigd op het ogenblik dat die 
woning of dat gebouw gedurende zes opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk 
leegstandsregister.  
Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd 
op elke nieuwe verjaring van de eerste datum dat een belasting verschuldigd was. In concreto is een 
belasting dus verschuldigd op 6 maanden, 18 maanden, 30 maanden,… na opnamedatum in het 
leegstandsregister voor zover het belaste goed ononderbroken is opgenomen. 
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Artikel 13 belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde voor het leegstaande gebouw of de leegstaande 
woning op het ogenblik dat de belasting verschuldigd is.  
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik of gebruiksrecht bestaat, is de belasting 
verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht, van vruchtgebruik of 
gebruiksrecht op het ogenblik dat de belasting verschuldigd wordt. 
Ingeval van mede-eigendom is iedere niet-vrijgestelde mede-eigenaar belastingplichtige in houding tot zijn 
aandeel in het leegstaande gebouw of woning. Elke niet vrijgestelde mede-eigenaar is hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 
Bij overdracht van een zakelijk recht op een leegstaande woning en/of gebouw geldt een meldingsplicht. De 
overdrager van het zakelijk recht bezorgt de gemeente binnen twee maanden na de overdracht een kopie 
van de notariële akte en de identiteitsgegevens van de nieuw zakelijk gerechtigde. Wanneer de overdrager 
de notaris hierom verzoekt, kan de instrumenterende notaris de gemeente op de hoogte stellen van de 
overdracht van het zakelijk recht. In voorkomend geval bezorgt de instrumenterende notaris de gemeente 
binnen twee maanden na de overdracht een kopie van de notariële akte en de identiteitsgegevens van de 
nieuw zakelijk gerechtigde. Bij overdracht van een zakelijk recht stelt de notaris de verkrijger(s) van het 
zakelijk recht voorafgaand aan de overdracht in kennis van de opname van het onroerend goed in het 
leegstandsregister 
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht als belastingschuldige 
beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd. 
Artikel 14 Tarief 
De belasting bedraagt: 

 1.000 euro voor een leegstaand gebouw 

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

Als het gebouw of de woning 18 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 30 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 42 maanden of een 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. 
De belasting zal aldus nooit meer bedragen dan 6.000 euro per jaar. 
Artikel 15 Vrijstellingen 
In enkele gevallen kan de houder van een zakelijk recht van het gebouw of de woning vrijgesteld worden van 
betaling van de heffing. 
Een vrijstelling van de heffing moet aangevraagd worden door middel van een aanvraagformulier. De 
vrijstelling van de heffing wordt in geen enkel geval automatisch toegekend door de administratie. De houder 
van het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling dient zelf hiervoor de nodige 
bewijsstukken voor te leggen aan de administratie. 
De aanvraag van een vrijstelling dient schriftelijk te gebeuren via aangetekende zending of tegen 
ontvangstbewijs. 
Tijdens de periode van vrijstelling blijft de woning of het gebouw wel geregistreerd. 
Soms zijn vrijstellingen beperkt in de tijd, of worden ze voorwaardelijk toegekend. Indien niet aan de 
voorwaarden wordt voldaan, vervalt de vrijstelling en dient de heffing alsnog betaald te worden. 
Van de leegstandsbelasting zijn vrijgesteld: 

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

Een vrijstelling wordt verleend als het gebouw of de woning : 

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

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

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

 onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling of betredingsverbod in 
het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een 
gerechtelijke procedure. Deze vrijstelling slechts geldt tot een termijn van één jaar na het aflopen 
van de verzegeling of het betredingsverbod. 
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 gerenoveerd of gesloopt wordt: 
o met een niet vervallen omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of 

sloopwerkzaamheden. Deze vrijstelling wordt telkens slechts verleend voor een termijn van 
één jaar en kan maximaal 2 keer verlengd worden in de drie jaar volgend op het uitvoerbaar 
worden van de omgevingsvergunning. 

o gerenoveerd wordt zonder vergunningsplichtige werken met een goedgekeurd 
renovatiedossier. Deze vrijstelling wordt telkens slechts verleend voor een termijn van één 
jaar en kan maximaal 2 keer verlengd worden in de drie jaar volgend op de goedkeuring van 
het renovatiedossier door het college van burgemeester en schepenen. 

Indien een vrijstelling werd bekomen op basis van (renovatie)werken dient de belastingplichtige, 
wanneer deze een verlenging beoogt van deze vrijstelling, uiterlijk bij het verstrijken van één jaar 
vrijstelling de nodige bewijzen voor te leggen aan de registerbeheerder waaruit blijkt dat de gemelde 
werken werden aangevat of voltooid, of waaruit blijkt dat de werken nog niet konden worden aangevat 
of voltooid. Het college van burgemeester en schepenen beslist daarbij over de al dan niet verlenging 
van de vrijstellingsperiode, met dien verstande dat maximum na een vrijstellingsperiode van drie jaar de 
werken dienen te zijn voltooid. 
Bij gebreke aan het voorleggen van deze bewijzen of wanneer uit de voorgelegde documenten blijkt dat 
de omgevingsvergunning als vervallen moet worden beschouwd, zal de belasting alsnog geïnd worden, 
rekening houdend met de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

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

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

Artikel 16 Wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 17 Betaaltermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 18 Bezwaar 
De belastingschuldige kan bezwaar aantekenen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
Artikel 19 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, kan 
de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door een 
gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro aangerekend. 
Artikel 20 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
Artikel 21 Overgangsmaatregelen 
Het voorgaande reglement van 11 juni 2020 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe 
reglement. 
De vrijstellingen die werden bekomen op basis van het vorig reglement van 11 juni 2020 of van het daarvoor 
geldende reglement van 14 november 2019, worden in mindering gebracht van de periodes waarvoor 
krachtens onderhavig reglement op dezelfde gronden een gelijkaardige vrijstelling zou kunnen worden 
verkregen. 
  

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

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D00002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. 
Actieplan: AP000008 - Brecht zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de noden en 
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waarbij plaats is voor nieuwe woonvormen. 
Actie: A000046 - Dagelijkse werking wonen 
Beleidsveld: BV0020 
ARK: 7375000 
Omschrijving: Belasting op verwaarloosde en ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen 

Juridisch kader 
Artikel 170 §4, Grondwet: uitdrukkelijke bevoegdheid van de gemeenteraad voor het invoeren van 
belastingen. 
De artikelen 40, §3 en 41, 14° van het Decreet over het lokaal bestuur: exclusieve bevoegdheid van de 
gemeenteraad om de gemeentelijke belastingen vast te stellen. 
Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 
De Vlaamse codex ruimtelijke ordening 
De Vlaamse Codex Wonen van 2021 en uitvoeringsbesluiten 
 Art. 2.15 tem art. 2.20 van de Vlaamse Codex Wonen van 202114 november 2019. 
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019. 

Historiek 
Reglement voor inventarisatie en belasting van verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen van 14 
november 2019 

Motivatie 
Door een gemeentelijke inventarisatie en heffing voert de gemeente Brecht een actief woonbeleid: we willen 
verloedering van het straatbeeld, veroorzaakt door verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen 
voorkomen en bestrijden. Bijkomend trachten we de verslechtering van de kwaliteit van woningen en/of 
gebouwen te voorkomen en te bestrijden.  
Bovendien is het wenselijk dat het op het grondgebied beschikbare patrimonium voor wonen optimaal benut 
wordt, de gemeente Brecht wenst het aanbod van woningen en gebouwen te verhogen met het oog op de 
betaalbaarheid. De gemeente heeft dit dan ook als doelstelling binnen het woonbeleid vooropgesteld.  
De strijd tegen verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen zal onder meer een effect hebben als de 
opname van dergelijke gebouwen, woningen en terreinen in een inventarislijst ook daadwerkelijk belast 
worden. De vrijstellingen van registratie en/of belasting opgenomen in dit reglement, sluiten het best aan bij 
de noden en het beleid van de gemeente.   
Bovendien is het nuttig om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing 
van woningen en gebouwen. 
Het technische verslag wordt bijgevoegd zoals voorzien in artikel 4 van dit besluit; 
De aanpassing die heden voorligt, betreft een correctie aan het voorgaande reglement naar aanleiding van 
opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur (zie bijlage). 

Stemming: 
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena 
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, 
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, 
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 stem tegen (Ilse De 
Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het reglement voor inventarisatie en belasting van verwaarloosde gebouwen, 
woningen en terreinen goed. 
Artikel 2 Definities en begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsomschrijvingen van de Vlaamse Codex Wonen 
2021. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder: 

1. Registerbeheer: de gemeentelijke dienst of persoon die door het college van burgemeester en 
schepenen is gelast met de opmaak, de opbouw het beheer en de actualisering van het 
gemeentelijk register voor verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen. Deze personeelsleden 
bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het 
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen. 

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen 
o een aangetekend schrijven 
o een afgifte tegen ontvangstbewijs. 
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3. Bezwaarinstantie: het college van Burgemeester en Schepenen; 
4. Heffingsdecreet: het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

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

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

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

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

vermeld in de Vlaamse Codex Wonen; 
9. Opnamedatum: de datum waarop het gebouw, woning of terrein voor de eerste maal in het 

gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen wordt opgenomen; 
10. 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: een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt 
beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van 
verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, 
buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 een gebrek van categorie I: één punt, 

 een gebrek van categorie II:  drie punten, 

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

1. kopie van de genummerde administratieve akte; 
2. kopie van het technisch verslag; 
3. informatie over de gevolgen van de registratie in het register van verwaarloosde woningen, 

gebouwen en terreinen, inclusief verwijzing naar dit reglement; 
4. informatie over de bezwaarprocedure tegen de opname in het 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 6 Bezwaar tegen de voorgenomen registratie 
Tegen de vaststelling en het voornemen om een woning, gebouw of terrein op te nemen in het gemeentelijk 
register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen kan de zakelijk gerechtigde bezwaar 
aantekenen bij de bezwaarinstantie. 
Op straffe van nietigheid moet dit bezwaar: 

 ondertekend en gemotiveerd zijn; 

 met een beveiligde zending worden ingediend; 

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

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

gemeentelijke register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen ten onrechte 
gebeurt. De vaststelling van de verwaarlozing kan betwist worden met alle bewijsmiddelen 
van gemeen recht, uitgezonderd de eed; 
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 worden betekend binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na de betekening van de 
voorgenomen opnamebeslissing. 

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

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

 of als het bezwaarschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde; 

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

 ondertekend en gemotiveerd zijn; 

 met een beveiligde zending worden ingediend; 

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

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

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

 ondertekend en gemotiveerd zijn; 

 met een beveiligde zending worden ingediend; 

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

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

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

De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van 
gemeen recht, uitgezonderd de eed. Bv. foto’s. 
Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift 
ingediend worden, waarbij het eerdere bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 
Als het bezwaarschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, voegt 
hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die 
ingeschreven is aan de balie als advocaat. 
De bezwaarinstantie stuurt aan de indiener van het bezwaar een ontvangstbevestiging. 
De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke bezwaren. Het onderzoek gebeurt op 
stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken 
niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde woningen en 
gebouwen belaste personeelsleden. 
De bezwaarinstantie doet uitspraak over het bezwaar en betekent zijn beslissing met een beveiligde zending 
aan de indiener ervan, binnen een termijn van 90 dagen die ingaat de dag na de betekening van 
bezwaarschrift.  Als de kennisgeving niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het bezwaar geacht 
te zijn ingewilligd. 
Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning, het gebouw of het terrein geschrapt uit het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. 
Als de zakelijk gerechtigde meent dat de bezwaarbeslissing niet behoorlijk is genomen of onvoldoende is 
gemotiveerd, kan hij of zij klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen. 
BELASTING OP VERWAARLOOSDE WONINGEN, GEBOUWEN EN TERREINEN 
Artikel 9 Belastbaar feit 
Er wordt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de 
woningen, gebouwen en terreinen die opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen, gebouwen en terreinen. 
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning, het gebouw of het terrein 
gedurende zes opeenvolgende maanden opgenomen is in het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen, gebouwen en terreinen. 
Zolang de woning, het gebouw of het terrein niet is geschrapt uit dit register blijft de belasting verschuldigd 
op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt, zijnde op elke nieuwe verjaring van de 
eerste datum dat een belasting verschuldigd was. In concreto is een belasting dus verschuldigd op 6 
maanden, 18 maanden, 30 maanden,… na opnamedatum in het register van verwaarloosde woningen, 
gebouwen en terreinen voor zover het belaste goed ononderbroken is opgenomen.  
Artikel 10 Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde voor het verwaarloosde gebouw, woning of terrein. 
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Ingeval er een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik of gebruiksrecht bestaat, is de belasting 
verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht, van vruchtgebruik of 
gebruiksrecht op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 
Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale 
belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze eveneens 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 
Bij overdracht van een zakelijk recht op een verwaarloosde woning en/of gebouw en/of terrein geldt een 
meldingsplicht. De overdrager van het zakelijk recht bezorgt de gemeente binnen twee maanden na de 
overdracht een kopie van de notariële akte en de identiteitsgegevens van de nieuw zakelijk gerechtigde. 
Wanneer de overdrager de notaris hierom verzoekt, kan de instrumenterende notaris de gemeente op de 
hoogte stellen van de overdracht van het zakelijk recht. In voorkomend geval bezorgt de instrumenterende 
notaris de gemeente binnen twee maanden na de overdracht een kopie van de notariële akte en de 
identiteitsgegevens van de nieuw zakelijk gerechtigde. Bij overdracht van een zakelijk recht stelt de notaris 
de verkrijger(s) van het zakelijk recht voorafgaand aan de overdracht in kennis van de opname van het 
onroerend goed in het register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. 
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht als belastingschuldige 
beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd. 
  
Artikel 11 Tarief  
De belasting bedraagt: 

 1.000 euro voor een woning; 

 1.000 euro voor een gebouw; 

 1.000 euro voor een terrein. 
Deze basisbelasting is verschuldigd na de eerste 6 maanden registratie in het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. 
Indien de woning, het gebouw of het terrein 18 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 30 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, het gebouw of het terrein een 42 maanden of een 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. 
 De belasting zal aldus nooit meer dan 6.000 euro bedragen per jaar. 
Artikel 12 Vrijstellingen  
In enkele gevallen kan de houder van een zakelijk recht van het gebouw, de woning of het terrein vrijgesteld 
worden van betaling van de heffing. 
Een vrijstelling van de heffing moet aangevraagd worden door middel van een aanvraagformulier. De heffing 
wordt in geen enkel geval automatisch toegekend door de registerbeheerder. De houder van het zakelijk 
recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling dient zelf hiervoor de nodige bewijsstukken voor te 
leggen aan de registerbeheerder. 
De aanvraag van een vrijstelling dient schriftelijk te gebeuren via aangetekende zending of tegen 
ontvangstbewijs. 
Tijdens de periode van vrijstelling blijft de woning, het gebouw of het 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 alsnog betaald te worden. 
Van de heffing op verwaarlozing zijn vrijgesteld:   

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

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

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

 geen voorwerp meer kan uitmaken van een 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; 
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 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 of gesloopt wordt: 
o met een niet vervallen omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of 

sloopwerkzaamheden. Deze vrijstelling wordt telkens slechts verleend voor een termijn van 
één jaar en kan maximaal 2 keer verlengd worden in de drie jaar volgend op het uitvoerbaar 
worden van de omgevingsvergunning. 

o gerenoveerd wordt zonder vergunningsplichtige werken met een goedgekeurd 
renovatiedossier.  Deze vrijstelling wordt telkens slechts verleend voor een termijn van één 
jaar en kan maximaal 2 keer verlengd worden in de drie jaar volgend op de goedkeuring van 
het renovatiedossier door het college van burgemeester en schepenen.  

Indien een vrijstelling werd bekomen op basis van (renovatie)werken dient de belastingplichtige, wanneer 
deze een verlenging beoogt van deze vrijstelling, uiterlijk bij het verstrijken van één jaar vrijstelling de nodige 
bewijzen voor te leggen aan de registerbeheerder waaruit blijkt dat de gemelde werken werden aangevat of 
voltooid, of waaruit blijkt dat de werken nog niet konden worden aangevat of voltooid. Het college van 
burgemeester en schepenen beslist daarbij over de al dan niet verlenging van de vrijstellingsperiode, met 
dien verstande dat maximum na een vrijstellingsperiode van drie jaar de werken dienen te zijn voltooid. 
Bij gebreke aan het voorleggen van deze bewijzen of wanneer uit de voorgelegde documenten blijkt dat de 
omgevingsvergunning als vervallen moet worden beschouwd, zal de belasting alsnog geïnd worden, 
rekening houdend met de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.  

Artikel 13 Wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 14 Betaaltermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 15 Bezwaar 
De belastingschuldige kan bij het college van burgemeester en schepenen bezwaar indienen tegen deze 
belasting. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
Artikel 16 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, kan 
de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door een 
gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro aangerekend. 
Artikel 17 Overgangsmaatregelen 
Het voorgaande reglement van 14 november 2019 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het 
nieuwe reglement. 
De vrijstellingen die werden bekomen op basis van het vorig reglement van 14 november 2019 of van het 
daarvoor geldende reglement van 9 maart 2017, worden in mindering gebracht van de periodes waarvoor 
krachtens onderhavig reglement op dezelfde gronden een gelijkaardige vrijstelling zou kunnen worden 
verkregen. 
Artikel 18 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
  

10. Reglement voor inventarisatie en belasting van tweede verblijven 

Beleids- en beheerscyclus 
Doelstelling: D000002 - Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. 
Actieplan: AP000008 - Brecht zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de noden en 
waarbij plaats is voor nieuwe woonvormen. 
Actie: A000046 - Dagelijkse werking wonen 
Beleidsveld: BV0020 
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ARK: 7377000 
Omschrijving: Belasting op tweede verblijven 

Juridisch kader 
Artikel 170, § 4 van de Grondwet. 
Artikel 40 § 3 van het Decreet over het lokaal bestuur. 
Begrotingsnoodwendigheden van de gemeente. 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provinciale en 
gemeentelijke belastingen. 

Historiek 
Reglement van 14 november 2019 betreffende inventarisatie en belasting van tweede verblijven. 

Motivatie 
Het is budgettair noodzakelijk om een bijdrage te vragen in de financiering van de gemeentelijke uitgaven 
ten laste van de eigenaars van woon- en verblijfsgelegenheden die gebruikt worden zonder dat iemand daar 
zijn hoofdverblijfplaats heeft, dat wil zeggen waarvoor een inschrijving in het bevolkingsregister of 
vreemdelingenregister van de gemeente Brecht ontbreekt. 
Een belasting op tweede verblijven kan gelden als stimulans om de woongelegenheden op het gemeentelijk 
grondgebied effectief als hoofdverblijfplaats aan te wenden en op die manier het residentieel wonen te 
beschermen en de sociale cohesie te versterken. Deze komen in het gedrang wanneer woongelegenheden 
alleen occasioneel of in bijkomende orde gebruikt worden. 
Tweede verblijven zetten de gemeente aan tot extra aandacht en opvolging in onregelmatige seizoens- of 
vakantiegebonden periodes en tot extra administratieve inspanningen omdat er weinig zicht is op het aantal 
effectieve gebruikers en vaak niet bij naam en effectieve woonplaats gekend zijn en niet persoonlijk 
aangesproken kunnen worden. 
Het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister brengt ook minderontvangsten mee voor de 
gemeente op het vlak van aanvullende personenbelasting. 
De aanpassing die heden voorligt, betreft een correctie aan het voorgaande reglement naar aanleiding van 
opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, meer bepaald over de inconsistentie die was 
ontstaan tussen het bestaan van een register en een jaarlijkse aangifteplicht. 

Stemming: 
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena 
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, 
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, 
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 stem tegen (Ilse De 
Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 Belastbaar feit 
Er wordt voor de aanslagjaren 2021 – 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de tweede 
verblijven. 
Artikel 2 Definities en begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder: 
1. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: 

 een aangetekend schrijven; 

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

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

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

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

 Landhuizen. 

 Bungalows. 

 Appartementen. 

 Grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen. 

 Lusthuizen. 

 Optrekjes. 

 Chalets en alle andere vaste woongelegenheden. 

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

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

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

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

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

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

 het adres van het tweede verblijf; 

 de kadastrale gegevens van het tweede verblijf; 

 de identiteit en het adres van alle zakelijk gerechtigden; 

 het inventarisatienummer en/of –kenmerk. 
Een woning die opgenomen is in het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen of woningen, kan niet 
worden opgenomen in het gemeentelijk register van tweede verblijven. 
Een woning die opgenomen is in het gemeentelijk register van het tweede verblijven, kan eveneens worden 
opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. 
Een woning die opgenomen is in het register tweede verblijven en waarvoor de minimale eisen ontbreken 
die op elk ogenblik door de eigenaar, de huurder of de gebruiker voor bewoning of verblijfsgelegenheid 
onmogelijk maken zoals vermeld in artikel 2 van dit reglement, kan op een later tijdstip worden opgenomen 
in de gewestelijke inventaris voor ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en gebouwen. 
Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar, kan niet bijkomend worden 
opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 
Artikel 4 Berekeningsgrondslag  
Er wordt voor de jaren 2021 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd ten laste van de zakelijk 
gerechtigden die op grondgebied van de gemeente een tweede verblijf bezitten op 1 januari van het 
aanslagjaar. 
De belasting is ineens en voor het hele jaar verschuldigd per tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar 
zolang de woning niet is geschrapt uit deze inventaris. 
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Artikel 5 Vaststelling van het tweede verblijf en aangifteplicht 
Aan de gekende belastingplichtigen wordt jaarlijks een aanslagbiljet verzonden, zolang het onroerend goed 
is opgenomen in het register van tweede verblijven. Voor hen geldt geen aangifteplicht. 
Nieuwe belastingplichtigen hebben wel een aangifteplicht. De belastingplichtige maakt melding van zijn 
belastbare toestand voor 31 maart van het aanslagjaar. Aangiftes kunnen per mail aan 
gemeentebelastingen@brecht.be bezorgd worden of door een afgifte tegen ontvangstbewijs. 
Bij gebrek aan een aangifte op de gestelde datum, of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan 
de belasting ambtshalve worden ingekohierd conform de procedure voorzien in artikel 7 van het decreet van 
30 mei 2008. 
In geval van ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens waarover de 
belastingheffende overheid beschikt.  De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een 
bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. De belastingverhoging wordt gelijktijdig en samen met de 
ambtshalve belasting ingekohierd. 
Artikel 6 Tarief van de belasting 
Het jaarlijks bedrag van de belasting is 750,00 euro per tweede verblijf. 
Artikel 7 Wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 8 Betaaltermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 9 Bezwaar 
De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
Artikel 10 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, kan 
de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door een 
gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro aangerekend. 
Artikel 11 Opheffing vorig besluit 
Dit reglement vervangt het belastingreglement van 14 november 2019 op tweede verblijven. 
Artikel 12 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 

11. Retributiereglement op afgifte en/of behandelen van administratieve stukken 

Juridisch kader 
Wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, 
gecoördineerd op 12 oktober 1953. 
Consulair wetboek van 21 december 2013 - artikels 50-67.  
KB van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf 
jaar, gewijzigd bij K.B. van 22 oktober 2013. 
KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. 
MB van 11 september 2017 tot wijziging van het MB van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de 
vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de 
elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en 
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen. 
MB van 19 april 2014 aangaande de afgifte van paspoorten - artikel 2. 
MB van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de retributies. 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41. 
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
De Vlaamse Codex Wonen van 2021 en bijhorende uitvoeringsbesluiten. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking. 
Het ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor 
woningen en kamerwoningen. 
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019. 



27 

Historiek 
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2018 en de besluiten van de 
gemeenteraad van 18 november 2018 en 14 maart 2019. 
Besluit van de gemeenteraad van 12 december 2019 betreffende het retributiereglement op afgifte en/of 
behandelen van administratieve stukken 

Motivatie 
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente wordt een retributie voorgesteld op de 
afgifte van administratieve stukken. 
Het afleveren van deze stukken brengt immers een kost met zich mee voor de gemeente zodat het 
aangewezen is hiervoor een retributie te vragen. Deze kost staat los van en komt bovenop de eventuele 
aanmaakkosten die de federale overheid aan de gemeente doorrekent voor de aanmaak van bepaalde 
stukken. 
Op aanraden van de federale overheid wordt voor kinderen (onder 12 jaar) geen retributie gevraagd. 
Volgens artikel 3.9 §1 , deel 4 van boek 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van de Vlaamse Codex 
Wonen 2021 van 11 september 2020  kan het gemeentebestuur een maximale vergoeding vragen voor de 
aanvraag van een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning, deze is vastgelegd op 90.00 euro. 
Volgens artikel 3.9 §2 , deel 4 van boek 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van de Vlaamse Codex 
Wonen 2021 van 11 september 2020  betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en 
studentenkamers wordt de maximale vergoeding die een gemeente- of stadsbestuur kan vragen voor de 
aanvraag van een conformiteitsattest voor een kamerwoning vastlegt op 90.00 euro, verhoogd met 15.00 
euro per (studenten)kamer, met een maximum van 1.775 euro. Het bestuur stelt echter voor de geldende 
prijzen niet aan te passen. Wél wordt de retributie vanaf nu geïnd voor de aanvraag van een 
conformiteitsattest, en niet langer voor de afgifte, omdat het werk gebeurd is ook als er geen attest kan 
worden afgeleverd. Dit principe is ook opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen. 
Het behandelen van meldingen en aanvragen in kader van het omgevingsvergunningsdecreet vergt een 
aanzienlijke inzet van de gemeentelijke diensten. Deze inzet om de meldings- of vergunningsprocedure te 
doorlopen is in het voordeel van de de aanvrager, waardoor het aannemelijk is dat een retributie op 
aanvragen wordt geheven. 
Agentschap Binnenlands Bestuur bezorgde een opmerking over het juridisch kader in het reglement van 
december 2019, met name dat de verwijzingen i.v.m. conformiteitsattesten verouderd zijn. Dit is de wijziging 
die voorligt in dit besluit, samen met het feit dat dit vanaf nu geïnd wordt bij de aanvraag. 

Stemming: 
Met 21 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van 
Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, 
Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 8 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 
Joziena Slegers, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel, Ilse De 
Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf heden tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de afgifte van administratieve 
stukken. 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door de persoon aan wie deze stukken op verzoek of ambtshalve worden 
uitgereikt. 
Artikel 3 Tarief 
De retributie wordt bepaald als volgt: 

1. afgifte van een elektronische identiteitskaart voor Belgen vanaf 12 jaar 
3 euro, bovenop de kosten aangerekend door de federale overheid en eventueel verhoogd met de 
kosten aangerekend door de federale overheid voor een spoedprocedure of zeer dringende 
spoedprocedure 
 

2. afgifte van een elektronische vreemdelingenkaart voor vreemdelingen vanaf 12 jaar 
3 euro, bovenop de kosten aangerekend door de federale overheid en eventueel verhoogd met de 
kosten aangerekend door de federale overheid voor een spoedprocedure of zeer dringende 
spoedprocedure 
 

3. afgifte van een elektronische kids-ID 
0 euro, bovenop de kosten aangerekend door de federale overheid en eventueel verhoogd met de 
kosten aangerekend door de federale overheid voor een spoedprocedure of zeer dringende 
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spoedprocedure 
 

4. afgifte van een identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar 
2 euro 
 

5. afgifte van een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs en een internationaal rijbewijs 
5 euro, bovenop de kosten aangerekend door de federale overheid  
 

6. afgifte van een internationaal paspoort voor Belgen 
10 euro voor een paspoort voor meerderjarigen volgens de gewone procedure, bovenop de kosten 
aangerekend door de federale overheid 
20 euro voor een paspoort voor meerderjarigen volgens de spoedprocedure, bovenop de kosten 
aangerekend door de federale overheid en verhoogd met de kosten aangerekend door de federale 
overheid voor een spoedprocedure 
0 euro voor een paspoort voor minderjarigen, bovenop de kosten aangerekend door de federale 
overheid en eventueel verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid voor een 
spoedprocedure 
 

7. afgifte van een reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen 
10 euro voor een reisdocument voor meerderjarigen volgens de gewone procedure, bovenop de 
kosten aangerekend door de federale overheid 
20 euro voor een reisdocument voor meerderjarigen volgens de spoedprocedure, bovenop de 
kosten aangerekend door de federale overheid en verhoogd met de kosten aangerekend door de 
federale overheid voor een spoedprocedure 
0 euro voor een reisdocument voor minderjarigen, bovenop de kosten aangerekend door de federale 
overheid en eventueel verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid voor een 
spoedprocedure 

8. afgifte van een trouwboekje 
20 euro 

9. aanvraag van een conformiteitsattest 

 De aanvraag voor de afgifte van een conformiteitsattest wordt bij aangetekende brief of 
tegen ontvangstbewijs en met het aangifteformulier ingediend. Ze bevat de volgende 
gegevens :  

o identificatiegegevens van de verhuurder; 
o identificatiegegevens van de eigenaar en de houder(s) van het zakelijk recht; 
o identificatiegegevens van de woning; 
o in voorkomend geval, identificatiegegevens van het gebouw waarvan de woning 

deel uitmaakt; 
o vermelding van het maximaal aantal bewoners. 

De verhuurder voegt bij de aanvraag tevens een afschrift van het eventuele brandweerattest en 
attesten van erkende keuringsdiensten voor de elektrische installaties en de gasinstallaties 
waarover hij beschikt. 
Een ontvangstbewijs met vermelding van de aanvraagdatum wordt aan de aanvrager van het 
conformiteitsattest overgemaakt van zodra het aanvraagdossier volledig is. Als aanvraagdatum 
voor het attest geldt de datum waarop het dossier volledig is. 

 De retributie is als volgt vastgelegd:  
o Voor een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning : 62,50 euro. 
o Voor een conformiteitsattest voor een kamerwoning : 12,50 euro per kamer, met 

een minimum van 62,50 euro en een maximum van 1.250,00 euro. 
o Het woonloket van de gemeente Brecht is gemachtigd tot opmaak van technische verslagen 

en adviezen in het kader van de conformiteit. De conformiteitsattesten dienen bekrachtigd te 
worden door het college van burgemeester en schepenen.  

  

 10. behandelen van een melding of omgevingsvergunning 

melding van een ingedeelde inrichting of activiteit   20€ 

melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen   20€ 

Het invullen van een standaardformulier voor de aanvraag van 
vastgoedinformatie ten behoeve van notarissen of andere personen 
of instellingen alsook andere formulieren voor gelijkaardige 
aanvragen om inlichtingen 

 80 € per formulier 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
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stedenbouwkundige handelingen of voor een ingedeelde inrichting 
of activiteit: 

 gewone procedure 

 vereenvoudigde procedure 

 60€ 

 35€                                      

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden: 

 met wegenis 

 zonder wegenis 

  

 100€ per lot met een minimum 
van 300€ 

 100€ per lot met een minimum 
van 300€           

Verzoek tot bijstellen van de milieuvoorwaarden   20€ 

Verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning   300€ 

melding van de overdracht van de omgevingsvergunning voor 
een ingedeelde inrichting of activiteit 

 Volledige overdracht 

 gedeeltelijke overdracht 

  
   

 60€ 

 60€ 

openbaar onderzoek 

 per aangetekend schrijven 

 per gewoon schrijven 

 publicatie in de krant 

  

 10€ 

 5€ 

 500€ 

De tarieven worden jaarlijks op 1 januari aangepast volgens de schommelingen van de gezondheidsindex. 
Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de 
maand voorafgaand aan de indexeringsdatum van het betreffende jaar te delen door het indexcijfer van de 
maand januari 2020. Bij de indexering worden de tarieven afgerond tot op de dichtstbijzijnde 10 cent. 
Artikel 4 Vrijstellingen 
De retributie voor rijbewijzen is niet verschuldigd voor de hernieuwing van het rijbewijs van de categorieën 
Groep 1 omwille van medische redenen. 
De retributie voor het behandelen van meldingen en omgevingvergunningsaanvragen: 

 Voor de projecten die slechts gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn wordt 
de retributie verminderd in dezelfde verhouding als deze welke bestaat tussen de oppervlakte van 
het gedeelte buiten de gemeente en de ganse oppervlakte. 

 Voor regularisatievergunningen (art. 81 omgevingsvergunningsdecreet) wordt de verschuldigde 
retributie met 10% verhoogd. 

De retributie voor het behandelen van meldingen en omgevingvergunningsaanvragen is niet verschuldigd 
voor: 

 De gemeente met al haar entiteiten; de politiezone, de hulpverleningszone, intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden waar de eigen gemeente deel van uitmaakt en de scholen op Brechts 
grondgebied. 

 de bouw van sociale huurwoningen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en 
de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen. 

Indien een aanvraag onvolledig en onontvankelijk wordt verklaard, en de aanvrager de nodige aanpassingen 
doorvoert, zoals gevraagd door de gemeentelijke administratie, is er geen retributie verschuldigd bij 
herindiening van dezelfde aanvraag. 
 
Artikel 5 Wijze van betaling 
De retributie wordt in de regel contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs bij de aanvraag.  
De retributie voor het afleveren van een conformiteitsattest wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van het 
stuk en van de factuur betaald door overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur. De 
factuur wordt, na het indienen van de aanvraag van het conformiteitsattest, aan de aanvrager bezorgd. 
De retributie voor het behandelen van omgevingvergunningsaanvragen wordt binnen de 30 dagen na 
ontvangst van de factuur betaald door overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur. De 
factuur wordt, na het indienen van de aanvraag, aan de aanvrager bezorgd. 
De retributie voor het behandelen van een melding wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur 
betaald door overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur. De factuur wordt, na het 
indienen van de melding, aan de aanvrager bezorgd. 
 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 20,00 
euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. 
Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen 
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met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Voor het 
aanmaken van dit dwangbevel en het overmaken van een dossier aan de gerechtsdeurwaarder wordt een 
kost van 30,00 euro aangerekend. 
Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 
vorderen. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. 
Artikel 6  Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
Artikel 7 Opheffing vorige reglement 
Dit reglement vervangt het reglement van 12 december 2019. 

aanvullende agenda 

12. Voorstel: OpenVld wil burgerparticipatie door middel van burgerpanel - I. Van Den Heuvel 

Motivatie 
OpenVld wil inwoners betrekken bij het beleid van Brecht en stelt voor om via een burgerpanel de bevolking 
meer inspraak te geven en te laten participeren aan de besluitvorming. 
Burgerparticipatie, het was wellicht het meest gebruikte woord in elke verkiezingscampagne, bij zowat élke 
partij. Ook bij OpenVld . 
We zijn ruim 2 jaar verder, en ja er werden enkele kleine pogingen gedaan in de vorm van adviesraden en 
een paar buurtvergaderingen. Voor ons is dit een onvoldoende. 
Burgers daadwerkelijk laten deelnemen aan het beleid van het lokaal bestuursniveau is meer dan een 
modewoord. Voor het lokale bestuur is het bovendien belangrijk dat we de mening van onze inwoners 
kennen. Niet enkel van diegenen die zich vaak laten horen, maar ook van de “stille meerderheid”.  We 
krijgen veel signalen dat sommige burgers zich niet betrokken voelen bij het beleid, waardoor de 
dienstverlening van de gemeente soms niet voldoet aan de noden en verwachtingen van alle inwoners. Aan 
een aantal groepen van inwoners wordt nog steeds zelden om een mening gevraagd, bijvoorbeeld omdat ze 
niet aangesloten zijn bij een vereniging en ze dus niet aan een adviesraad kunnen deelnemen. Dit kan door 
een representatief inwonerspanel op te richten, een groep van inwoners waaraan enkele keren per jaar 
vragen worden gesteld over onderwerpen die spelen binnen de gemeente,  waarnaar we vragenlijsten 
kunnen doorsturen. Dit kan zowel online als op papier. Via het inwonerspanel doen we niet enkel aan 
bevraging van de inwoners, we plaatsen hen in de rol van adviseur. 
Aan de hand van de resultaten kan de gemeenteraad inschatten of een bepaalde visie gedragen wordt, 
anticiperen op bezorgdheden en de communicatie hierop afstemmen. 
OpenVld vraagt aan het gemeentebestuur om een plan uit te werken om zo representatief mogelijk te werk 
te gaan op basis van gender, beroep, leeftijd, herkomst en woonplaats. Op die manier is het inwonerspanel 
een zo goed mogelijke afspiegeling van de bevolking van Brecht. 
Ter info enkele firma’s; Createlli, Public Minds, Indiville 
Voorstel 
De gemeenteraad vraagt om, rekening houdend met de GDPR een gunningsprocedure uit te schrijven voor 
de gunning van een opdracht aan een externe partner. 
Deze externe partner wordt gelast om 

 Een burgerpanel samen te stellen dat representatief is voor de bevolking van de gemeente Brecht. 

 Een procedure uit te werken om het burgerpanel schriftelijk of via digitale weg te raadplegen over 
beleidskeuzes van de gemeente Brecht. 

  
Schepen C. Beyers stelt een amendement voor op het voorstel: 
"De gemeenteraad vraagt aan het college om het burgerpanel verder uit te werken dat valt binnen de 
volledige participatieleidraad." 
Stemming amendement 
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Annemie 
Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans 
Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, 
Pieter Poriau), 5 stemmen tegen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel, Ilse 
De Beuckelaer) 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 40.31 minuten tot 59.20 
minuten.  

Stemming: 
Met 26 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena 
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien 
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Scheirs, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 3 stemmen tegen (Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, 
Ilse Van Den Heuvel) 

Besluit 
Artikel 1 
Het geamendeerde voorstel wordt goedgekeurd. 
De gemeenteraad vraagt aan het college om het burgerpanel verder uit te werken dat valt binnen de 
volledige participatieleidraad. 

13. Voorstel: Titel voorstel: Burgerbegroting - J. Slegers 

Motivatie 
In het verkiezingsprogramma van onze twee bestuur partijen staat het volgende te lezen: 
“N-VA Brecht staat voor een beleid waarin openheid van bestuur, participatie en partnerschap van alle 
inwoners, ondernemers en verenigingen géén loze begrippen zijn.” 
“Een betrokken gemeente is voor CD&V geen optelsom van individuen of van gemeenschappen die naast 
elkaar leven. Mensen en groepen moeten dialogeren. Dit betekent dat we niet enkel gewoon beslissingen 
nemen, maar waar mogelijk overleg plegen met de inwoners. We willen betrokkenheid daarbij in de 
toekomst positief benaderen.” 
In de beleidsnota van het huidig bestuur staat volgende alinea: 
“Burgers, verenigingen en ondernemers worden aangespoord samen met de gemeente 
hun verantwoordelijkheid in de wijk op te nemen. - We introduceren burger- en gemeenschapsinitiatieven, 
burgers en verenigingen kunnen zo hun steentje bijdragen aan de 
gemeenschap. Burgers zijn zelf ambassadeurs van een project. Burgers of verenigingen die 
hun verantwoordelijkheid opnemen voor hun straat of wijk willen we hiervoor belonen.” 
Gebaseerd op deze voornemens wilt Oprecht Brecht het initiatief van de burgerbegroting naar 
voren brengen waarbij het district Antwerpen als stichtend voorbeeld kan dienen. 
Inwoners kunnen bij start van het proces kiezen welke thema’s zij belangrijk vinden voor het welzijn van hun 
straat of wijk. 
De meest populaire thema’s, waarvan het aantal nog te bepalen is, gaan naar het begrotingspanel. 
Dit forum bestaat uit Brechtenaars, niet zetelend in de gemeenteraad, die bekommerd zijn om 
hun gemeenschap. Via allerhande kanalen roept het gemeentebestuur de inwoners op om deel uit te maken 
van dit panel. Hoe groter het aantal deelnemers, hoe meer representatief dit orgaan is. 
Vermits de noden per deelgemeente sterk kunnen verschillen, stellen we dan ook voor dat er vier panels 
worden opgericht in iedere deelgemeente. 
Deze verdeelt het bedrag, een bepaald percentage van de begroting vrijgemaakt door de gemeente, over de 
gekozen thema’s. 
In een volgende fase mag elke inwoner projecten indienen gebaseerd op de gekozen thema’s en binnen de 
budgetten vastgelegd door het begrotingspanel. 
In de laatste ronde mag elke burger kiezen voor de projecten. Deze met de meeste stemmen 
worden gerealiseerd binnen het vastgesteld bedrag. 
Zo krijgt elke Brechtenaar toch over een stuk van de begroting inspraak om iets te realiseren in de omgeving 
waar ze wonen. 
Omdat het huidig bestuur participatie hoog in het vaandel draagt, zijn wij er ten stelligste van overtuigd dat 
dit voorstel, dat uiteraard nog verder bekeken en uitgewerkt moet worden, op een meerderheid in de 
gemeenteraad kan rekenen. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 59.21 minuten tot 1.14.52 
uur. 

Stemming: 
Met 5 stemmen voor (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Gert Paulussen, Ilse Van Den 
Heuvel), 24 stemmen tegen (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van 
Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris 
Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ilse De 
Beuckelaer, Ivan Flebus, Pieter Poriau) 

Besluit 
Artikel 1 
Het voorstel wordt verworpen. 

14. Voorstel: Dashboard vergaderingen - P. Van Assche 

Motivatie 
Voorstel: Op de gemeentelijke website wordt een plaats voorzien die tijdstip, plaats en toegankelijkheid van 
relevante vergaderingen groepeert. 
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Motivatie: Tijdens de laatste vergadering van de Beheerscommissie Bib werd door een van de deelnemers 
volgende opmerking gemaakt: “X vraagt of het mogelijk voor geïnteresseerde burgers/beheersraadleden om 
mee te denken in de verschillende, al dan niet reeds bestaande, werkgroepen.” 
“Meedenken” in (al dan niet reeds bestaande) werkgroepen kan natuurlijk maar indien men op de hoogte is 
van het bestaan van die werkgroepen en van wat in die werkgroepen concreet besproken wordt. 
Om te weten wat in werkgroepen besproken wordt is het noodzakelijk te weten wanneer deze werkgroepen 
(al dan niet digitaal) vergaderen en er, in voorkomend geval, aan deel te nemen. 
Daarom hernemen we ons voorstel tot het opmaken van een “dashboard” op de gemeentelijke website 
waarop de vergaderdata/plaats van (de belangrijkste) werkgroepen, adviescomités,… weergegeven worden, 
alsmede of deze vergaderingen publiek toegankelijk zijn. 
In een later stadium zou hier eventueel een aanwezigheidsmelding aan gekoppeld kunnen worden, wat de 
organisator bv zou toelaten de zaalschikking aan te passen naargelang het aantal deelnemers. 
“Participatie” begint namelijk bij informatie. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.14.52 uur tot 1.25.22 uur. 

Stemming: 
Met 2 stemmen voor (Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer), 22 stemmen tegen (Leo Nicolaï, 
Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc 
Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie Schoonbaert, Hans 
Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ilse De 
Beuckelaer, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 5 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Joziena Slegers, Luc Torfs, 
Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel) 

Besluit 
Artikel 1 
Het voorstel wordt verworpen. 

15. Voorstel: Financiële kerncijfers - P. Van Assche 

Motivatie 
Voorstel: Op de gemeentelijke website wordt een plaats voorzien met financiële kerncijfers. 
Motivatie: Er bestaat vanzelfsprekend uitgebreide, en zelfs zeer gedetailleerde info over de financiële 
toestand van de gemeente. Deze is terug te vinden in verschillende documenten die ettelijke tientallen 
pagina’s beslaan. Dat is misschien bevattelijk voor deskundigen die een boekhoudkundige achtergrond 
hebben maar niet voor de modale burger die de echte leverancier is van de gelden, met name onze 
inwoners, ook “belastingplichtigen” genoemd. 
De Beleidsnota https://www.brecht.be/sites/default/files/paginas/bestanden/beleidsnota_2019.pdf maakt 
weliswaar melding van de politieke visie van het Bestuur maar daar worden geen cijfers aan gekoppeld. 
De Beleids- en Beheercyclus (“BBC”) met daarin ondermeer het MeerJarenPlan (“MJP”) en zijn 
aanpassingen telt een 10-tal documenten, het ene al gespecialiseerder dan het andere. 
In DS https://www.standaard.be/cnt/dmf20210224_91720104 verscheen een artikel dat een aantal financiële 
kerncijfers van de lokale besturen aanhaalt: 

 Investeringen; 

 Schuldenlast per inwoner; 

 Autofinancieringsmarge 
Wij vragen om een bevattelijk overzicht dat -in voorkomend geval- periodiek (bv a rato van de “aanpassingen 
MJP”/budgetwijzigingen) geactualiseerd wordt. Dit overzicht zou een meer prominente plaats op de website 
van de gemeente kunnen krijgen door middel van bv een “dashboard-layout”. 
Dit overzicht zou mede gebaseerd kunnen zijn op de maandelijkse “financiële rapportering” -een zeer nuttig 
document- zoals deze door de Algemeen Directeur opgemaakt wordt. 
Zo kunnen onze inwoners in één oogopslag hun vinger aan onze financiële pols houden.  
“Participatie” begint namelijk bij informatie. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.25.23 uur tot 1.38.08  uur. 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt overeengekomen om niet te stemmen over dit voorstel. 

16. Interpellatie: Dierenwelzijn - Zwerfkatten/sterilisatie - P. Van Assche 

Motivatie 
Situatie: Sinds 01 april 2018 gelden nieuwe regels voor de identificatie en de registratie van katten. Steden 
en gemeenten hebben meer verplichtingen wat zwerfkatten betreft. Ze moeten: 

 een diervriendelijk plan voor de bestrijding van overlast door zwerfkatten opstellen en uitvoeren; 

 een meldpunt voor de inwoners oprichten; 

 de inwoners verwittigen voor er een vangactie plaatsvindt; 

https://www.brecht.be/sites/default/files/paginas/bestanden/beleidsnota_2019.pdf
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210224_91720104


33 

 opnieuw vrijgelaten zwerfkatten gecontroleerd voederen en zorgen voor beschutting 
We laten ons vertellen dat de hogere Overheid bezig is met een rondje “boetes voor gebrek aan 
poezenbeleid”. Ons kwam dienaangaande iets ter ore uit Kapellen… Het ware misschien nuttig contact te 
nemen (voor zover dat nog niet reeds gebeurde). 
Vragen: 

 hoeveel katten werden in 2020 gesteriliseerd, en in de 5 jaren daarvoor ? 
Kunnen we hieruit besluiten dat het de goede richting uitgaat ? 

 Wat wordt achteraf met de poezen gedaan ? 

 Met welk asiel wordt samengewerkt als de katten niet kunnen teruggezet worden ? 

 Hoever staat het met het aanstellen van dierenartsen en vrijwilligers ? 

 Hoever staat het met de vergoeding voor dierenartsen en vrijwilligers ?  
Overweegt de gemeente een vergoeding voor de medewerkers voor ophalen, wegbrengen, 
terugplaatsen, opvangen,…van zwerfkatten ? 

Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.38.09 uur tot 1.50.46 uur. 

17. Vraag: Begraafplaatsen - P. Van Assche 

Motivatie 
De wet van 20 juli 1971 maakte een einde aan de eeuwigdurende concessies. Deze werden allemaal 
omgezet in concessies van 50 jaar. Hierdoor vervallen dus alle eeuwigdurende concessies dit jaar. 
Een eerste gevolg is dat deze concessies tijdig moeten hernieuwd worden. Hiervoor geldt artikel 7 van het 
decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Dit artikel stelt dat de burgemeester of zijn gemachtigde 
minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie een akte opmaakt die eraan herinnert dat een 
hernieuwing kan bekomen worden. Deze akte moet zowel aan de grafconcessie als aan de ingang van het 
kerkhof worden uitgehangen gedurende een jaar. Een hernieuwing van een concessie kan niet geweigerd 
worden tenzij bij verwaarlozing van het betrokken graf. De gemeente is echter niet verplicht de 
nabestaanden op te sporen: de akte die gedurende een jaar aan de concessie wordt geplaatst volstaat als 
kennisname voor een eventuele hernieuwing. Wanneer er geen aanvraag tot hernieuwing komt voor het 
aflopen van de concessie, vervalt deze automatisch. 
Een tweede gevolg hangt samen met het hierboven vernoemde decreet op de begraafplaatsen en 
lijkbezorging. Dit decreet verplicht steden en gemeenten om een lijst op te maken van graven van lokaal 
historisch belang die als klein onroerend erfgoed beschouwd kunnen worden. Het betreft alleen de graven 
die uit concessie zijn en dus onder de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid vallen. Door een 
grafmonument op deze lijst te plaatsen, stelt de gemeente zich voor minstens 50 jaar verantwoordelijk voor 
de feitelijke bescherming ervan. Op 14 mei 2004 volgde het besluit van de Vlaamse regering over de 
organisatie, de inrichting en het beheer van begraafplaatsen en crematoria. Dit besluit vermeldt dat een 
‘grafteken van lokaal historisch belang’ steeds een historische, artistieke, volkskundige of sociaal-culturele 
waarde moet hebben, of een combinatie ervan. Het somt de voorwaarden op en geeft de nodige informatie 
om graven op de lijst op te nemen. De lijst van graven met lokaal historisch belang moet overhandigd 
worden aan de bevoegde minister. 
  
Het kan dus dat verschillende graven van lokaal historisch belang dit jaar uit concessie gaan omdat de 
eeuwigdurende concessie vervalt en de gemeente dus extra grafmonumenten moet beschermen en 
onderhouden. 
Vragen: 

 Hoeveel eeuwigdurende concessies die door de wetswijziging van 1971 zijn omgezet in 50-jarige 
concessies vervallen er dit jaar ? 

 Hoeveel van deze concessies werden hernieuwd ? 

 Hoeveel van de niet-hernieuwde concessies zijn aan te merken als graftekens van lokaal historisch 
belang ? 

 Wat is de impact op de lokale financiën van het decretaal verplichte onderhoud van deze 
bijkomende graven van lokaal historisch belang ?  

Aangaande het onderhoud van begraafplaatsen: 
Het onderhoud en het beheer van begraafplaatsen die nog in gebruik zijn, valt zowel onder de bevoegdheid 
van het lokale bestuur als van de concessiehouder. Het lokale bestuur is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de begraafplaats in het algemeen (paden, grasperken, enz.). De concessiehouder is 
verantwoordelijk voor het onderhoud van het eigenlijke graf. Bij verregaande verwaarlozing kan een 
concessie opgeheven worden. 
In het ideale geval wordt de uitgangssituatie vastgelegd in een inventaris met een luik over de 
begraafplaats zelf en een luik over de graftekens. 
Een dergelijke inventaris kan als basis dienen voor een beheersplan van de begraafplaats(en). Dit 
beheersplan vormt dan een draaiboek dat een efficiënt onderhoud mogelijk maakt. 

 Beschikt onze gemeente over een graftekeninventaris van onze begraafplaats(en) ? 
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 Beschikt onze gemeente over een beheersplan voor de lokale begraafplaats(en) ? Indien ja, wordt 
dit op regelmatige basis geactualiseerd ? Indien nee, waarom niet en acht het gemeentebestuur het 
niet nuttig om zo’n beheersplan alsnog op te maken ? 

Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.50.47 uur tot 2.05.00 uur. 

18. Vraag: Cyberveiligheid - kwetsbaarheid van de gemeentelijke IT - P. Van Assche 

Motivatie 
Situatie: Lokale besturen zijn bijzonder kwetsbaar voor cyberaanvallen en werden er in het verleden al 
geregeld slachtoffer van (cfr. Willebroek). Vorig jaar maakte de Vlaamse regering 2 Mio € vrij om 2/3 van de 
factuur van een basisaudit terug te betalen. 
Op 02Maa2021 blijkt dat nog maar 77 gemeenten op de kar sprongen en 76 zich ethisch lieten hacken door 
studenten van Howest. In samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten stelt de 
hogeschool studenten ter beschikking om de zwakheden in de computersystemen van gemeenten op te 
sporen. 
Vragen: Heeft Brecht al een dergelijke of gelijkaardige audit van zijn computersystemen laten uitvoeren? 
Indien niet, voorziet de gemeente zo’n audit in de toekomst te laten uitvoeren? 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 2.05.01 uur tot 2.07.24 uur. 

19. Vraag: CO2-meters voor klaslokalen en kinderopvang - P. Van Assche 

Motivatie 
VRAAG: C02-meters voor klaslokalen en kinderopvang: 
Situatie: Verluchting van klaslokalen en lokalen voor kinderopvang heeft een positieve invloed op het 
tegengaan van de verspreiding van het corona-virus. CO2-meters spelen hierbij een belangrijke rol: zo lang 
de CO2-waarde onder 900 ppm blijft, is de verluchting in orde en is de kans kleiner dat virusdeeltjes zich 
opstapelen in de lucht. Dat geldt trouwens niet enkel voor het corona-virus, maar ook voor de jaarlijkse griep 
en de traditionele verkoudheden. 
 
Een aantal gemeenten hebben daarom een CO2-meter geplaatst of laten plaatsen in de klaslokalen en de 
lokalen van de kinderopvang. Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse regering heeft 
aanbevelingen, onder andere over het geschikte model, op zijn webstek geplaatst: https://www.zorg-en-
gezondheid.be/tips-voor-een-goede-co2-meter . 
 
Vragen: 

 Heeft de gemeente CO2-meters laten plaatsen in de klaslokalen van onze scholen en de lokalen 
voor kinderopvang ? 

 Indien ja, om hoeveel CO2-meters gaat het en wat was de kostprijs ? 

 Indien nee, waarom niet en overweegt het bestuur dit alsnog te doen ? 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 2.07.25 uur tot 2.10.37 uur. 

20. Vraag: Pijpleiding tussen Ruhrgebied en Antwerpse haven - P. Van Assche 

Motivatie 
Situatie: Recent kwam het project van een propaangaspijpleiding Ruhr-Antwerpse Haven in het nieuws. Als 
alles volgens plan verloopt, wordt in 2023-2024 gestart met de aanleg van die 45m brede ondergrondse 
pijpleiding. 
Op tafel liggen drie mogelijke tracés en er zouden tussen 18 en 80 woningen onteigend worden. Uiteraard 
zorgt dit nieuws voor beroering en ongerustheid. Naast woningen worden ook wijkschooltjes en 
natuurdomeinen bedreigd. 
Men zou toch mogen verwachten dat de Vlaamse Overheid over dergelijk project met de burgemeesters van 
de betrokken gemeenten zou communiceren en dat zij dit nieuws niet uit de pers moeten vernemen. 
Voor de gemeente Brecht zou de impact eerder minimaal zijn. Dat is een kwantitatieve benadering. 
Voor de eventueel getroffen inwoners is de impact magistraal en hier gaat het om de kwalitatieve kant van 
de zaak. 
Vragen: 

 Heeft het Bestuur reeds zicht op de concrete gevolgen voor onze inwoners die getroffen zouden 
worden ? 

 Is er van de gemeente uit inspraak voorzien in het te bepalen tracé ? 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 2.10.38 uur tot 2.17.08 uur. 
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