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Zitting van 13 december 2013 
 

 

Tegenwoordig:  

Jacques VANNESTE, voorzitter 

 

Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix 

VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, 

Bernard GALLE, Stijn TANT, Frank ACKE, Marie DE CLERCK, Hendrik LIBEER, Marcel 

MASQUELIN, Agna MOLLEFAIT, Henk VANDENBROUCKE, Kevin DEFIEUW, Nico 

HELLEBUCK, Filip DAEM, Katleen MESSELY, Sofie MOL, Sander DEFLO, Hannelore CARLU, 

Daphne FLAMEZ, Ann STEELANDT, Jasper STRAGIER, Andy VERVAEKE, Koen 

GRYMONPREZ, David HAMERS, raadsleden 

 

Chris LOOSVELT, toegevoegd schepen 

 

Kurt PARMENTIER, gemeentesecretaris 

 

Verontschuldigd: Andy VERVAEKE, raadslid. 

Sofie MOL neemt deel aan de zitting bij bespreking van agendapunt 11. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, opent de zitting en stelt vast dat de raad 

behoorlijk werd bijeengeroepen bij brief van 5 december 2013. 

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd. 

 

Vervolgens gaat hij over tot de agenda: 
 
OPENBARE ZITTING 

1. Psilon: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat 

vertegenwoordigers. 

2. MIROM: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger. 

3. OCMW: goedkeuring meerjarenplan 2014-2019. 

4. OCMW: kennisname budget 2014. 

5. Aanvullende personenbelasting. 

6. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

7. Algemene gemeentebelasting gezinnen. 

8. Algemene gemeentebelasting op bedrijven. 

9. Reglement voor de opname van panden in het leegstandsregister. 

10. Belasting voor panden opgenomen in het leegstandsregister. 

11. Belasting op nachtwinkels. 

12. Belasting op niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling. 

13. Directe gemeentebelasting op tweede verblijven. 

14. Belasting op de uitbating van bars en privéclubs. 

15. Belasting op niet-afkoppeling. 

16. Belasting inzake groen bij verkavelingen en groepswoningbouwprojecten. 

17. Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden en boordstenen. 

18. Verhaalbelasting op het aanleggen van wegenuitrusting. 

19. Verhaalbelasting op het verwerven van de zate van de weg. 
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20. Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen. 

21. Algemeen retributiereglement. 

22. Retributiereglement sport. 

23. Gebruikers- en tariefreglement socio-culturele infrastructuur. 

24. Dotatie politiezone. 

25. Psilon: buitengewone algemene vergadering: aanstellen vertegenwoordigers en 

plaatsvervangers. 

26. Aankoop brandweermateriaal voor de brandweer. 

27. Aankoop 2 lichte bestelwagens op aardgas. 

28. Levering van een digitale geluidstafel voor het cultuurcentrum. 

29. Kosteloze verwerving gronden en infrastructuur verkavelingen Tybaertstraat. 

30. Reglement beleidssubsidie sportverenigingen 2014 ter ondersteuning van de 

kwaliteit basiswerking en van de kwaliteit jeugdsportbegeleiding. 

31. Toelagereglement gemeenschapsvormende activiteiten. 

32. Subsidiereglement jeugdlokalen. 

33. Subsidiereglement voor hemelwatergebruik: opheffing. 

34. Subsidiereglement zonne-energie: opheffing. 

35. Subsidiereglement wielerwedstrijden. 

36. Overeenkomst Gullegem Koerse. 

37. Overeenkomst Gent-Wevelgem. 

38. Tijdelijke politieverordening houdende het verbod van verkoop door 

nachtwinkels van sterke alcoholische dranken gedurende de avond en nacht van 

woensdag 25 december 2013 op donderdag 26 december 2013. 

39. Tijdelijke politieverordening houdende organisatie van het kerstbal 2013. 

40. Hervaststelling algemene politieverordening. 

41. Gemeentelijke brandweer: openverklaren 10 vacante plaatsen ambulanciers. 

42. Aanpassen meerjarenplan 2013-2015. 

43. Budgetwijziging 2013 nr. 3. 

44. Meerjarenplan gemeente 2014-2019. 

45. Gemeente: budget 2014. 

46. Vraag in verband met tarieven voor oudejaarsfeest. 

 

BESLOTEN ZITTING 

47. Heraanstelling sanctionerende ambtenaren. 
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OPENBARE ZITTING 

1. Psilon: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat 

vertegenwoordigers. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de opdrachthoudende 

vereniging Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in  

Zuid-West-Vlaanderen (Psilon); 

Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van 

30 oktober 2013 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene 

vergadering van Psilon van 17 december 2013; 

Gelet op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, waarop 

volgende punten worden vermeld: 

1. Vaststelling werkprogramma 2013 

2. Vaststelling begroting 2013 

3. Vaststelling financieel meerjarenplan 2013-2019 

4. Verlenging mandaat deskundige K. Coenegrachts; 

Gelet op de bij de uitnodiging gevoegde bundel met informatie betreffende de 

geagendeerde punten; 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44, 3° lid; 

Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de onderstaande punten, zoals 

geagendeerd voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon van  

17 december 2013: 

 

1. Vaststelling werkprogramma 2013 

2. Vaststelling begroting 2013 

3. Vaststelling financieel meerjarenplan 2013-2019 

4. Verlenging mandaat deskundige K. Coenegrachts. 

 

Artikel 2. De vertegenwoordigers van de gemeente, die zullen deelnemen aan de 

buitengewone algemene vergadering van Psilon van 17 december 2013, op te 

dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig 

besluit. 

 

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

van dit besluit, onder meer de kennisgeving van dit besluit aan Psilon en aan de 

aangeduide vertegenwoordigers. 
 

2. MIROM: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger. 

DE GEMEENTERAAD, 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 november 2013 houdende het 

aanstellen van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de zitting van de 

buitengewone algemene vergadering van MIROM Menen op 19 december 2013 en 

verder voor alle zittingen van de algemene vergadering van MIROM Menen onder 

voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging door de buitengewone 

algemene vergadering van MIROM Menen van 19 december 2013; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 november 2013 houdende het 

vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de zitting van de 

buitengewone algemene vergadering van MIROM Menen op 19 december 2013; 

Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 8 november 2013 een 

aanvullende uitnodiging ontving om deel te nemen aan de zitting van de 

buitengewone algemene vergadering van MIROM Menen van 19 december 2013, 

waarbij de agenda, zoals bezorgd per aangetekend schrijven  

d.d. 12 september 2013, werd uitgebreid; dat het derhalve nodig is het mandaat van 

de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van MIROM 

Menen van 19 december 2013 her vast te stellen; 

Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de opdrachthoudende 

vereniging MIROM Menen; 

Gelet op het decreet d.d. 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse 

bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 betreffende wijzigingen aan het decreet 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het 

bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het 

bijzonder met betrekking tot presentiegelden; 

Overwegende dat op de volgende buitengewone algemene vergadering van 

MIROM Menen een statutenwijziging in functie van voornoemde decreetswijziging 

wordt geagendeerd; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van 

12 september 2013 en 8 november 2013 om deel te nemen aan de zitting van de 

buitengewone algemene vergadering van MIROM Menen van 19 december 2013; 

Gelet op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, waarop 

volgende punten worden vermeld: 

1. Statutenwijziging; 

2. Ondernemingsplan 2013-2018; 

3. Begrotingswijziging 2013; 

4. Begroting 2014; 

5. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie van het boekjaar 2014; 

6. Varia; 

Gelet op de bij de uitnodiging gevoegde bundel; 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44, 3° lid;  

Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van MIROM Menen van 

19 december 2013 zoals vastgesteld in zijn beslissing d.d. 8 november 2013 her vast 

te stellen als volgt: 
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Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de onderstaande punten, zoals geagendeerd 

voor de buitengewone algemene vergadering van MIROM Menen van  

19 december 2013: 

 

1. Statutenwijziging; 

2. Ondernemingsplan 2013-2018; 

3. Begrotingswijziging 2013; 

4. Begroting 2014; 

5. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie van het boekjaar 2014; 

6. Varia. 

 

Art. 2. De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de 

buitengewone algemene vergadering van MIROM Menen van 19 december 2013, 

op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 

onderhavig besluit. 

 

Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

van dit besluit, onder meer de kennisgeving van dit besluit aan MIROM Menen en 

aan de aangeduide vertegenwoordiger. 

 

3. OCMW: goedkeuring meerjarenplan 2014-2019. 

Mevrouw Chris Loosvelt, voorzitter van het OCMW, licht het meerjarenplan van 

het OCMW toe. Zij stelt dat voor het OCMW het de eerste maal was dat de regels 

van de beleids- en beheerscyclus werden toegepast. Het OCMW was niet zoals de 

gemeente proefproject, maar volgt nu de algemene verplichting om de documenten 

binnen de nieuwe regelgeving op te maken. 

 

Mevrouw Loosvelt schetst welke onderdelen samen het meerjarenplan uitmaken.  

Ze bespreekt eerst de strategische nota. De beleidsdoelstellingen werden opgesteld 

na het uitvoeren van een omgevingsanalyse. In de eerste plaats werd samen met het 

personeel, in alle diensten, een interne SWOT-analyse uitgevoerd. Zwaktes, 

sterktes, kansen en bedreigingen werden opgespoord. Op basis hiervan werd een 

document opgesteld dat verder besproken werd in managementteam en OCMW-

raad. Daarnaast werd een omgevingsanalyse opgemaakt in samenwerking met de 

provincie West-Vlaanderen en het Welzijnsconsortium.  

 

Op basis van de analyse werden drie prioritaire beleidsdoelstellingen en één niet-

prioritaire doelstelling geformuleerd.  

Eerste prioritaire doelstelling is: ‘Maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen op 

een volwaardige wijze laten deelnemen aan onze leef- en werkgemeenschap.’ Deze 

doelstelling omvat vier actieplannen: 

 Dringende hulpverlening verder uitbouwen. 

 Versterken van de zelfredzaamheid van cliënten van de sociale dienst. 

 Versterken van activeringsmogelijkheden in de ruime zin van het woord. 

 Leefbaar wonen van kansengroepen optimaliseren. 

De tweede doelstelling luidt: ‘Iedere inwoner van Wevelgem met een hulp- of 

zorgvraag ontvangt de nodige hulp-, zorg- en dienstverlening.’ De actieplannen hier 

zijn: 
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 De hulpverlening thuiszorg en ouderenzorg optimaliseren. 

 De uitbouw van de woonzorgkern Gullegem. 

 De uitbouw van de woonzorgkern Wevelgem. 

 De uitbouw van de woonzorgkern Moorsele, met aandacht voor het 

woonzorgproject dat er opgezet wordt. 

 Een onderzoek naar de uitbreiding van de dienstverlening naar nieuwe 

doelgroepen in de zorg, te kaderen binnen de vermaatschappelijking van de 

zorg voor psychiatrische patiënten en personen met een handicap. 

 Het opvolgen van de programmatie en het ondernemen van de nodige acties 

waar uitbreiding mogelijk is. 

‘Het versterken en verbreden van de dienstverlening’, is de derde prioritaire 

doelstelling. Hierin zijn de actieplannen: 

 De uitbouw van de samenwerking met de gemeente Wevelgem, OCMW’s 

en andere organisaties. 

 Het versterken van de interne samenwerking tussen de OCMW-diensten. 

 De uitbouw van de samenwerking met externe partners in de thuiszorg. 

De niet-prioritaire doelstelling betreft het verbeteren van de kwaliteit van de 

dienstverlening. De actieplannen zijn het prioritair richten van het personeelsbeleid 

op het verbeteren van de dienstverlening en het verbeteren van de operationele 

werking.  

 

De voorzitter zegt dat er binnen het OCMW gekozen is voor drie beleidsdomeinen: 

algemene financiering, algemene organisatie en welzijn. Onder welzijn zijn sociale 

dienst, ouderenzorg en thuiszorg terug te vinden. 

 

Naast de strategische nota is er de financiële nota. De gemeentelijke bijdrage, goed 

voor 5 097 100 euro in 2013, wordt in 2014 4 974 000 euro. Dit is een daling met 

2,42%. De volgende jaren is er een jaarlijkse groei ingeschat van 2%. De bijdrage 

voor 2014 valt uiteindelijk mee, zeker als rekening gehouden wordt met de 

ingebruikname van het nieuw woonzorgcentrum in Wevelgem. 

Wat de bijdrage uit het gemeentefonds betreft, is er in 2014 nog een stijging met 3% 

ten opzichte van 2013. De volgende jaren fluctueert deze jaarlijkse stijging 

hieromtrent om in de periode 2018-2019 2% te bedragen.  

 

Mevrouw Loosvelt toont vervolgens een grafiek van de personeelsuitgaven. In 2014 

is de sterkste stijging. Dit door de ingebruikname van het woonzorgcentrum 

Elckerlyc en het lokaal dienstencentrum in Wevelgem, dat in de loop van 2014 

opgestart wordt. De procentuele stijging ligt lager in de volgende jaren, meer 

bepaald op een jaarlijkse groei van ongeveer 2%. Heel wat oudere statutaire 

werknemers zullen op pensioen gaan en vervangen worden door contractuelen.  

Tot slot wijst de voorzitter op de evolutie van de intresten en aflossingen, de 

leningslasten. Die kennen in 2014 nog een groei door de consolidatie van de lening 

voor het woonzorgcentrum Elckerlyc.  

 

Vervolgens gaat ze over naar het budget 2014, dat vanavond ook ter kennisgeving 

gebracht wordt van de gemeenteraad. Dit budget kadert natuurlijk in het zo net 

besproken meerjarenplan. Het exploitatiebudget, met inbegrip van de gemeentelijke 

bijdrage, vertoont een overschot van 597 663 euro. Het investeringsbudget klokt af 

op 832 015 euro en de andere uitgaven, dit zijn de aflossingen van leningen, 

bedragen 1 622 281 euro. In totaal maakt dit een tekort uit voor het jaar 2014 van 

192 603 euro. 
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De autofinancieringsmarge bedraagt voor 2014 eveneens – 192 603 euro.  

Deze marge is positief in alle andere jaren. Er wordt voldaan aan de 

evenwichtsvereiste, opgelegd door de regelgeving. 

 

De voorzitter wijst ten slotte op de afspraken die gemaakt werden met de gemeente 

met betrekking tot de zogenaamde 13-rekening. Dat is de rekening waarop de 

overschotten van gemeentelijke bijdragen gecumuleerd werden, meer bepaald het 

verschil tussen wat gebudgetteerd werd en wat werkelijk nodig bleek. Het overschot 

van deze rekening wordt voor 31 december 2013 geraamd op 6 miljoen euro.  

2 miljoen euro hiervan vloeit terug naar de gemeentekas, 1 miljoen wordt in het 

OCMW behouden als werkkapitaal en 3 miljoen euro kan door het OCMW 

aangewend worden als investeringssubsidie. Mocht de 13-rekening de 6 miljoen 

euro overschrijden, dan is dit ook bestemd voor de gemeente. Het precieze bedrag 

zal slechts gekend zijn na de opmaak van de jaarrekening 2013. 

 

De heer Francies Debels, sp.a, stelt te kunnen instemmen met dit meerjarenplan.  

Als partij zijn ze enorm verheugd dat er een verbreding gezocht wordt in de 

samenwerking. Hij spreekt de hoop uit dat dit in de ruime zin beschouwd kan 

worden, pluralistisch, dus dat er partners gezocht worden van diverse strekkingen.  

Hij vraagt nog na of er nog een opening gepland is voor het nieuwe 

woonzorgcentrum Elckerlyc, dat intussen in werking is sinds oktober. Hij is alvast 

geïnteresseerd om eens te wandelen doorheen dit nieuwe gebouw. 

 

Mevrouw Loosvelt antwoordt dat de opening gepland wordt in het voorjaar 2014 en 

door persoonlijke omstandigheden niet vroeger kon georganiseerd worden. Intussen 

zal ook de omgeving  heel wat mooier ogen en zullen de kunstwerken voltooid zijn.  

Wat de samenwerking betreft, heeft zij deze opmerking ook al genoteerd via het 

raadslid van sp.a in de OCMW-raad. Het is inderdaad de bedoeling alle partners te 

betrekken. Zij wijst erop dat de heer Debels ook voorzitter van het OCMW geweest 

is en in die zin weet dat er met de private partners overlegd wordt vanuit het 

OCMW. Er wordt hierbij verwezen naar de poetsdienst, waar een aanvullend 

aanbod is, naast het aanbod vanuit de mutualiteiten. In deze tijden is pluralistische 

samenwerking een noodzaak om tot goede resultaten te komen.  

 

De heer Filip Daem, N-VA, zegt dat zijn fractie zich zal onthouden en dat om 

dezelfde redenen als degene aangehaald door de raadsleden van N-VA in de 

OCMW-raad.  

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, noteert heel wat goede voorstellen. Hij mist 

echter een geïntegreerd armoedebeleid, een aanpak die als een rode draad terugkeert 

en waarbij het verschil gemaakt wordt door de creatie van een samenhang tussen de 

diverse maatregelen. Daarnaast noteert hij weinig prioritair beleid. Hij kan hier 

begrip voor opbrengen. Het is de eerste keer dat met de beleids- en beheerscyclus 

gewerkt wordt. Toch wil hij ervoor pleiten om in de toekomst een relevant 

percentage van de middelen toe te wijzen aan prioritair beleid, wat de opvolging 

voor een raadslid bevordert. 

 

Mevrouw Loosvelt antwoordt dat het in het begin de bedoeling was om te werken 

met meer prioritaire beleidsdoelstellingen en domeinen, maar bij wijzigingen zou 

dit meer raadsbeslissingen vergen. Dit maakt de werking niet eenvoudiger.  
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De beperking qua doelstellingen heeft niet de bedoeling om de raadsleden niet te 

informeren. De informatie blijft wel beschikbaar.  

De voorzitter stelt dat er moet gewerkt worden met een nieuw instrument, dat zij 

persoonlijk niet als een verbetering ervaart. Ze vond de informatie vanuit de NOB, 

de vroegere planningsregeling, rijker, met de verschillende activiteitencentra. Ze is 

ervan overtuigd dat de documenten in de toekomst wat meer gestoffeerd zullen 

worden en engageert zich om de acties verder uit te werken in een wisselwerking 

tussen managementteam en raad voor maatschappelijk welzijn. 

Wat het armoedebeleid betreft, houdt de sociale dienst vinger aan de pols, wordt 

nagegaan wat er leeft aan de basis. Diverse acties worden al opgezet: de creatie van 

doorgangswoningen, het zelfstandiger maken van cliënten in budgetbegeleiding 

zodat er sneller ruimte komt voor nieuwe situaties… Hier wordt zeker werk van 

gemaakt. 

 

De heer Marcel Masquelin, Vlaams Belang, wenst zich te onthouden. Dit biedt hem 

ruimte om in de toekomst nog te reageren indien hij dit wenselijk acht. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het decreet d.d. 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet), in het bijzonder 

artikel 146, §1 en artikel 148, §1; dat het meerjarenplan dient voorgelegd aan de 

gemeenteraad ter goedkeuring; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 13 november 2013, in uitvoering van artikel 270 van het OCMW-decreet; 

Gehoord de toelichting van mevrouw de voorzitter van het OCMW; 

Gehoord de tussenkomsten van verschillende raadsleden, waarbij de heer Francies 

Debels, namens de fractie sp.a en de heer Henk Vandenbroucke, namens de fractie 

Groen, hun ja-stem motiveren en waarbij de heer Filip Daem, namens de fractie  

N-VA en de heer Marcel Masquelin (Vlaams Belang) hun onthouding 

argumenteren;  

 

BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V: 17, sp.a: 2, Groen: 2) bij 8 onthoudingen 

(N-VA: 7, Vlaams Belang: 1):  

  

Het meerjarenplan 2014-2019 van het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn wordt goedgekeurd. 

 

4. OCMW: kennisname budget 2014. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op artikel 150 van het decreet d.d. 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het budget 2014 van het OCMW; 

Gehoord de toelichting van mevrouw de voorzitter van het OCMW; 



568 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende de goedkeuring 

van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW; 

Overwegende dat het budget 2014 past binnen het meerjarenplan en de 

gemeentelijke bijdrage blijft binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage die 

opgenomen is in het meerjarenplan; 

 

Neemt kennis van het budget 2014 van het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn waarbij de gemeentelijke bijdrage bepaald wordt op 4 974 000 euro.  

 

5. Aanvullende personenbelasting. 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, stelt voor dat de bevoegde schepen een 

algemene beschouwing geeft bij alle voorliggende belastingreglementen, die daarna 

puntsgewijs kunnen becommentarieerd en gestemd worden. 

 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën, wil benadrukken dat de gemeente op 

vandaag financieel gezond is, dat de gemeente dit in het verleden was en dat dit in 

de toekomst zo moet blijven. Zoals reeds gesteld in de gemeenteraad van oktober 

wordt door de meerderheid gestreefd naar een gelijke belastingdruk. Wordt die druk 

vergeleken met andere gemeenten in de regio, dan blijkt dat Wevelgem met  

644 euro belastingopbrengst per inwoner lager zit dan gemiddeld. Reden hiervoor is 

vooral het beperkte aandeel aan eigen, specifieke gemeentebelastingen.  

 

Mevrouw Maes stelt dat de belangrijke boodschap is dat Wevelgem voor de 

komende periode 2014-2019 zijn belastingen niet zal verhogen. Dit betekent in de 

eerste plaats een status quo in de belangrijke aanvullende belastingen: meer bepaald 

7% aanvullende personenbelastingen en 1800 opcentiemen in de onroerende 

voorheffing. Wat de eigen belastingreglementen betreft, zijn er wel wat 

inhoudelijke wijzigingen en verschuivingen. 

In de eerste plaats is er de milieubelasting. Die verdwijnt en in de plaats komt er een 

algemene belasting voor de gezinnen en een algemene belasting voor de bedrijven. 

Voor de gezinnen blijft het tarief van de milieubelasting behouden, meer bepaald  

75 euro. Voor de bedrijven verdwijnt het hoogste tarief - 225 euro - van de 

milieubelasting. De tarieven van 75 en 150 euro blijven bestaan. De hoogte van het 

tarief is afhankelijk van de bedrijfsoppervlakte, al dan niet meer dan 100 m².  

De inspiratie voor deze belasting en de wijze van tariferen werd gehaald bij de 

provincie, waarmee – om het administratief eenvoudig te houden – zou 

samengewerkt worden. In deze oefening werden ook drie bedrijfsspecifieke 

belastingen afgeschaft: de belasting op de commerciële wegwijzers, de belasting op 

bank- en financieringsinstellingen en de belasting op het ontbreken van 

parkeerplaatsen. Belangrijk is dat, na al deze verschuivingen, finaal dezelfde 

opbrengst gehaald wordt. 

Vervolgens focust de schepen op een aantal inhoudelijke wijzigingen.  

Een belangrijke tariefaanpassing wordt doorgevoerd in de belasting op tweede 

verblijven, waar de aanslag verhoogd wordt van 375 euro naar 750 euro.  

Reden hiervoor is het tegengaan van fiscale ontwijking. Daarmee benadert dit tarief 

ook meer de belasting op de leegstand.  

Mevrouw Maes besluit met de moraal bij het verhaal: geen verhoogde belastingen 

in Wevelgem.  
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De heer Henk Vandenbroucke, Groen, herhaalt een opmerking die hij ook al vorig 

jaar maakte. Hij vindt het vreemd om eerst aanvullende personenbelasting en 

opcentiemen goed te keuren, alvorens gediscussieerd wordt over het budget.  

Dit lijkt hem niet logisch.  

Hij is tevreden dat de milieubelasting verdwijnt qua terminologie, maar betreurt het 

blijvend forfaitair karakter van de vervangende algemene belasting. Op dat punt zal 

de fractie dus tegen stemmen. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van 

alle rendabele belastingen; 

Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992; 

Overwegende dat de handhaving van deze belasting noodzakelijk is om het 

evenwicht van het budget te verzekeren; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

 

BESLIST EENPARIG:  

 

Artikel 1:  

Voor het aanslagjaar 2014 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van 

de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 

 

Artikel 2:  

De belasting wordt vastgesteld op 7% van het volgens artikel 466 en artikel 466bis 

van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de 

personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is of zou zijn voor hetzelfde 

aanslagjaar. Die belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de 

belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 

 

Artikel 3: 

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen 

van de administratie der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de 

bepalingen in artikel 466 en volgende van het wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992. 

 

Artikel 4: 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 5: 

Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 

 

6. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

DE GEMEENTERAAD, 
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Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van alle 

rendabele belastingen vergt; 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en meer bepaald op artikel 

298 en artikel 464, 1°; 

Overwegende dat de handhaving van deze belasting noodzakelijk is om het 

evenwicht van het budget te verzekeren; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

 

BESLIST EENPARIG:  

 

Artikel 1: 

Er worden voor het aanslagjaar 2014 duizend achthonderd (1 800) opcentiemen op 

de onroerende voorheffing geheven. 

 

Artikel 2: 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 3: 
Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 

 

7. Algemene gemeentebelasting gezinnen. 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, heeft voor zijn fractie al een stemverklaring 

afgelegd bij de algemene bespreking van de belastingen. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, stelt vast dat voor deze algemene belasting 

enkel een vrijstelling kan bekomen worden indien binnen het gezin een leefloon 

verkregen wordt. Hij vindt dit ook normaal. Maar wat voor gezinnen waarin de 

mensen werkloos zijn, wat in geval van inkomensverlies door ziekte, wat voor 

mensen in de invaliditeit? Ook hier ligt het inkomen laag. Waarom genieten zij geen 

vrijstelling? Dit zijn trouwens categorieën van mensen die totaal niets kunnen doen 

aan de financiële toestand waarin ze zich bevinden. Ze hebben dikwijls al 

gewerkt…  

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, stelt vast dat de opmerkingen van de 

raadsleden Vandenbroucke en Vanhaverbeke in dezelfde richting gaan. Omtrent het 

forfaitaire karakter van de belasting en wie wel of niet moet vrijgesteld worden, is 

grondig nagedacht. De meerderheid deelt de geuite bekommernissen. Het is 

inderdaad de bedoeling om naar een rechtvaardige fiscaliteit te streven. Vraag is 

natuurlijk hoe je dit het best kan bereiken?  

Ten eerste is ervoor gekozen om het tarief op 75 euro te houden en dit niet te 

verhogen tijdens de legislatuur. Gelet op de inflatie betekent dit dus dat het 

forfaitair aandeel qua belastingopbrengsten daalt. 

Ten tweede stelt zich de vraag welke categorieën een vrijstelling of een korting 

moeten krijgen. Daar is geoordeeld dat het wenselijk lijkt wie een leefloon krijgt, 

vrij te stellen. Het toekennen van een leefloon gebeurt immers pas na een  heel 

grondig onderzoek door het OCMW. Het gaat dus werkelijk om een categorie van 

mensen die voor zijn inkomen volledig afhankelijk is van een inkomen van het 

OCMW.  
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Ten derde werd inderdaad nagedacht over een uitbreiding naar andere categorieën. 

Het bedrag is natuurlijk relatief laag om te differentiëren. Soms wordt gepleit voor 

een lager tarief voor grote gezinnen, want die hebben veel lasten. Soms wordt 

gepleit voor alleenstaanden, die het vaste bedrag niet kunnen verdelen over 

huisgenoten. De vraag blijft dan: wat is rechtvaardig? Naast differentiatie naar 

gezinsgrootte kan ook een onderscheid gemaakt worden afhankelijk van het 

inkomen, van de financiële situatie. Maar wie krijgt dan een lager tarief? Statuten 

zoals de WIGW’s van vroeger of het huidige OMNIO-statuut zijn vrij goed 

onderscheiden statuten, maar de ervaring leert dat deze opdeling niet altijd conform 

de gewenste doelgroep is.  

Al deze overwegingen, gecombineerd met het feit dat er ook rekening dient 

gehouden met de administratieve lasten die verdere differentiatie met zich brengt, 

hebben geleid tot de keuze om een eenduidig tarief van 75 euro voor de gezinnen te 

behouden.  

De burgemeester verzekert de raadsleden dat er ernstig nagedacht is over het tarief, 

wijst erop dat het behoud van het tarief op 75 euro in reële termen eigenlijk een 

belastingverlaging betreft en stelt dat, net zoals bij zoveel andere tarieven, er 

inderdaad aspecten kunnen aangevoerd inzake rechtvaardigheid en 

onrechtvaardigheid.  

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, vraagt of er bij deze oefening eens berekend 

is hoeveel de opcentiemen op de onroerende voorheffing moeten toenemen om deze 

belasting te compenseren. Deze belasting biedt een eerlijk kader om deze opbrengst 

toch te verwerven, zonder bijkomende administratieve lasten. Of is dit een te zwaar 

symbooldossier?  

 

De burgemeester weet dat in sommige gemeenten op die manier geredeneerd is.  

Hij verwijst hierbij naar de stad Harelbeke. 

 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën, stelt dat de afweging inderdaad 

gemaakt werd. Maar uiteindelijk werd een andere keuze gemaakt. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat het gemeentebestuur tot taak heeft bij te dragen tot het welzijn 

van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk beleid; 

Overwegende dat aan deze taak heel wat kosten verbonden zijn; 

Overwegende dat het hierbij billijk voorkomt deze lasten zoveel mogelijk te 

spreiden over de volledige bevolking;  

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gehoord de stemverklaring van de heer Henk Vandenbroucke, namens de fractie 

Groen; 

 

BESLIST met 27 stemmen voor (CD&V: 17, N-VA: 7, sp.a: 2, Vlaams Belang: 1) 

bij 2 tegen (Groen):  
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Artikel 1. 

Voor een periode ingaande op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 

wordt ten gunste van de gemeente Wevelgem een algemene gemeentebelasting 

geheven ten laste van de gezinnen die in de gemeente Wevelgem hun 

hoofdverblijfplaats hebben op 1 januari van het aanslagjaar. 

 

Artikel 2. 

A. Onder gezin wordt verstaan: 

 

1) een persoon die gewoonlijk alleen leeft; 

2) twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar 

verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er 

samenleven.  

In die zin maken, overeenkomstig de omzendbrief van het ministerie van 

binnenlandse zaken en ambtenarenzaken, d.d. 7 oktober 1992, betreffende 

het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, één 

gezin uit: 

a) al de leden van een kloostergemeenschap die in eenzelfde woning 

verenigd zijn, 

b) de personen die toegelaten zijn tot rustoorden, 

c) de loontrekkenden die gewoonlijk bij hun werkgever thuis verblijven. 

 

B. Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan: 

1) de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft, 

2) de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is 

samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door 

verwantschap verbonden zijn. 

 

Artikel 3. 

De gezinssituatie en de hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar blijken 

uit zowel de bevolkingsregisters van de gemeente als uit het rijksregister van de 

natuurlijke personen. 

 

Artikel 4. 

De belasting wordt gevestigd lastens de referentiepersoon van het gezin, d.i. het 

gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de 

aangelegenheden die het gezin betreffen. 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier en is ondeelbaar 

verschuldigd voor het aanslagjaar. 

De belasting is bepaald op 75,00 euro per gezin. 

 

Artikel 5. 
Een gezin kan vrijstelling van de belasting bekomen indien de referentiepersoon 

van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op maatschappelijke 

integratie (leefloon) op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie of steun ontvangt van een OCMW dat geheel of 

gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat. 
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Artikel 6. 

Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de 

verzending van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke 

rekening van het gemeentebestuur.  

 

Artikel 7. 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 8. 
Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 

 

8. Algemene gemeentebelasting op bedrijven. 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, verwijst naar het vroegere reglement, waarin 

nog een hoogste belastingschaal weerhouden was voor de grootste vervuilers. 

Waarom is dit niet weerhouden? Dit zijn toch extra inkomsten. 

 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën, stelt dat het dan effectief om een 

milieubelasting ging, in functie van het milieu. Bij deze algemene belasting is het 

onderscheidend criterium de oppervlakte. De berekening is door de financieel 

beheerder als dusdanig gemaakt dat de totale belastingopbrengsten identiek blijven.  

 

De heer Jasper Stragier, Groen, vraagt of 100 m² niet wat weinig is. 

 

Mevrouw Maes antwoordt dat het om effectieve bedrijfsruimte gaat. De berekening 

is gemaakt op basis van de gegevens die momenteel al in handen zijn van het 

provinciebestuur. Dit maakt het ook allemaal administratief eenvoudiger.  

 

De heer Francies Debels, sp.a, vraagt of er een onderscheid gemaakt wordt tussen 

een zelfstandige in hoofdberoep en in bijberoep. 

 

Mevrouw Maes antwoordt dat dit niet het geval is. Het is in functie van het hebben 

van een ondernemingsnummer. 

 

De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, stelt vast dat de opbrengst van deze belasting in 

het meerjarenplan jaarlijks stijgt met ongeveer 6 000 euro, van 295 000 euro in 

2014 naar 325 000 euro in 2019. Hoe is dit te rijmen met het forfaitaire tarief, dat 

onveranderd blijft? 

 

Mevrouw Maes zegt dat hier gerekend wordt op een stijging van het aantal 

bedrijven. 

 

De heer Seynnaeve vraagt of dit dan over precies 6 000 euro gaat. 

 

Mevrouw Maes zegt dat dit natuurlijk een raming is. Er wordt uitgegaan van een 

bescheiden groeipad. Geen stijging noteren zou, zo leert de ervaring, ook niet 

correct zijn. 
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De heer Seynnaeve vraagt naar uitleg bij artikel 5, dat voorziet in een vrijstelling 

voor de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 en 181 van het wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992. 

 

Mevrouw Maes zou dit moeten checken, maar meent dat dit om de 

intercommunales gaat en de vzw’s. 

 

De heer Seynnaeve vraagt of ook de bars deze belasting zullen betalen. Hij meent 

van wel. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, zegt dat dit ook bedrijven zijn met een 

ondernemingsnummer. Dus het antwoord is inderdaad: ja. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat het gemeentebestuur tot taak heeft te voorzien in een degelijke 

infrastructuur ten behoeve van bedrijven en ondernemingen, te zorgen voor de 

veiligheid en tot een duurzame ontwikkeling in het algemeen; 

Overwegende dat aan deze taak heel wat kosten verbonden zijn; 

Overwegende dat het hierbij billijk voorkomt deze lasten zoveel mogelijk te 

spreiden over alle personen die een bedrijfsactiviteit uitoefenen op het gemeentelijk 

grondgebied;  

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. 

Voor een periode ingaande op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 

wordt ten gunste van de gemeente Wevelgem een algemene gemeentebelasting 

geheven ten laste van de natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke 

verenigingen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de 

gemeente: 

- een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen; 

- een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren, of een 

andere economische activiteit uitoefenen. 

 

Artikel 2. 

De belasting wordt berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern of 

bedrijfsvestiging op het grondgebied van de gemeente Wevelgem. 

 

Artikel 3. 

Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare 

oppervlakte per 1 januari van het aanslagjaar per vestiging vastgesteld op: 

- 75,00 euro voor bedrijf of vestiging met een oppervlakte tot en met 100 m²; 
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- 150,00 euro voor bedrijf of vestiging met een oppervlakte van meer dan  

100 m². 

 

Artikel 4. 

Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking: de totale oppervlakte, zowel 

bebouwde als onbebouwde die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor 

de bedrijfsuitbating wordt gebruikt of hiervoor noodzakelijk is, alsmede de 

oppervlakte van de aanliggende terreinen met inbegrip van alle aanhorigheden die 

een functionele band hebben met de uitoefening van de beroepsactiviteit of met de 

bedrijfsuitbating. 

Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden: 

a) voor alle bedrijven: de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende 

grond; 

b) bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven: de oppervlakte van het 

woonhuis, de onbebouwde hofplaats, weilanden en cultuurgronden. 

 

Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of 

bedrijfsvestiging te beschikken waarvoor minstens de minimumbelasting 

verschuldigd is. 

 

Artikel 5. 

De belasting is niet verschuldigd door de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 

en 181 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 

 

Artikel 6.  

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier en is ondeelbaar 

verschuldigd voor het hele jaar. 

De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, 

evenals de vermindering van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen 

aanleiding tot enige belastingvermindering. 

 

Artikel 7. 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 8. 
Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 

 

9. Reglement voor de opname van panden in het leegstandsregister. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 2°; 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, 

hierna decreet grond- en pandenbeleid genoemd; 

Gelet op het gemeentelijk belastingreglement op gebouwen en woningen die zijn 

opgenomen in het leegstandsregister, goedgekeurd in de zitting van de 

gemeenteraad d.d. 9 april 2010, zoals laatst gewijzigd in de zitting van de 

gemeenteraad d.d. 10 februari 2012 en gecoördineerd in het college van 
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burgemeester en schepenen d.d. 4 april 2012 en gewijzigd door de gemeenteraad 

d.d. 14 december 2012; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere 

regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van 

de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van 

leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen; 

Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 20 januari 2013 en 4 december 2013; 

Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de 

gemeente moet voorkomen en bestreden worden; 

Overwegende dat elke gemeente een register van leegstaande woningen en 

woningen moet bijhouden; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Volgend reglement betreffende de opname van panden in het leegstandsregister 

goed te keuren. 

 

Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

1.1 Definities 

 

De volgende begrippen worden gebruikt: 

1. Administratie:  

De gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt 

belast met de opmaak en de opbouw van het leegstandsregister. 

2. Gebouw:  

Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen 

omvat, dat niet beantwoordt aan de definitie van woning zoals bedoeld onder 3 

en met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1° van het decreet 

van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 

leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.  

3. Woning:  

Elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de 

huisvesting van een gezin of alleenstaande. 

4. Inventarisatiedatum:  

De datum waarop het gebouw en/of de woning voor de eerste maal in het 

leegstandsregister wordt opgenomen. 

5. Leegstaand gebouw: 

§1. Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van 

de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt 

aangewend gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende 

maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel 

uitmaken van het gebouw. De functie van het gebouw is deze die overeenkomt 

met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan afgeleverde of gedane 

stedenbouwkundige vergunning, melding in de zin van artikel 4.2.2 van de 

Vlaamse codex ruimtelijke ordening, milieuvergunning of melding in de zin van 

het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. 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 
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het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van 

leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden.   

§2. Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, 

vermeld in artikel 2, 2° van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen 

ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de oorspronkelijke 

beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont en dat 

gedeelte niet afsplitsbaar is. 

Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien het na sloping van de overige gedeelten 

kan worden beschouwd als een afzonderlijke woning die voldoet aan de 

bouwfysische vereisten. 

6. Leegstaande woning:  

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een termijn 

van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in 

overeenstemming met hetzij de woonfunctie, hetzij elke andere door de 

Vlaamse regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel 

gebruik van de woning met zich meebrengt. 

7. Een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als leegstaand beschouwd 

indien dat gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van een 

stedenbouwkundige vergunning in laatste administratieve aanleg niet 

aangewend wordt overeenkomstig 5, §1 respectievelijk 6. 

8. Een gebouw dat of een woning die in aanmerking komt voor inventarisatie in de 

zin van hoofdstuk II van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter 

bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, 

wordt nooit als een leegstaand gebouw of als een leegstaande woning 

beschouwd. 

De bedrijfsruimten die op grond van artikel 2, 1° van het decreet van  

19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 

leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten worden uitgesloten van de 

toepassing van voormeld decreet, worden onder de aldaar vermelde 

voorwaarden evenmin als leegstaande gebouwen of woningen beschouwd. 

9. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzes: 

a) een aangetekend schrijven 

b) een afgifte tegen ontvangstbewijs 

c) elke andere door de Vlaamse regering toegelaten betekeningswijze 

waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden 

vastgesteld. 

10. Pand: gebouw of woning. 

11. Zakelijk gerechtigde: de houder van een van volgende zakelijke rechten: 

a) de volle eigendom; 

b) het recht van opstal of van erfpacht; 

c) het vruchtgebruik. 

 

Art. 2. INVENTARIS 

 

2.1 Inventaris 

 

§ 1. De administratie maakt twee afzonderlijke inventarissen: een inventaris 

leegstaande gebouwen en een inventaris leegstaande woningen. Beide inventarissen 

worden samen ondergebracht in het leegstandsregister.  
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§2. Woningen die door het Vlaamse gewest geïnventariseerd zijn als ongeschikt 

en/of onbewoonbaar, worden niet opgenomen in het leegstandsregister. 

 

§3. Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in een van 

de inventarissen, vermeld in §1, aan de hand van een genummerde administratieve 

akte, waarbij een fotodossier en een beschrijvend verslag, met vermelding van de 

elementen die de leegstand staven, gevoegd worden. De administratieve akte bevat 

als besluit de beslissing tot opname in het leegstandsregister. 

 

2.2 Wijze van inventarisatie van leegstaande woningen en gebouwen 

 

§1. De administratie beoordeelt de leegstand van een gebouw of een woning aan de 

hand van objectieve indicaties, zoals daar onder meer zijn (niet-limitatieve lijst): 

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

woning 

 de onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden, bvb. door een 

geblokkeerde toegang 

 het ontbreken van een aangifte als tweede verblijf 

 het langdurig aanbieden van het gebouw of de woning als ‘te huur’ of ‘te koop’ 

 het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen 

 een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik 

overeenkomstig de functie van het gebouw of de woonfunctie kan worden 

uitgesloten 

 het vermoeden van het gebruik van een woonentiteit als domiciliewoning 

 de vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het 

wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

 getuigenissen.  

 

Als uit de feitelijke indicaties niet onmiddellijk vastgesteld kan worden dat de 

leegstand al minimaal twaalf opeenvolgende maanden aanhoudt, voert de 

administratie een tweede controle uit. 

§2. De ambtenaren van de administratie zijn bevoegd om leegstand van een gebouw 

en/of woning op te sporen en in een genummerde administratieve akte vast te 

stellen, aan de hand van het verslag vermeld in art. 2.1 §3. De door het college van 

burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstaande gebouwen en 

woningen belaste ambtenaren 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.  

§3. De zakelijk gerechtigde wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van de 

beslissing tot opname van leegstaande gebouwen en woningen in het 

leegstandsregister.  

Het schrijven omvat zowel de administratieve akte als het beschrijvende verslag, 

vermeld in artikel 2.1 §3, en geeft desgevallend aan welke vrijstellingen van de 

leegstandsheffing in het leegstandsregister worden vermeld.   
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2.3 Betwistingen inventarisatie leegstand  

 

§1. Binnen een termijn van 30 dagen, ingaand de dag na deze van de betekening 

van het schrijven, vermeld in artikel 2.2, §3, kan een zakelijk gerechtigde bij de 

beroepsinstantie, zijnde het college van burgemeester en schepenen of het (de) 

personeelslid(leden) aan wie ze deze bevoegdheid delegeert, beroep aantekenen 

tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Het beroepsschrift dient 

ingediend met een aangetekende brief, door afgifte tegen ontvangstbewijs of met 

een elektronisch aangetekende zending.  

Het beroepsschrift wordt gedagtekend en bevat minimaal de volgende gegevens: 

1°/ de identiteit en het adres van de indiener; 

2°/ de aanwijzing van de administratieve akte en van het gebouw of de woning 

waarop het beroepsschrift betrekking heeft; 

3°/ een of meer bewijsstukken die de vaststelling van leegstand betwisten. Dit kan 

met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed.  

De overtuigingsstukken worden door de indiener gebundeld en op een 

bijgevoegde inventaris opgenomen. 

 

Als het beroepsschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de 

zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot 

vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de 

balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 

 

§2. Zolang de indieningstermijn van 30 dagen niet verstreken is, kan een 

vervangend beroepsschrift ingediend worden, waarbij het eerdere beroepsschrift als 

ingetrokken beschouwd wordt. 

 

§3. De beroepsinstantie registreert elk inkomend beroepsschrift in het 

leegstandsregister en meldt de ontvangst ervan aan de indiener van het 

beroepsschrift. 

De beroepsinstantie toetst de ontvankelijkheid van het beroepsschrift.  

Het beroepsschrift is alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen: 

1°/ het beroepsschrift is te laat ingediend of niet ingediend overeenkomstig de 

bepalingen in art. 2.3. §1; 

2°/ het beroepsschrift gaat niet uit van een zakelijk gerechtigde als vermeld in 

artikel 2.3. §1 of zijn vertegenwoordiger; 

3°/ het beroepsschrift is niet ondertekend. 

Als de beroepsinstantie vaststelt dat het beroepsschrift onontvankelijk is, deelt ze 

dat aan de indiener mee met de vermelding dat de procedure als afgehandeld 

beschouwd wordt. 

 

§4. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke 

beroepsschriften op stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige 

vaststelling, of met een feitenonderzoek, dat uitgevoerd wordt door een met de 

opsporing van leegstaande gebouwen en woningen belaste ambtenaar. Het beroep 

wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd 

wordt voor het feitenonderzoek. 

 

§5. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing 

aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na 
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deze van de betekening van het beroepsschrift. De uitspraak wordt per beveiligde 

zending betekend.   

Als de beroepsinstantie het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, 

vermeld in het eerste lid, kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder 

gedane vaststellingen geen aanleiding geven tot een nieuwe beslissing tot opname 

in het leegstandsregister. 

 

§6. Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist 

wordt, of het beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, 

neemt de administratie het gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf 

de datum van de vaststelling van de leegstand.  

 

2.4 Schrapping uit de inventaris 

 

§1. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk 

gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte 

overeenkomstig de functie, vermeld in artikel 1.1, 5°, aangewend wordt gedurende 

een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. Als datum van schrapping 

wordt vermeld de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie, 

vermeld in artikel 1.1, 5°. 

Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk 

gerechtigde bewijst dat deze woning gedurende een termijn van ten minste zes 

opeenvolgende maanden aangewend wordt in overeenstemming met de functie 

vermeld in artikel 1.1, 6°. Als datum van schrapping wordt vermeld de eerste dag 

van de aanwending overeenkomstig de functie, vermeld in artikel 1.1, 6°. 

 

§2. Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de zakelijk gerechtigde een 

gemotiveerd verzoek aan de administratie (op de wijze vermeld in artikel 2.3, §1, 

voor de indiening van een beroepsschrift) of kan de administratie zelf de 

vaststelling doen of een pand voldoet aan de voorwaarden uit artikel 2.4 § 1. 

De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping uit het 

leegstandsregister op stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige 

vaststelling, of met een feitenonderzoek, dat uitgevoerd wordt door een met de 

opsporing van leegstaande gebouwen en woningen belaste ambtenaar. Het verzoek 

wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd 

wordt voor het feitenonderzoek. 

Bij een verzoek neemt de administratie een beslissing binnen een termijn van orde 

van twee maanden na de ontvangst van het verzoek. De administratie brengt de 

verzoeker op de hoogte van haar beslissing met een aangetekende brief of met een 

elektronisch aangetekende zending. Als het verzoek gegrond is, of de administratie 

nalaat om binnen de 90 dagen kennis te geven van zijn beslissing aan de verzoeker, 

is het verzoek ingewilligd met als datum van schrapping de datum van het initiële 

verzoek tot schrapping. 

Wanneer de administratie zelf de vaststelling, doet kan zij overgaan tot ambtshalve 

schrapping van het pand van het register. 

 

Art. 3. OVERGANGSMAATREGELEN 

 

Alle gegevens als opgenomen in het leegstandsregister zoals bepaald in het 

gemeentelijk belastingreglement op gebouwen en woningen die zijn opgenomen 

in het leegstandsregister, goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad  
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d.d. 9 april 2010, zoals laatst gewijzigd in de zitting van de gemeenteraad  

d.d. 10 februari 2012 en gecoördineerd in het college van burgemeester en 

schepenen d.d. 4 april 2012 en gewijzigd door de gemeenteraad  

d.d. 14 december 2012, blijven behouden in het leegstandsregister. 

 

10. Belasting voor panden opgenomen in het leegstandsregister. 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, wijst op een kleine wijziging in de 

vrijstellingen ten opzichte van de ontwerptekst die aan de raadsleden samen met de 

agenda bezorgd werd. Een erratum is ter zitting uitgedeeld. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, merkt op dat deze belasting niet 

verschuldigd is door OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen en gemeente. 

Vraag is: zijn daar leegstaande panden? Zo ja, hoe zit het met de voorbeeldfunctie?  

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, zegt dat leegstand hier dikwijls gekoppeld is 

aan een renovatiedossier. De sociale huisvestingsmaatschappij kiest er dikwijls voor 

om een aantal panden tegelijk aan te pakken. Zo kunnen panden toch een tijdje leeg 

staan. Wat de gemeente betreft, daar zijn praktisch geen woningen meer in bezit. 

 

Mevrouw Chris Loosvelt, voorzitter OCMW, zegt dat het bij het OCMW vooral om 

doorgangswoningen gaat. Ook daar is leegstand een gevolg van renovatie. 

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, vraagt wie er beslist of het al dan niet om 

leegstand gaat.  

 

De heer Mathieu Desmet, schepen van wonen, antwoordt dat hiertoe op de 

gemeente een administratieve werkgroep opgericht werd, die de aangiftes gaat 

screenen. Op basis van hun bevindingen wordt een advies aan het college van 

burgemeester en schepenen overgemaakt. 

 

De heer Vansteenkiste merkt op dat je een huis zogezegd te huur kan aanbieden, 

maar de huurprijs zo hoog kan zetten dat het toch leeg blijft staan. Zal je dan toch 

moeten betalen? 

 

De heer Desmet antwoordt dat dit afhankelijk is van de periode van effectieve 

leegstand. Maar inderdaad, op een bepaald moment wordt de belasting geheven.  

Er staan heel wat panden op het register, maar de bedoeling van het 

belastingreglement is om de speculatieve leegstand aan te pakken. In de praktijk 

gaat dat om 10 à 20 panden. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15°; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
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Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, 

hierna decreet grond- en pandenbeleid genoemd; 

Gelet op het gemeentelijk belastingreglement op gebouwen en woningen die zijn 

opgenomen in het leegstandsregister, goedgekeurd in de zitting van de 

gemeenteraad d.d. 9 april 2010, zoals laatst gewijzigd in de zitting van de 

gemeenteraad d.d. 10 februari 2012 en gecoördineerd in het college van 

burgemeester en schepenen d.d. 4 april 2012 en gewijzigd door de gemeenteraad 

d.d. 14 december 2012; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere 

regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van 

de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van 

leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen; 

Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 20 januari 2013 en 4 december 2013 ; 

Gelet op het reglement voor opname van panden in het leegstandsregister zoals 

goedgekeurd door de gemeenteraad van heden; 

Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de 

gemeente moet voorkomen en bestreden worden; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Volgend belastingreglement voor panden opgenomen op het leegstandsregister goed 

te keuren: 

 

Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

1.1. Definities 

 

De volgende begrippen worden gebruikt: 

1.    Administratie:  

De gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt 

belast met de opmaak en de opbouw van het leegstandsregister. 

2. Gebouw:  

Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen 

omvat, dat niet beantwoordt aan de definitie van woning zoals bedoeld onder 3 

en met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1° van het decreet 

van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 

leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.  

3. Woning:  

Elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de 

huisvesting van een gezin of alleenstaande. 

4. Inventarisatiedatum:  

De datum waarop het gebouw en/of de woning voor de eerste maal in het 

leegstandsregister wordt opgenomen. 

5. Leegstandsregister: de inventaris van leegstaande gebouwen en leegstaande 

woningen zoals opgesteld door de administratie conform het reglement 

betreffende de opname van panden in het leegstandsregister zoals goedgekeurd 

door de gemeenteraad van 13 december 2013 (en latere wijzigingen).  

6. Renovatienota: een nota die bestaat uit: 

a) Een overzicht van werken die worden uitgevoerd. 
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b) Een plan of schets en enkele foto’s van de bestaande toestand van het te 

renoveren gedeelte.  

c) Facturen en/of een kostprijsraming voor de werken die minimaal 7 000 euro, 

exclusief btw, bedragen en die betrekking hebben op werken aan het pand.  

7. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzes: 

a) een aangetekend schrijven 

b) een afgifte tegen ontvangstbewijs 

c) elke andere door de Vlaamse regering toegelaten betekeningswijze 

waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden 

vastgesteld. 

8. Pand: gebouw of woning. 

9. Heffingsjaar: de periode van 12 maanden waarvoor de belasting verschuldigd is. 

Elk heffingsjaar begint op de datum van opname van het pand op het 

leegstandsregister en eindigt op de dag ervoor van het daaropvolgende 

kalenderjaar.  

Het heffingsjaar verwijst naar het jaar waarin het pand reeds gedurende  

12 opeenvolgende maanden voorkomt op het leegstandsregister of een 

verjaardag hiervan. 

 

1.2. Belastbare grondslag 

 

§1. Er wordt vanaf het aanslagjaar 2014 tot en met aanslagjaar 2019 een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op de gebouwen en woningen die gedurende minstens 

twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk 

leegstandsregister zoals bedoeld in het reglement betreffende de opname van 

panden in het leegstandsregister zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van  

13 december 2013 (en latere wijzigingen). 

 

§ 2.  

Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister geschrapt is, blijft 

de belasting verschuldigd, behoudens vrijstelling, op het ogenblik van het 

verstrijken van elke periode van 12 maanden vanaf de datum van de eerste 

verjaardag.  

 

Art. 2. BELASTINGPLICHTIGE 

 

2.1. Belastingplichtige 

 

§1. Als belastingplichtige wordt beschouwd de houder van één van de hierna 

vermelde zakelijke rechten met betrekking tot een leegstaand gebouw of 

leegstaande woning op het ogenblik van het verschuldigd worden van de belasting: 

 de volle eigendom 

 het recht van opstal of van erfpacht 

 het vruchtgebruik. 

In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid van de 

belastingplichtige beoordeeld op basis van de datum van de authentieke akte van de 

overdracht.  

Indien er een erfpacht of opstalrecht bestaat, is de belasting verschuldigd door de 

erfpachter of opstalhouder. In geval van vruchtgebruik, is de vruchtgebruiker 

belastingplichtig. 
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§2. Behoort één van de zakelijke rechten in onverdeeldheid toe aan meer dan één 

persoon, dan is elke houder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale 

belastingschuld. Het gemeentebestuur kan evenwel de volledige belasting 

inkohieren op naam van één van de hoofdelijk gehouden belastingplichtigen. 

 

2.2. Overdracht van zakelijk recht 

 

Wie een zakelijk recht op een in het leegstandsregister opgenomen pand 

vervreemdt, moet de verkrijger ervan uiterlijk op het ogenblik van de overdracht 

van het zakelijk recht via een aangetekend schrijven en/of tegen ontvangstbewijs in 

kennis stellen van de opname van het gebouw, de woning en/of het pand in het 

gemeentelijk leegstandsregister. Bovendien moet binnen de 2 weken na het 

verlijden van de notariële akte, door de notaris of de overdrager per aangetekend 

schrijven het volgende aan de gemeente worden meegedeeld:  

- volledige identiteit en adres van de nieuwe zakelijk gerechtigde;  

- datum van de akte en naam van de notaris;  

- nauwkeurige aanduiding van het betreffende pand.  

 

Indien deze procedure niet gevolgd wordt, wordt de overdrager alsnog als 

belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende heffing die na de overdracht 

van het zakelijk recht ontstaat. 

 

Art. 3. BEREKENING VAN DE BELASTING 

 

Behoudens eventuele vrijstelling zijn volgende heffingen van toepassing: 

 Indien het gebouw of de woning twaalf maanden op het leegstandsregister staat:  

1 091,95 euro voor een gebouw of woning 

82,72 euro voor een kamer zoals gedefinieerd in de Vlaamse wooncode 

 Indien het gebouw of de woning een tweede opeenvolgende termijn van twaalf 

maanden op het leegstandsregister staat:  

1 980 euro voor een gebouw of woning 

150 euro voor een kamer zoals gedefinieerd in de Vlaamse wooncode 

 Indien het gebouw of de woning een derde opeenvolgende termijn van twaalf 

maanden op het leegstandsregister staat:  

2 970 euro voor een gebouw of woning 

225 euro voor een kamer zoals gedefinieerd in de Vlaamse wooncode 

 Indien het gebouw of de woning een vierde of volgende opeenvolgende termijn 

van twaalf maanden op het leegstandsregister staat:  

4 000 euro voor een gebouw of woning 

400 euro voor een kamer zoals gedefinieerd in de Vlaamse wooncode 

 

Art. 4. VRIJSTELLINGEN 

 

Het verkrijgen van een vrijstelling schort de berekening van het aantal termijnen 

van 12 maanden voor berekening van de belasting op voor de periode van 

vrijstelling. De houder van een zakelijk recht, bedoeld in art. 2, wordt vrijgesteld 

van belasting, uitsluitend in onderstaande gevallen, waarbij de periode van 

vrijstelling wordt verminderd met het aantal jaren waarin het pand reeds om zelfde 

reden was vrijgesteld op basis van het gemeentelijk belastingreglement op 

gebouwen en woningen die zijn opgenomen in het leegstandsregister, goedgekeurd 

in de zitting van de gemeenteraad d.d. 9 april 2010, zoals laatst gewijzigd in de 
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zitting van de gemeenteraad d.d. 10 februari 2012 en gecoördineerd in het college 

van burgemeester en schepenen d.d. 4 april 2012 en gewijzigd door de 

gemeenteraad d.d. 14 december 2012. 

 

1° Voor een woning, indien een natuurlijke persoon die houder van het zakelijk 

recht en laatste bewoner is van deze woning in een erkende ouderenvoorziening 

verblijft (rust- en verzorgingstehuis, aanleunwoning, serviceflat), voor een 

langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling of in zijn 

handelsbekwaamheid werd beperkt ingevolge een gerechtelijke beslissing.  

Het bewijs hiervoor wordt geleverd door de erkende instelling waar betrokkene 

verblijft of door afgifte van een kopie van de gerechtelijke beslissing.  

Deze vrijstelling geldt voor vijf heffingsjaren volgend op de datum van opname of 

beslissing tot handelingsonbekwaamheid. Er kan slechts éénmaal op deze 

vrijstelling beroep worden gedaan in een periode van 10 jaar. 

 

2° §1. Indien de houder van het zakelijk recht sinds minder dan twee jaar houder 

van het zakelijk recht is van het pand. Hij dient hiervoor een notariële akte tot 

overdracht van dit zakelijk recht voor te leggen. Deze vrijstelling geldt voor twee 

heffingsjaren, volgend op de datum van akte.  

 

§2. De houder van het zakelijk recht een pand aan het verkopen is. De houder van 

het zakelijk recht dient hiervoor de compromis tot overdracht van dit zakelijk recht 

voor te leggen. Deze vrijstelling geldt voor één heffingsjaar, volgend op de datum 

van de compromis. De uiteindelijke verkoop dient wel te worden aangetoond met 

een notariële akte volgend op de compromis of de registratie van de compromis.  

De bepalingen van artikel 5.1, §4 zijn hier van toepassing.  

 

Deze beide vrijstellingen gelden niet voor overdrachten aan vennootschappen 

waarin de vroegere houder van het zakelijk recht participeert, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, voor meer dan 10 procent van het aandeelhouderschap.  

 

3° Indien de houder van het zakelijk recht grondige renovatiewerken uitvoert of zal 

uitvoeren aan het pand. Hij dient dit aan te tonen met een niet-vervallen 

stedenbouwkundige vergunning, met een volledigheids- en 

ontvankelijkheidsverklaring van een ingediend stedenbouwkundig dossier of aan de 

hand van een renovatienota. Deze vrijstelling geldt voor vijf heffingsjaren, volgend 

op de datum van het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning, van de 

volledigheids- en ontvankelijkheidsverklaring of van het indienen van de 

renovatienota. In geval een volledigheids- en ontvankelijkheidverklaring of 

renovatienota gebruikt wordt om de vrijstelling aan te vragen, dient de uiteindelijke 

stedenbouwkundige vergunning te worden bekomen of de renovatienota te worden 

goedgekeurd door de administratie.    

Deze vrijstelling kan slechts één maal ingeroepen worden door eenzelfde houder 

van het zakelijk recht gedurende een periode van 10 jaar vanaf de datum van de 

stedenbouwkundige vergunning of goedkeuring renovatienota.  

Er is geen combinatie van deze vrijstellingen mogelijk.  

 

4° Indien het pand niet kan worden gebruikt omdat het binnen de grenzen ligt van 

een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan of geen voorwerp 

meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of 

definitief onteigeningsplan is vastgesteld of het verzegeld is in het kader van een 
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strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een 

gerechtelijke procedure. 

Deze vrijstelling geldt zolang het onteigeningsplan van kracht is beginnend met het 

eerstvolgend heffingsjaar volgend op de goedkeuring van het onteigeningsplan of 

voor het eerstvolgend heffingsjaar volgend op de onmogelijkheid van daadwerkelijk 

gebruik als gevolg van een gerechtelijke verzegeling. 

 

5° Indien het pand niet gebruikt wordt overeenkomstig zijn functie of bestemming, 

maar dit gebruik effectief en voldoende wordt geacht waarbij het beschouwd kan 

worden als ruimtelijk verantwoord en niet storend. De houder van het zakelijk recht 

dient hiertoe een verklaring af te leggen en dit effectief ander gebruik te bewijzen. 

Daarbij wordt er van uitgegaan dat minstens 50% van de oppervlakte van het pand 

nuttig en effectief dient gebruikt te worden. De administratie adviseert het college 

of dit gebruik effectief en voldoende kan worden geacht om van de vrijstelling te 

genieten. Het college neemt de uiteindelijke beslissing hierover. Deze vrijstelling 

geldt voor 5 heffingsjaren, volgend op de datum van verklaring.        

 

6° Indien de houder van het zakelijk recht overmacht kan aantonen (plotse ramp, 

vervuiling, onverkoopbaarheid, opname in een andere instelling dan vermeld in 

artikel 4, 1°, …). De houder van het zakelijk recht dient hiertoe een verklaring af te 

leggen en deze overmacht moet worden aangetoond. De administratie adviseert het 

college of er sprake is van overmacht om van de vrijstelling te kunnen genieten.  

Het college neemt de uiteindelijke beslissing hierover. De nodige inspanningen 

dienen te worden geleverd om de toestand die tot overmacht leidt aan te pakken. 

Deze vrijstelling geldt voor de periode van overmacht beginnend met het 

eerstvolgend heffingsjaar na de datum van de feiten die leidden tot overmacht.  

 

7° Indien die houder:  

 een sociale huisvestingsmaatschappij is, die door de Vlaamse Maatschappij voor 

Sociaal Wonen erkend is 

 het plaatselijk OCMW 

 de gemeente Wevelgem 

 een autonoom gemeentebedrijf is.  

 

Art. 5. INKOHIERING 

 

5.1 Inkohiering 

 

§1. De heffing gebeurt op basis van de gegevens waarover het college van 

burgemeester en schepenen beschikt. 

 

§2. De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

§3. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het 

aanslagbiljet. 

 

§4. Indien een vrijstelling werd bekomen op basis van artikel 4, 2° §2 dient de 

verkoper uiterlijk vier maanden na datum van de compromis de definitieve 

overdracht aan te tonen met een authentieke akte of de registratie van de 

compromis. 
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Indien een vrijstelling werd bekomen op basis van artikel 4, 3° dient de  

belastingplichtige uiterlijk bij het verstrijken van het tweede jaar van de 

vrijstellingsperiode de nodige bewijzen voor te leggen aan de administratie waaruit 

blijkt dat de gemelde werken werden aangevat of voltooid. Bij het einde van de 

vrijstellingsperiode van vijf jaar, dienen te werken te zijn voltooid en in geval het 

een vrijstelling voor een renovatienota betreft facturen te worden ingediend waaruit 

blijkt dat voor minstens 7 000 euro, exclusief btw, aan werken werden uitgevoerd. 

 

Bij gebreke aan het voorleggen van deze bewijzen of wanneer uit de voorgelegde 

documenten blijkt dat de stedenbouwkundige vergunning als vervallen moet 

worden beschouwd, zal de belasting alsnog worden geïnd, vermeerderd met een 

administratieve geldboete van 500 euro. 

 

Artikel 6. 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 7. 

Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 

 

 

Sofie MOL, raadslid, neemt deel aan de zitting. 

 

 

11. Belasting op nachtwinkels. 

De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, houdt volgende tussenkomst: 

 

‘Ik herhaal dat het een goede zaak was dat eind vorig jaar een nieuw reglement op 

de prostitutieruimtes en op de uitbating van nachtwinkels werd goedgekeurd. 

Jammer dat deze reglementen er zo laat gekomen zijn maar beter laat dan nooit. 

Nu de wetgeving op de prostitutie in Frankrijk strenger zou worden - klanten 

zouden beboet worden - moeten we meer dan ooit deze reglementen strikt(er) 

toepassen. 

Het verbaast me een beetje dat de voorliggende belasting op nachtwinkels en straks 

ook die op de uitbating van bars en privéclubs ongewijzigd blijven en niet 

opgetrokken worden in de komende 6 jaar (respectievelijk 1 500 euro en 5 000 euro 

per jaar), ondanks de belofte van de burgemeester in de ‘Vragende Partij’ om die 

belastingen te verhogen. Als signaal zou het ook tellen naar de nachtwinkels en 

bars toe. 

De vragen die ik reeds stelde in de GR van februari dit jaar heb ik u nogmaals 

overgemaakt deze week. 

Wat de nachtwinkels betreft, volgende vragen: 

 Hebben alle nachtwinkels hun belasting tijdig betaald in 2013 (binnen de  

2 maand)? Het antwoord is neen. Twee hebben dat nog niet gedaan. Er blijft 

nog 8 010 euro te betalen. 

 In één keer of in schijven? Er wordt ook in schijven betaald.  

 Via overschrijving of contant? Daar heb ik geen antwoord op gekregen. 
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 Hebben we weet van inspecties uitgevoerd door andere instanties? Daar heb 

ik ook geen antwoord op gekregen.’ 

 

Raadslid Seynnaeve besluit met volgend voorstel: 

‘Artikel 10 aanvullen als volgt: ‘De belasting is betaalbaar, in één keer en enkel 

via overschrijving, binnen de twee maanden na het verzenden van het 

aanslagbiljet’.  

Tevens moet een sanctie voorzien worden indien niet tijdig betaald wordt.’ 

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, wijst erop dat inderdaad een beleid 

ontwikkeld is met betrekking tot de nachtwinkels en de bars. Er worden drie sporen 

gevolgd: er is de fiscaliteit, er zijn de controles en er is de reglementering.  

Hij wijst erop dat dit niet evident is. Ook de sector staat in beweging. Hij verwijst 

hierbij naar de stad Menen, waar de nachtwinkels de plaats ruimen voor 

tabakswinkels. Bij de realisatie van het beleid stoot je geregeld op een aantal 

grenzen. 

De burgemeester stelt dat, ten gevolge van de reglementering, de nachtwinkels dit 

jaar al strikt werden opgevolgd. De dossiers werden en worden bestudeerd.  

In concrete dossiers is al opgetreden. De nachtwinkel in de Kortrijkstraat werd in de 

kortste keren gesloten. Waarom? Omdat de wettelijke mogelijkheden daar waren. 

Het is geen kwestie van niet willen, maar wel van kunnen. Het stopzetten van een 

handelszaak is niet zo evident. De vrijheid van handel is een belangrijk principe in 

dit land. Alvorens te sluiten, moet dus een stevige argumentatie opgebouwd 

worden. 

In Wevelgem waren er begin 2013 5 nachtwinkels. Daarvan is er 1 gesloten en heeft 

een tweede de intentie om tabakswinkel te vormen. In Menen zijn er momenteel  

15 tabakswinkels. Dergelijke winkels kennen een andere reglementering en een 

andere controle. Ze moeten bewijzen dat een bepaald percentage van hun omzet 

naar tabaksproducten gaat, ze kennen andere openingsuren, maar ontsnappen ook 

aan de reglementering op nachtwinkels, ook fiscaal.  

De nachtwinkels in de gemeente zijn intussen bezocht door mensen van de 

gemeente, van de politie en van de brandweer. Wat controles in het algemeen 

betreft, weet de burgemeester dat de politie ook hier haar werk doet, samen met de 

sociale inspectie, de voedselveiligheid, … Naast de nachtwinkels worden ook de 

bars geregeld gecontroleerd. 

De controles op basis van het eigen gemeentelijk reglement vormen als het ware 

een bijkomende controle.  

Wat de hoogte van het de belasting betreft, is er de vraag wat maximaal 

aangerekend kan worden. De fiscale reglementen moeten de toets van het toezicht 

doorstaan. Een belasting heffen van 20 000 euro zou bijvoorbeeld nooit aanvaard 

worden door de gouverneur, in het kader van zijn toezichtsbevoegdheid. Dergelijk 

hoge belasting is buiten proportie en vormt eigenlijk een belemmering van de vrije 

handel. In Wervik is ooit op basis van de hoogte van het tarief een reglement 

geschorst.  

Wevelgem wenst dus alvast niet met het hoofd tegen de muur te lopen. Mocht een 

bepaald reglement geschorst worden, dan heeft de gemeenteraad geen goed signaal 

gegeven aan de sector, wel integendeel. 

Maar de burgemeester verzekert het raadslid dat alle wettelijke mogelijkheden 

verder opgevolgd worden. 

Hij vermeldt dat wat de bars en nachtwinkels betreft, ook de nodige contacten 

onderhouden worden met de procureur. 
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Tot slot zegt de burgemeester dat het van belang is om binnen de politiezone de 

ontwikkeling van de zogenaamde tabakswinkels op te volgen. In die zin kan het 

belangrijk zijn om binnen de zone een gelijkaardige reglementering aan te nemen, 

gelet op de mobiliteit van deze sector.  

 

 

De heer Arnold Seynnaeve heeft niet gevraagd om de belasting te verhogen naar  

20 000 euro. Dit kan net zo goed een jaarlijkse, stapsgewijze verhoging zijn.  

Hij meent dat een verhoging toch zou moeten mogelijk zijn. Hij heeft contact gehad 

met de Vlaamse gemeenschap, afdeling lokale en provinciale besturen, waar hem 

verzekerd werd dat er geen maximaal tarief bestond, dat dit de gemeentelijke 

autonomie was.  

Hij stelt geen antwoord gekregen te hebben op zijn voorstel om betaling via 

overschrijving te verplichten. Het toelaten om cash te betalen is mogelijk het 

meehelpen aan het witwassen van zwart of crimineel geld. 

 

De heer burgemeester vraagt of dit juridisch getoetst is. 

 

De heer Seynnaeve denkt dat dit mogelijk moet zijn. Hij vraagt om dit toch te 

onderzoeken. 

 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën, zegt dit te zullen doen. 

 

De heer Seynnaeve zegt dat dit, indien mogelijk, dan in het reglement kan 

opgenomen worden. 

 

Mevrouw Maes zegt dit te zullen bekijken.  

 

De heer Seynnaeve dringt ook aan op een sanctie bij niet-tijdige betaling. 

 

De burgemeester neemt alle suggesties mee. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 december 2007 betreffende de 

belasting op nachtwinkels, gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad in zitting van 

8 februari 2008 en van 14 december 2012; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;  

Gelet op het gemeentelijk reglement inzake nachtwinkels zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad d.d. 14 september 2012; 

Overwegende dat de aanwezigheid van nachtwinkels op het grondgebied aanleiding 

kan geven tot bijkomende overlast en bijgevolg een verhoogde waakzaamheid en 

inzet van de lokale politie vergt, wat aanleiding geeft tot bijkomende kosten;  dat 

het billijk lijkt dat de nachtwinkels bijdragen in deze kosten; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
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BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Grondslag van de belasting: 

Voor een periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 

wordt er een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het 

grondgebied van Wevelgem. 

 

Artikel 2. Definitie: 

Voor de toepassing van dit reglement, moet er onder nachtwinkels verstaan worden, 

elke vestigingseenheid die in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen 

handelt, zoals bedoeld in artikel 2, 9° en artikel 6, c) van de wet van  

10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 

dienstverlening en in het gemeentelijk reglement inzake nachtwinkels en dit 

ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit die wet of dit 

reglement door de nachtwinkel gerespecteerd zijn. 

 

Artikel 3. Aanslagvoet van de belasting: 

De openingsbelasting is vastgesteld op 6 000,00 euro en is verschuldigd bij elke 

opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. 

De openingsbelasting is een eenmalige belasting en is verschuldigd bij elke opening 

van een nachtwinkel zoals gedefinieerd in artikel 2 van huidig reglement. 

Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. 

De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1 500,00 euro per 

nachtwinkel. 

De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn 

verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de aanvangs- of stopzettingsdatum van 

de economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar weze. 

De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar volgend op het jaar van inkohiering van 

de openingsbelasting, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van huidig 

belastingreglement. 

Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden 

dan ook. 

 

Artikel 4. Belastingplichtigen: 

De belasting is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de 

handelszaak en de uitbater ervan. 

 

Artikel 5. Aangifte: 

De uitbater van een belastingplichtige inrichting is verplicht voor 30 juni van elk 

jaar bij het gemeentebestuur, schriftelijk aangifte te doen. 

De natuurlijke of rechtspersoon die een belastingplichtige inrichting opent, 

overbrengt, overlaat of sluit, is gehouden daarvan tenminste zestig dagen bij 

voorbaat aangifte te doen bij het gemeentebestuur. 

 

Artikel 6. Ambtshalve aanslag: 

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

college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend 

schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen 

waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de wijze van bepaling van deze elementen 

en het bedrag van de belasting. 
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De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de 

datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te 

dragen. 

 

Artikel 7. Belastingverhoging: 

De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd 

met 20% van de verschuldigde belasting. Bij een tweede ambtshalve aanslag die 

gevestigd wordt binnen de drie jaar na de eerste overtreding bedraagt de verhoging 

50% van de verschuldigde belasting.  

Bij een derde en volgende ambtshalve aanslag die gevestigd wordt binnen de drie 

jaar na de eerste overtreding bedraagt de verhoging 100%. Het bedrag van deze 

verhoging wordt ingekohierd. 

 

Artikel 8. Controle: 

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe aangestelde 

en beëdigde ambtenaren. 

 

Artikel 9. Inning: 

§1. De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

§2. De eigenaar van het pand waar de economische activiteit wordt gehouden is 

samen met de belastingplichtige hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

belasting. 

 

Artikel 10. Tijdstip betaling: 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het 

aanslagbiljet. 

 

Artikel 11. Bekendmaking: 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 12. Toezicht: 

Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 

 

12. Belasting op niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen 

verkaveling. 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, vraagt of er nog veel niet-vervallen 

verkavelingen zijn. Hij heeft hieromtrent dit jaar een vraag gekregen van iemand 

die vrij veel moet betalen, terwijl die verkaveling nu blijkbaar zal vervallen. Zijn er 

veel van die sites? 

 

De heer Mathieu Desmet, schepen van wonen, meent dat op basis van dit reglement 

ongeveer 100 kavels belast worden. 

 

 *  * 

  * 
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DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 december 2007 betreffende de 

belasting op niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling, 

gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad in zitting van 29 december 2008 en van 

14 december 2012; 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, afgekort als VCRO; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 

pandenbeleid, in het bijzonder de bepalingen betreffende de activeringsheffing; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

Overwegende dat de gemeente het wenselijk acht om potentiële woonlocaties vrij te 

maken en om grondspeculatie tegen te gaan; 

Overwegende dat het wenselijk is om realiseerbare onbebouwde gronden en 

onbebouwde kavels te activeren in de gemeente; 

Overwegende dat de invoering van een activeringsheffing de gemeente toelaat om 

de eigenaars van die gronden en kavels daartoe aan te sporen; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Grondslag van de belasting: 

Voor een periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 

wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de niet-bebouwde percelen, 

begrepen in een niet-vervallen verkaveling, welke werd vergund na de wet op de 

stedenbouw en ruimtelijke ordening d.d. 29 maart 1962. 

 

Artikel 2. Definitie: 

Een perceel wordt niet meer als onbebouwd beschouwd wanneer op 1 januari van 

het belastingjaar de ruwbouw van een voor woning bestemd gebouw over de gehele 

oppervlakte tot boven het maaiveld is opgericht overeenkomstig een 

stedenbouwkundige vergunning en het gebouw winddicht is. 

 

Artikel 3. Aanslagvoet van de belasting: 

§1. Voor het eerste belastingjaar waarin het perceel wordt opgenomen in het kohier, 

dat in uitvoering van een belastingreglement betreffende niet-bebouwde percelen 

gelegen in een niet-vervallen verkaveling, wordt opgemaakt, bedraagt de belasting 

0,25 euro per vierkante meter oppervlakte van het onbebouwd perceel met een 

minimale aanslagvoet van 125,00 euro per onbebouwd perceel. 

 

Vanaf elk volgend aanslagjaar waarin het perceel wordt opgenomen in het kohier, 

dat in uitvoering van een belastingreglement betreffende niet-bebouwde percelen 

gelegen in een niet-vervallen verkaveling  wordt opgemaakt, wordt de belasting per 

vierkante meter jaarlijks met 0,25 euro verhoogd ten opzichte van de belasting per 

vierkante meter, zoals die het vorige belastingjaar vastgesteld werd voor het 

betreffende perceel voor dezelfde belastingplichtige, dit evenwel met een maximum 

van vijfmaal de eerste aanslag, onverminderd de eventuele belastingverhoging zoals 

bepaald in artikel 8 van het huidige reglement inzake de ambtshalve aanslag. 

De belasting wordt berekend per onbebouwd perceel, als zodanig vermeld in de 

verkavelingsvergunning. 
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Elk gedeelte van een vierkante meter wordt steeds als een volledige vierkante meter 

beschouwd. 

 

§2. De bedragen, vermeld in §1, tweede lid, zijn gekoppeld aan de evolutie van de 

ABEX-index en stemmen overeen met de index van december 2008. (695)  

Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het ABEX-indexcijfer van de maand 

december die aan de aanpassing voorafgaat. 

 

Artikel 4. Belastingplichtige: 

De belasting is verschuldigd door wie op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is 

van het onbebouwd perceel.  

Indien er een erfpacht of opstalrecht bestaat, is de belasting verschuldigd door de 

erfpachter of de opstalhouder. 

Ingeval van mede-eigendom is iedere niet-vrijgestelde mede-eigenaar 

belastingschuldig in verhouding tot zijn deel in het onbebouwde perceel. 

 

Artikel 5. Vrijstellingen: 

Van de belasting zijn vrijgesteld: 

a) de natuurlijke en rechtspersonen die (mede)eigenaar zijn van één enkel 

onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander onroerend goed.  

Deze vrijstelling geldt slechts gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op 

de verwerving van het goed. 

b) de Vlaamse huisvestingsmaatschappij en de door de Vlaamse 

huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen. 

c) de ouders met één of meerdere kinderen ten laste, die de leeftijd van 25 jaar 

niet hebben overschreden. 

De vrijstelling is beperkt tot één onbebouwd perceel per kind ten laste en 

geldt slechts gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de verwerving 

van het perceel. 

d) de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning geen werken omvat en 

dit gedurende het jaar dat volgt op het jaar waarin de 

verkavelingsvergunning werd toegekend. 

e) de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken omvat en dit 

gedurende het jaar dat volgt op het jaar waarin het attest, bedoeld in artikel 

4.2.16, §2 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, werd toegekend; 

bedoeld wordt het attest van het college van burgemeester en schepenen 

waaruit blijkt dat alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden 

en lasten zijn uitgevoerd of dat voor de uitvoering van de lasten een 

afdoende financiële waarborg is gestort in handen van de financieel 

beheerder of in zijn voordeel op onherroepelijke wijze door een 

bankinstelling is verleend. 

f) de eigenaar(s) van een perceel, palend aan het bebouwd hoofdperceel van de 

belastingplichtige, wanneer het perceel er functioneel één harmonisch 

geheel mee vormt. Deze vrijstelling geldt slechts voor maximum één kavel. 

g) Percelen die tijdens het aanslagjaar niet voor bebouwing kunnen worden 

bestemd: 

1° ingevolge hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip 

van hun aanhorigheden; 

2° ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van 

de pacht door alle middelen rechtens mag worden geleverd; 
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3° ingevolge hun werkelijke en volledige aanwending voor land- of 

tuinbouw, gedurende het hele jaar; 

4° ingevolge een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot 

openbaar nut die woningbouw onmogelijk maakt; 

5° ingevolge een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan 

worden toegerekend, zoals de beperkte omvang van de bouwgronden 

of kavels, of hun ligging, vorm of fysieke toestand. 

 

Artikel 6. Aangifteplicht: 

De eigenaars van een in artikel 1 omschreven onbebouwd perceel moeten jaarlijks 

vóór 30 juni aangifte doen door middel van een door het college van burgemeester 

en schepenen voorgeschreven formulier. 

 

Artikel 7. Overdracht van eigendom: 

De verkoper van een onbebouwd perceel is verplicht binnen de twee maanden na 

het verlijden van de notariële akte aan het gemeentebestuur mee te delen: 

a) volledige identiteit en adres van de nieuwe eigenaar; 

b) datum van de akte en naam van de notaris; 

c) nauwkeurige aanduiding van de verkochte grond. 

 

Artikel. 8. Ambtshalve aanslag: 

Bij gebrek aan tijdige aangifte, of ingeval van onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtswege ingekohierd mits 

inachtneming van artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen. 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 20% van de 

verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoogde belasting wordt eveneens 

ingekohierd. 

 

Artikel 9. Controle: 

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe aangestelde 

en beëdigde ambtenaren. 

 

Artikel 10. Inning: 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 11. Tijdstip betaling: 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het 

aanslagbiljet. 

 

Artikel 12. Bekendmaking: 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 13. Toezicht: 

Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 
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13. Directe gemeentebelasting op tweede verblijven. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 december 2007 betreffende de directe 

gemeentebelasting op tweede verblijven, gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad 

in zitting van 29 december 2008 en in zitting van 14 december 2012; 

Gelet op het feit dat houders van een recht op een onroerend goed gelegen op het 

grondgebied van de gemeente, mee genieten van de gemeentelijke dienstverlening, 

ook als zij niet op dit goed ingeschreven zijn; dat het billijk lijkt dat zij in 

verhouding bijdragen in de kosten hieraan verbonden; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Grondslag van de belasting: 

Er wordt voor een periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op  

31 december 2019 een directe jaarlijkse belasting geheven op de natuurlijke 

personen en private rechtspersonen, die eigenaar zijn van een tweede verblijf 

gelegen op het grondgebied van de gemeente Wevelgem. 

 

Artikel 2. Definitie: 

Onder tweede verblijf wordt begrepen iedere constructie dienstig voor bewoning die 

niet wordt bewoond door een persoon aldaar ingeschreven in het bevolkingsregister. 

Het kan hierbij gaan om landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, 

optrekken en elke andere vaste inrichting of constructie, zelfs uit niet-duurzame 

materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond 

steun vindt, ten behoeve van de stabiliteit en bestemd is om ter plaatse te blijven 

staan, al kan zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden. 

Het betreft niet de lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een 

beroepsactiviteit en die, door hun inrichting, niet onmiddellijk in aanmerking 

komen voor bewoning. 

 

Artikel 3. Belastingplichtige: 

De belasting bezwaart de eigendom en is verschuldigd door de eigenaar op 1 januari 

van het aanslagjaar, hetzij door de erfpachter of de opstalhouder en, subsidiair door 

de eigenaar. 

 

In het geval van overdracht van eigendom is de nieuwe eigenaar de belasting 

verschuldigd met ingang van 1 januari die volgt op de datum waarop de overdracht 

van rechten onder partijen heeft plaatsgehad. 

 

Ingeval blijkt dat het pand door de eigenaar of de andere zakelijk gerechtigde wordt 

verhuurd en deze huurder(s) op dit adres niet is (zijn) ingeschreven in het 

bevolkingsregister op 1 januari van het aanslagjaar, dan is de belasting verschuldigd 

door de huurder(s) doch blijft de eigenaar of ander zakelijk gerechtigde die het 

onroerend goed verhuurde, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 

verschuldigde belasting. 
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Artikel 4. Bedrag van de belasting: 

De belasting wordt vastgesteld op 750,00 euro per tweede verblijf en wordt 

berekend per jaar. Elk begonnen jaar is in zijn geheel verschuldigd, daartoe wordt 

uitsluitend de toestand op 1 januari in aanmerking genomen. 

 

Artikel 5. Aangifte: 

De eigenaar of in voorkomend geval, de huurder van een tweede verblijf, bedoeld in 

artikel 3 is verplicht hiervan een éénmalige aangifte te doen. 

 

Hij gebruikt daartoe het formulier dat hem door het college van burgemeester en 

schepenen wordt bezorgd. 

Deze aangifte blijft geldig tot herziening. 

 

De initiële aangifte dient neergelegd voor de in het formulier vermelde datum. 

De belastingplichtigen die voor 30 juni van het aanslagjaar geen aangifteformulier 

ontvangen hebben, zijn niettemin ertoe gehouden een spontane aangifte te doen aan 

het college van burgemeester en schepenen, Vanackerestraat 16 te 8560 Wevelgem. 

 

Artikel 6. Ambtshalve aanslag: 

Bij gebrek aan een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte 

wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het 

gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht tot bezwaar en beroep. 

 

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

college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend 

schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen 

waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen 

en het bedrag van de belasting. 

 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen 

van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn 

opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 20% van de 

verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 

 

Artikel 7. Controle: 

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe aangestelde 

en beëdigde ambtenaren. 

 

Artikel 8. Inning: 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 9. Beperking toepassingsgebied: 

De belasting op tweede verblijven kan, inzake éénzelfde eigendom, niet 

gecumuleerd worden met de belasting op de onbebouwde percelen, begrepen in een 

niet-vervallen verkaveling, noch met de belasting op leegstand. 
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Artikel 10. Tijdstip betaling: 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het 

aanslagbiljet. 

 

Artikel 11. Bekendmaking: 

Dit reglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 12. Toezicht: 

Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 

 

14. Belasting op de uitbating van bars en privéclubs. 

De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, heeft deze week met betrekking tot de bars 

dezelfde vragen gesteld als met betrekking tot de nachtwinkels. Hij verwijst ook 

naar de aangifteplicht die in het belastingreglement opgenomen is. Hij vraagt of de 

bars allemaal wel degelijk een aangifte gedaan hebben voor 30 juni. 

 

De heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, weet dat dit dikwijls niet het geval is. 

Dan wordt automatisch een financiële sanctie toegepast. 

 

De heer Seynnaeve overloopt vervolgens de door hem gestelde vragen: 

 Hebben alle bars hun belasting tijdig betaald in 2013 (binnen de 2 maand)? 

Het antwoord is nee, er staat nog 83 000 euro open. 

 In één keer of in schijven? Er wordt ook in schijven betaald.  

 Via overschrijving of contant? Waarschijnlijk wel. Uit een steekproef over 

de periode 2005-2011 bleken er zeker 5 bars dit te doen. 

 Hoeveel bars moeten nog de geschiktheidsverklaring opsturen? Nog maar  

3 van de 22, dus nog 19 te gaan.  

 Werd het dossier van diegenen die dit reeds deden goedgekeurd? Nee, die 

zijn nog in onderzoek. 

 Aan hoeveel bars werd een vergunning voor het verstrekken van gegiste 

en/of sterke dranken afgeleverd? Dit blijken er 11 van de 22 te zijn. Het is 

moeilijk voor te stellen dat in die andere bars geen sterke dranken 

geschonken worden.  

 Hebben we weet van inspecties uitgevoerd door andere instanties? 

 Met welke instanties (politie, sociale inspectie, procureur, …) werd in 2013 

vergaderd i.v.m. deze problematiek en wanneer? Eén keer meent hij 

begrepen te hebben met politie en brandweer. Er blijken ook contacten 

geweest te zijn met de procureur. 

 

Raadslid Arnold Seynnaeve formuleert dan hetzelfde voorstel als voor de 

nachtwinkels, maar veronderstelt dat dit ook verder zal onderzocht worden: 

‘Artikel 8 aanvullen als volgt: ‘De belasting is betaalbaar, in één keer en enkel via 

overschrijving, binnen de twee maanden na het verzenden van het aanslagbiljet’.  

Tevens moet een sanctie voorzien worden indien niet tijdig betaald wordt.’ 

 

Tenslotte stelt de heer Seynnaeve een specifieke vraag i.v.m. een bepaalde bar waar 

in 2010 twee bouwovertredingen werden vastgesteld die blijkbaar door het parket 

werden geseponeerd: 
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‘Op 20 april 2011 besliste het college van burgemeester en schepenen een 

procedure van herstelvordering in te zetten. 

In een PV van 8 december 2012 van de politie lezen we het volgende: 

‘De gemeentelijke diensten hebben volgens hun zeggen nog niet de tijd gehad om 

een herstelvordering op te stellen en het advies van de Hoge Raad aan te vragen. 

Zij menen dit wel uit te voeren, maar niet in de nabije toekomst.’ 

De vraag is of hier intussen wel werk werd van gemaakt.’ 

 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën, stelt dat inzake het 

debiteurenbeheer, een verantwoordelijkheid van de financieel beheerder, een 

duidelijke administratieve procedure gevolgd wordt. Na een bepaalde termijn volgt 

een aangetekend schrijven, met maningskosten, vervolgens wordt eventueel een 

deurwaarder gestuurd. Zij vertrouwt op de strikte opvolging door de financieel 

beheerder. 

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, sluit hierop aan. Wat 2012 betreft, is 

ongeveer 60% van de gevorderde bedragen effectief geïnd. Dit toont inderdaad aan 

dat een aanzienlijk deel niet vlot betaalt. Een groot probleem is dat enkel de 

exploitant kan belast worden. Vanaf 2013 kan ook de eigenaar in 2
de

 orde 

aangesproken worden. Dit zou een zeker effect moeten hebben en de zekerheid 

omtrent de invordering verhogen. Hieromtrent is ook gecommuniceerd met de 

eigenaars. 

Het probleem met het belasten van exploitanten is dat er hier een zeker verloop 

merkbaar is. De vogel is met andere woorden soms gaan vliegen en niet zo 

makkelijk op te sporen. Daarnaast zijn er ook een aantal faillissementen in de 

sector.  

De burgemeester wijst erop dat er op vandaag nog 22 bars zijn. Ooit waren er 26 of 

27. Er is dus een zekere daling. Nu blijkt dat één zaak weldra zou stopgezet worden, 

is er ook sprake van nog een nieuw faillissement. Dus de teller komt op korte 

termijn op 20 te staan. De dossiers die in opmaak waren voor nieuwe bars, zijn 

allemaal platgevallen op basis van de gemeentelijke reglementering. Er is dus al 

sprake van een zeker effect. 

Er moeten inderdaad nog 19 bars hun dossier indienen. Dan moet nog gecontroleerd 

worden door brandweer, door stedenbouw, … Als overheid zal op basis van deze 

evaluatie op een duidelijk en strenge manier opgetreden worden.  

Wat de controles betreft door de politie, benadrukt de burgemeester dat die geregeld 

gebeuren, samen met sociale inspectie, dienst vreemdelingen, … Die controles gaan 

door op hetzelfde ritme. Binnen de zonale veiligheidsraad vormen de bars ook een 

duidelijk item.  

De burgemeester voegt hieraan toe dat de reglementering er niet enkel is om de 

exploitatie van bars binnen de gemeente te ontmoedigen, maar er eveneens is om de 

nodige aandacht te geven aan het welzijn van de mensen die daar werken. 

Wat de herstelvordering betreft, meent hij dat die niet ingediend is.  

 

De heer Seynnaeve vindt dit heel jammer. Dit betreft een bar met twee 

bouwovertredingen, die geseponeerd werden. Dit betreft een bar met 

betalingsachterstand.  

 

De burgemeester zegt dat deze bar ook een dossier moet indienen. Eén van de 

elementen om als bar een vergunning te krijgen, is het stedenbouwkundig in orde 

zijn. De dienst stedenbouw is hiervan ook op de hoogte. 
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De heer Arnold Seynnaeve zegt dat, op basis van deze overtredingen, het aantal 

bars zeker nog met 1 verminderd mogen worden. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 december 2012 betreffende de 

belasting op de uitbating van bars en privéclubs;  

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;  

Overwegende dat de aanwezigheid van bars en privé-clubs op het grondgebied 

aanleiding kan geven tot bijkomende overlast en bijgevolg een verhoogde 

waakzaamheid en inzet van de lokale politie vergt, wat aanleiding geeft tot 

bijkomende kosten; dat het billijk lijkt dat de bars en privé-clubs bijdragen in deze 

kosten; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. 

Voor een periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 

wordt een jaarlijkse belasting geheven ten behoeve van de gemeente Wevelgem ten 

laste van de uitbater van een bar of privéclub. 

 

Een bar of privéclub is iedere inrichting waar personen, ongeacht hun geslacht, met 

of zonder loon, tijdelijk of bestendig, de klanten lokken of bedienen en die de 

handel van de uitbater, gelinkt aan of geïnspireerd door erotisch gedrag, bevorderen, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij door gewoonlijk met de klant te verbruiken, 

hetzij door het verbruik op gelijk welke andere manier te stimuleren dan door 

gewoon de klanten te bedienen of door normaal dienstbetoon of tot verbruik aan te 

zetten door alle andere middelen dan de eenvoudige uitoefening van zang-, dans-, of 

woordkunst en dit ongeacht of de toegang afhankelijk gesteld wordt van het 

vervullen van zekere formaliteiten of voorbehouden is aan zekere personen. 

 

Dit kan vastgesteld worden doordat die inrichtingen ofwel hun aard door uiterlijke 

kentekens ter kennis van voorbijgangers brengen, ofwel als dusdanig bekend zijn en 

uit bepaalde vaststellingen en onderzoeken, uitgevoerd door de politiediensten, 

blijkt dat zij een dergelijke bedrijvigheid uitoefenen. 

 

Artikel 2. 

§1. Deze belasting bedraagt 5 000,00 euro per belastingplichtige inrichting.  

De belasting is ondeelbaar en verschuldigd voor gans het jaar, welke ook de datum 

van aangifte of van opening of sluiting van de belastingplichtige inrichting zij. 

 

§2. Indien de belastingplichtige inrichting in de loop van het jaar wordt 

overgedragen aan een andere uitbater, dan is de belasting andermaal verschuldigd 

door deze nieuwe uitbater. 
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Artikel 3. 

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de bar en/of privéclub. 

 

De eigenaar van het materieel van de drankgelegenheid, alsmede de houder van het 

zakelijk recht op het onroerend goed waarin de belastingplichtige inrichting wordt 

uitgebaat, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

 

Wanneer de belastingplichtige inrichting wordt geëxploiteerd door een 

zaakwaarnemer of een ander aangestelde, is de belasting verschuldigd door de 

lastgever. Het is desgevallend de zaakwaarnemer of een ander aangestelde die moet 

bewijzen dat hij de inrichting voor rekening van een derde uitbaat. Dit bewijs kan 

enkel geleverd worden door middel van een geschreven document.  

De zaakwaarnemer of een ander aangestelde blijven evenwel hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

 

Artikel 4. 

De uitbater van een belastingplichtige inrichting is verplicht voor 30 juni van elk 

jaar bij het gemeentebestuur, schriftelijk aangifte te doen van de exploitatie van een 

bar of privéclub zoals bedoeld in artikel 1. 

De natuurlijke of rechtspersoon die een belastingplichtige inrichting opent, 

overbrengt, overlaat of sluit, is gehouden daarvan tenminste veertien dagen bij 

voorbaat aangifte te doen bij het gemeentebestuur. 

 

Artikel 5. 

Bij gebrek aan tijdige aangifte, of ingeval van onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtswege ingekohierd mits 

inachtneming van artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen. 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 20% van de 

verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoogde belasting wordt eveneens 

ingekohierd. 

 

Artikel 6. 

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe aangestelde 

en beëdigde ambtenaren. 

 

Artikel 7. 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 8. 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het 

aanslagbiljet. 

 

Artikel 9. 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 10. 

Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 



601 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

15. Belasting op niet-afkoppeling. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake bescherming van de oppervlaktewateren 

tegen verontreiniging en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 24 november 2004 inzake de saneringsplicht; 

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse regering houdende 

vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en zijn 

wijzigingen; 

Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 8 juli 2008 inzake de goedkeuring van het 

definitief zoneringsplan van de gemeente Wevelgem; 

Overwegende dat de aanleg van DWA-leidingen met een maximale afkoppeling op 

woningniveau noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor de maximale 

subsidies voor de uitvoering van de rioleringswerken vanwege de VMM; 

Overwegende dat een DWA-stelsel enkel werkt als de maximale afkoppeling voor 

elke woning gebeurt; dat de DWA-leiding anders ook moet overgedimensioneerd 

worden; 

Overwegende dat het wenselijk is om bij aanleg van een gescheiden 

rioleringsstelsel voor bestaande gebouwen hemelwater maximaal af te koppelen, 

volgens het ontwerpplan, opgemaakt door de afkoppelingsdeskundige; 

Overwegende dat het niet maximaal afkoppelen aanleiding kan geven tot overlast 

ingevolge toenemend overstromingsgevaar en aldus ook tot bijkomende kosten of 

financieel verlies voor de gemeente; 

Overwegende dat het wenselijk is om een gemeentelijke belasting te vestigen op het 

niet maximaal afkoppelen van hemelwater bij de aanleg van een gescheiden 

rioolstelsel; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke milieuraad; 

 

BESLIST EENPARIG: 

Artikel 1.  
Definities: 

- Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 

ontdoen of zich moet ontdoen met uitzondering van niet verontreinigd 

hemelwater 

- Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van 

dooiwater 

- Gescheiden rioleringsstelsel: een dubbel stelsel van leidingen of 

openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en 

transporteren van afvalwater (DWA of Droog Weer Afvoer) en het andere 

stelsel bestemd voor hemelwater (RWA of Regen Weer Afvoer) 

- Vlarem-wetgeving: het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 

houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 

milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid artikel art. 6.2.2.1 

dat de bepalingen bevat rond het scheiden van afvalwater en hemelwater voor 
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huishoudelijk afvalwater bij de (her)aanleg van een gescheiden 

rioleringsstelsel 

- Afkoppelingsdeskundige: een door de gemeente aangestelde deskundige die:  

o technisch advies geeft aan de aangelande eigenaar, desgevallend 

huurder, voor het maximaal afkoppelen van hemelwater 

o de aangelande eigenaar, desgevallend huurder, helpt bij de 

subsidieaanvraag indien van toepassing 

o controle doet op de technische conformiteit van de 

afkoppelingswerken 

o de afgekoppelde oppervlakte inventariseert op het privaat domein. 

 

Artikel 2. 

Voor een termijn ingaand vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2019 wordt een 

gemeentebelasting gevestigd op het niet afkoppelen van hemelwater volgens de 

Vlaremwetgeving bij gebouwen en percelen gelegen in een straat waar de aanleg 

van een gescheiden rioleringsstelsel is aangelegd en afkoppeling verplicht is zoals 

voorzien in de Vlaremwetgeving. 

 

Artikel 3. 

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van een geheel of gedeeltelijk verhard 

perceel of gebouw, die naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden 

rioleringsstelsel na 1 juni 2010 het hemelwater niet afkoppelt overeenkomstig de 

Vlaremwetgeving. 

 

Artikel 4. 

Het belastbaar feit ontstaat wanneer, op het moment van de voorlopige oplevering 

van de uitgevoerde aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de 

afkoppelingsdeskundige vaststelt dat de afkoppeling op privéterrein door de 

eigenaar niet is uitgevoerd overeenkomstig de Vlaremwetgeving of op ieder ander 

moment waarop vastgesteld wordt dat afkoppeling op privéterrein door de eigenaar 

niet is uitgevoerd overeenkomstig de Vlaremwetgeving of  zodanig gewijzigd werd 

dat ze niet langer voldoet aan de Vlaremwetgeving. 

 

De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 960 euro per jaar, 

waarbij elk begonnen jaar voor het geheel verschuldigd is. 

 

De belasting is voor het eerst verschuldigd in het jaar waarin de voorlopige 

oplevering van de uitgevoerde rioleringswerken plaats vindt, doch slechts pro rata 

van het aantal nog te verstrijken volledige maanden in dit jaar tot 31 december. 

Daarna is de belasting jaarlijks verschuldigd op 1 januari van elk jaar tot en met het 

jaar waarin bij de gemeente de aangifte gebeurt van uitvoering van de nodige 

aanpassingswerken aan de afvoer op privaat domein. Deze aangifte  dient te 

gebeuren per aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs gericht 

aan het college van burgemeester en schepenen, Vanackerestraat 16 te  

8560 Wevelgem. Deze aangifte dient bevestigd te worden door een verklaring van 

de afkoppelingsdeskundige of de bevoegde gemeentelijke dienst dat aan de 

maximale afkoppelingsplicht van hemelwater overeenkomstig de Vlaremwetgeving 

voldaan is. 

 

Artikel 5. 

De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier. 
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Artikel 6. 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 7. 

Deze beslissing wordt in drievoud aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

16. Belasting inzake groen bij verkavelingen en groepswoningbouwprojecten. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de stedenbouwkundige verordening van de gemeente zoals goedgekeurd 

door de gemeenteraad d.d. 14 september 2012; 

Gelet op het gemeentelijk belastingreglement inzake groen bij verkavelingen en 

groepswoningbouwprojecten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad  

d.d. 14 december 2012; 

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat voor nieuwe verkavelingen 

aangeeft dat de gemeente steeds kan vragen om een groenzone te voorzien waarbij 

als richtlijn voor grote verkavelingen 45 m² groen per woongelegenheid wordt 

gehanteerd (pag. 96 GRSP); 

Gelet op het decreet grond- en pandenbeleid (DGP) waarin een criterium werd 

opgenomen aangaande de omvang van projecten waarop een sociaal objectief van 

toepassing is, namelijk verkavelingen vanaf 10 loten of een halve hectare, projecten 

voor groepswoningbouw vanaf 10 woongelegenheden en appartementsgebouwen 

vanaf 50 appartementen (artikel 4.1.8 DGP); 

Gelet op de woonprogrammatie waarin voor verkavelingen of projecten voor 

groepswoningbouw, een onderscheid wordt gemaakt waar er wel en waar er geen 

nuttig groen dient te worden voorzien; 

Gelet op de gebruikelijke verkavelingscontracten die door de gemeente afgesloten 

worden waarin bedongen wordt dat aan de gemeente een bijdrage wordt betaald van 

5 euro per m² netto verkoopbare oppervlakte als bijdrage in de algemene kosten 

voor de verdere uitrusting en verfraaiing van het openbaar domein en 7,5 euro per 

m² netto verkoopbare oppervlakte bij aanzienlijke verkavelingen waar geen nuttig 

groen wordt gerealiseerd; 

Overwegende dat verkavelingen of projecten groepswoningbouw van enige omvang 

een aanzienlijke impact hebben op de onmiddellijke maar ook ruimere omgeving en 

de gemeente nopen tot het treffen van aangepaste maatregelen en het voorzien in 

bijkomende infrastructuren met het oog op de uitrusting en verfraaiing van het 

openbaar domein; 

Overwegende dat het derhalve passend voorkomt om de verkavelaars te laten 

bijdragen in de extra lasten die deze voorzieningen met zich meebrengen; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST EENPARIG: 
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Artikel 1. Grondslag: 

Voor een periode, ingaande op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 

wordt een jaarlijkse belasting geheven ten behoeve van de gemeente Wevelgem als 

bijdrage in de algemene kosten voor de verdere uitrusting en verfraaiing van het 

openbaar domein.  

 

Artikel 2. Definities: 

1° Vergunde: de natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam een 

verkavelingsvergunning of een vergunning voor een project voor 

groepswoningbouw wordt afgeleverd met uitsluiting van een Sociale 

Huisvestingsmaatschappij (SHM) of het OCMW. 

2° Netto verkoopbare oppervlakte: effectief te vermarkten grond bij een project. 

3° Aanzienlijk project: 

o een verkaveling van minstens 10 loten of een halve hectare; 

o een project groepswoningbouw van minstens 10 wooneenheden; 

o een verkaveling of groepswoningbouwproject die/dat niet onder 

voorgaande criteria valt en waarvoor een vergunning wordt 

aangevraagd en die aansluit op door dezelfde aanvrager te 

ontwikkelen of ontwikkelde gronden die samen met de gronden 

waarop de aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan 

een halve hectare beslaan. 

 

Artikel 3. 

De belasting is verschuldigd door de vergunde. 

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 5 euro per m² netto verkoopbare 

oppervlakte van het project, zoals bedoeld in artikel 2, 3°. 

 

Artikel 4. 

Wanneer voor een aanzienlijk project geen groen dient te worden voorzien conform 

artikel 4 van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, wordt de 

verschuldigde belasting verhoogd met een bedrag van 2,5 euro per m² netto 

verkoopbare oppervlakte. 

 

Artikel 5. 

De verschuldigde belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een 

betalingsbewijs. 

Bij gebrek aan betaling binnen een periode van 3 maanden na het afleveren van de 

vergunning bedoeld in artikel 2 1°, wordt de belasting ingevorderd door middel van 

een kohier. 

 

Artikel 6. Bekendmaking: 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 7. Toezicht: 

Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 

 

17. Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden en boordstenen. 

DE GEMEENTERAAD, 
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 december 2007 betreffende de 

verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden en boordstenen, gewijzigd bij 

besluit van de gemeenteraad in zitting van 29 december 2008 en in zitting van  

12 december 2012; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1.  
§1 Voor een periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 

worden, ten behoeve van de gemeente Wevelgem, onderworpen aan de jaarlijkse 

directe belastingen, waarbij de door de gemeente gedane kosten worden 

teruggevorderd, de aangelande eigendommen gelegen langsheen de openbare 

wegen, waarlangs de voetpaden worden aangelegd, waar voorheen geen verharde 

voetpaden aanwezig waren.  

Met verharde voetpaden worden bedoeld: 

- voetpaden in dallen 

- voetpaden in betonstraatstenen 

- voetpaden in natuursteen (kasseien, platines). 

 

§2 Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op de som van de terugvorderbare 

uitgaven en de intresten. 

De duur van de terugbetaling wordt vastgesteld op 10 jaar. 

 

Artikel 2.  
De terugvorderbare uitgaven omvatten de kosten voor de grondwerken, de 

fundering en de verharding, verhoogd met de kosten voor het ereloon voor de 

opmaak en opvolging van de werken. Deze uitgaven worden berekend op de 

volledige straatlengte van het kadastraal perceel. De maximum verhaalbare breedte 

van het voetpad bedraagt 2,00 meter. 

 

Bijzondere bepaling voor percelen, gelegen op de hoek van twee of meerdere 

openbare wegen. 

Indien het kadastraal perceel gelegen is op de hoek van twee of meerdere openbare 

wegen, waarlangs gelijktijdig werken worden uitgevoerd die aanleiding geven tot 

het heffen van onderhavige verhaalbelasting, dan wordt voor het berekenen van de 

terugvorderbare uitgaven, enkel rekening gehouden met de kostprijs van de werken 

aan deze zijde van het perceel met de grootste straatlengte. 

 

Indien het kadastraal perceel gelegen is op de hoek van twee of meerdere openbare 

wegen, waarlangs de werken achtereenvolgens langs verschillende straatzijden van 

het betrokken perceel worden uitgevoerd en dit op basis van duidelijk van elkaar 

onderscheiden opdrachten, dan wordt de heffing berekend op basis van de 

straatlengte van het betrokken perceel, waarlangs de werken worden uitgevoerd en 

dit in de volgorde waarin de werken langs de onderscheiden straatzijden worden 

uitgevoerd. 

Met de werken die later worden uitgevoerd langs een andere zijde van het perceel, 

wordt echter enkel rekening gehouden indien de straatzijde waarlangs deze worden 
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uitgevoerd groter is dan de zijde waarlangs voorheen reeds gelijkaardige werken 

werden uitgevoerd die aanleiding gaven tot een heffing in het kader van onderhavig 

reglement. 

 

Bovendien wordt in dergelijk geval enkel het aantal meter straatzijde in aanmerking 

genomen dat groter is dan de straatzijde op basis waarvan de vorige heffing(en) 

werd(en) berekend. 

 

Wanneer het gaat om een afgesneden of afgeronde hoek, gevormd door twee 

openbare wegen, dan wordt de lengte van de straatzijde bepaald door de projectie 

van de afstand tussen de uiterste punten van het perceel op de straatzijde. 

 

Artikel 3.  

De jaarlijkse belasting omvat de jaarlijkse schijf van het terug te betalen kapitaal dat 

aangewend werd ter betaling der terugvorderbare uitgaven, vermeerderd met het 

bedrag van de intrest op het nog niet-teruggestorte gedeelte van het kapitaal. 

 

De toe te passen rentevoet bedraagt 4,50%. Deze rentevoet blijft gehandhaafd 

gedurende de ganse looptijd waarin de verhaalbelasting verschuldigd is. 

 

Artikel 4.  

De belastingplichtige kan, te allen tijde, het eigendom ontlasten van het bedrag van 

de terugvorderbare uitgave die erop betrekking heeft, door aan de gemeente het 

bedrag van de nog niet eisbare schijven van het kapitaal te storten. 

De intrest is steeds verschuldigd voor het jaar tijdens hetwelk de betaling plaats 

heeft. 

 

Artikel 5. 

De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen, 

overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

 

Artikel 6. 

De belasting slaat op het eigendom en is verschuldigd door de eigenaar. 

Ingeval er een recht van opstal, recht van erfpacht of van vruchtgebruik bestaat, is 

de belasting verschuldigd door de opstalhouder, de erfpachter, of de 

vruchtgebruiker, terwijl de eigenaar hoofdelijk mede de belasting verschuldigd is. 

 

Wanneer het eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen, 

waarop de verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt de 

belasting die betrekking heeft op het gebouw, verdeeld onder hen in verhouding van 

hun respectief aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. 

 

Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten, wordt de nieuwe houder 

van het zakelijk recht belastingplichtig vanaf 1 januari volgend op de datum van de 

akte die hem dit recht toekent. 

 

Artikel 7. 

Worden op de rol gebracht de schuldenaren, aangeduid zoals bepaald in artikel 6 

ingevolge hun hoedanigheid van belastingplichtige op 1 januari volgend op de 
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voorlopige overname van de werken zoals blijkt uit een beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen en op 1 januari van iedere volgend 

belastingaanslagjaar tot het kapitaal en de eventuele intresten gedelgd zijn. 

 

Artikel  8. 

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe aangestelde 

en beëdigde ambtenaren. 

 

Artikel 9. 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het 

aanslagbiljet. 

 

Artikel 10. 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 11. 

Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 

 

18. Verhaalbelasting op het aanleggen van wegenuitrusting. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de door de gemeente gedane uitgaven voor de aanleg, de 

verbetering en de uitrusting van de openbare wegen een zware last betekenen voor 

de gemeentelijke financiën; 

Gelet op het feit dat het gaat om uitgaven van algemeen belang, die er echter in het 

bijzonder en rechtstreeks toe bijdragen een verhoging in de hand te werken van de 

verkoopwaarde van de eigendommen gelegen langsheen de aangelegde of 

uitgeruste wegen; 

Overwegende dat de gemeente belangrijke werken plant voor de aanleg van nieuwe 

wegenis; 

Overwegende dat het normaal en billijk is de last van de belasting, bestemd voor het 

dekken van deze kosten, geheel of gedeeltelijk te laten dragen door de rechtstreeks 

begunstigden; 

Gelet op het feit dat de gemeente vroeger reeds een verhaalbelasting op de aanleg 

van wegenis goedkeurde; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1.  
§1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin door de gemeente 

grondwerken en wegbedekkingen worden uitgevoerd en/of trottoirbanden worden 

geplaatst voor de aanleg, de verbreding, de rechttrekking of verlenging van een 

openbare weg, worden onderworpen aan een directe belasting waarbij de kosten die 

door de gemeente zijn gemaakt voor deze werken, worden teruggevorderd. 
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De kosten voor onderhoudswerken kunnen niet teruggevorderd worden.  

De belasting is niet van toepassing voor kadastrale percelen waarop al een 

bewoonbare woning staat en die bereikbaar is via een bestaande weg, verhard in 

asfalt, beton of betonstraatstenen. 

Indien deze vrijgestelde percelen worden gesplitst om bijkomende woningbouw te 

realiseren, zal bij aflevering van de verkavelingsvergunning voor de nieuw 

gerealiseerde percelen alsnog een belasting verschuldigd zijn. 

Wanneer een eigendom of een gedeelte van een eigendom niet rechtstreeks uitweg 

kan nemen tot de openbare weg waar de werken plaatsvinden, maar dit moet doen 

via het openbaar domein, dan wordt de belasting, berekend overeenkomstig artikel 

3, waarbij uitgegaan wordt van de veronderstelling dat dit private domein grenst aan 

de openbare weg waar de werken plaatsvinden. 

 

§ 2 Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de 

verhaalbare uitgaven verhoogd met de intresten. 

De duur van de terugbetaling wordt vastgesteld op 10 jaar. 

 

Artikel 2.  

De terugvorderbare kosten zijn: 

- de kosten voor het opmaken van het ontwerp; 

- de kosten der grondwerken, der funderingen en der wegbedekkingen; 

- de kosten van de boordstenen en van hun plaatsing; 

- de kosten van de uitrusting nodig voor de afvoer van waters, andere dan 

afvalwaters; 

- de kosten van verplaatsing of afbraak der leidingen en bouwwerken, 

alsmede de kosten van verplaatsing der beplantingen nodig voor het 

uitvoeren der werken; 

- de kosten van toezicht en aanbesteding, die 8% van de kosten der werken 

niet mogen overschrijden; 

- de kosten voortspruitend uit technische moeilijkheden die ondervonden 

worden bij het uitvoeren der werken. 

 

Het bedrag van de terugvorderbare uitgaven wordt berekend op een 

maximumbreedte van de weg van 9 meter. Wanneer de door de gemeente 

aangelegde wegenis een grotere breedte heeft dan 9 meter, zal, op basis van de 

evenredigheidsregel, een schatting worden gemaakt van de kostprijs voor de aanleg 

van wegenis met een breedte van 9 meter. De gemeente neemt dan het verschil 

tussen de effectieve kostprijs van de werken en de schatting van de kostprijs voor de 

aanleg van wegenis met een breedte van 9 meter voor haar rekening. 

 

Artikel 3.  
Het bedrag van de belasting is gelijk aan de ‘eenheidsprijs per strekkende meter’ 

vermenigvuldigd met de lengte van het eigendom aan de straatzijde, zonder afbreuk 

te doen aan de bepalingen van artikel 4. 

De eenheidsprijs per strekkende meter wordt bekomen door het geheel der 

verhaalbare uitgaven te delen door de totale lengte der eigendommen aan de 

straatzijde. 

Wanneer het gaat om een afgesneden of afgeronde hoek gevormd door twee 

openbare wegen, wordt de lengte ervan voor de helft aangerekend langs elke 

straatzijde. 
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Artikel 4.  
Wanneer er twee of meer eigendommen of gedeelten van eigendommen gelegen 

zijn binnen een zone welke zich langs de weg uitstrekt over een diepte van  

12 meter, dan wordt de belasting, welke berekend wordt overeenkomstig artikel 3, 

verdeeld onder de betrokken eigenaars in verhouding tot de oppervlakte welke zij 

binnen de betrokken strook bezitten. 

 

Wanneer een strook non aedificandi bestaat, wordt er voor de berekening van de 

diepte van 12 meter zoals bedoeld in alinea 1, met de diepte van deze strook geen 

rekening gehouden. 

 

Artikel 5.  
In de mate waarin de stroken, bepaald in het voorgaande artikel elkaar overlappen, 

kan een eigendom of een gedeelte van een eigendom niet tweemaal worden belast 

wegens werken uitgevoerd in twee verschillende wegen. Het gedeelte dat overlapt, 

wordt dan 1 maal vrijgesteld. 

 

Wanneer werken gelijktijdig aan twee verschillende wegen uitgevoerd worden, 

geldt de vrijstelling voor de belasting welke verschuldigd is voor de werken aan de 

weg waar de belasting het laagst is. 

Dit artikel is niet van toepassing op de hoekterreinen. 

 

Artikel 6.  
Het eigendom of gedeelte van een eigendom gelegen op de hoek van twee openbare 

wegen of van twee gedeelten van de openbare weg dat langs elk van deze wegen of 

gedeelten van de weg aan de straatzijde gelegen is, wordt vrijgesteld: 

a) indien de werken achtereenvolgens in de twee wegen uitgevoerd werden 

voor de verwezenlijking van verschillende ontwerpen en in het kader van 

verschillende ondernemingen: voor de belasting die verschuldigd is voor de 

weg waar de werken in laatste instantie uitgevoerd werden; 

b) indien de werken gelijktijdig in de twee wegen uitgevoerd werden: voor de 

belasting die verschuldigd is voor de weg waar de belasting op basis van de 

gevellengte van het eigendom het laagst is. 

 

Deze bepaling is slechts van toepassing wanneer de assen van de wegen of 

gedeelten van openbare wegen tegenover het betrokken eigendom een hoek vormen 

van ten hoogste 120°. 

 

Bovendien worden de door onderhavig artikel toegestane vrijstellingen slechts 

berekend op een maximale gevellengte van het eigendom van 40 meter langs elke 

weg of gedeelte van een weg. 

 

Wanneer het gaat om een afgesneden of afgeronde hoek wordt de lengte ervan voor 

de helft aangerekend langs elke straatzijde of gedeelte van een straatzijde. 

 

De verkaveling of de wijziging van de oppervlakte van een eigendom brengt geen 

verandering in de bij onderhavig artikel bepaalde vrijstelling. 

 

Artikel 7.  
De jaarlijkse belasting omvat de jaarlijkse schijf van 1/10° van het terug te betalen 

kapitaal dat aangewend werd ter betaling der terugvorderbare uitgaven, 
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vermeerderd met het bedrag van de intrest die op het niet-teruggestorte gedeelte 

moet worden betaald. 

 

De toe te passen rentevoet bedraagt 4,50%. Deze rentevoet blijft gehandhaafd 

gedurende de ganse looptijd waarin de verhaalbelasting verschuldigd is.   

 

Artikel 8.  
De belastingplichtige kan, te allen tijde, het eigendom ontlasten van deze belasting 

door aan de gemeente het bedrag der nog niet eisbare schijven van het kapitaal te 

storten. 

 

De intrest is steeds verschuldigd voor het jaar tijdens hetwelk de betaling plaats 

heeft. 

 

Artikel 9.  
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 10.  
De belasting slaat op het eigendom en is verschuldigd door de eigenaar. 

Ingeval er een recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik bestaat is de 

belasting verschuldigd door de opstalhouder, de erfpachter of de vruchtgebruiker.  

De eigenaar blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

 

Wanneer het eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen, 

waarop de verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt de 

belasting die betrekking heeft op het gebouw, verdeeld onder hen in verhouding van 

hun respectief aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. 

 

Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten, wordt de nieuwe eigenaar 

belastingplichtig vanaf 1 januari volgend op de datum van de akte die hem dit recht 

toekent. 

 

Artikel 11.  
Worden op de rol gebracht de schuldenaren, aangeduid zoals bepaald in artikel 10 

ingevolge hun hoedanigheid van belastingplichtige op 1 januari volgend op de 

voorlopige overname van de werken zoals blijkt uit een beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen en op 1 januari van ieder volgend 

belastingdienstjaar tot het kapitaal en de eventuele intresten gedelgd zijn. 

 

Artikel 12.  
De eerste jaarlijkse belasting is verschuldigd op de 1ste januari volgend op de 

voorlopige overname van de werken, zoals blijkt uit een beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 13.  
De belasting wordt uitgesteld in de volgende gevallen: 

1° wanneer de huidige belastingplichtige vrijgesteld is ingevolge de wetten en 

besluiten. 

2° voor de niet-bebouwde terreinen welke gelegen zijn in de landelijke 

gedeelten van de gemeenten zoals bepaald door het gewestplan. 
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3° voor de terreinen waarop het ingevolge een beslissing van de overheid niet 

toegelaten of niet mogelijk is aan woningbouw te doen; ter zake worden de 

aaneen palende terreinen, die aan eenzelfde eigenaar toebehoren als één 

geheel beschouwd. 

4° voor terreinen van openbaar nut. 

 

Wanneer de toestand om reden waarvan de belasting uitgesteld werd, geheel of 

gedeeltelijk een einde neemt voor het verstrijken van een periode van 10 jaar te 

rekenen vanaf het eerste belastingdienstjaar, is de jaarlijkse belasting verschuldigd 

vanaf 1 januari hierop volgend. 

 

Indien, bij het verstrijken der 10 jaren, deze toestand nog geen einde genomen heeft, 

wordt het goed definitief vrijgesteld. 

 

Artikel 14.  

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe aangestelde 

en beëdigde ambtenaren. 

 

Artikel 15. 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het 

aanslagbiljet. 

 

Artikel 16.  
Het huidige reglement is toepasselijk op de werken aan de openbare wegenis, 

waarvan de voltooiing, blijkend uit de voorlopige overname van de werken zoals 

vastgesteld in een beslissing van het college van burgemeester en schepenen, 

geschied is tijdens een periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op  

31 december 2019. 

 

Artikel 17. 

Dit reglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 18. 

Dit besluit zal, in drievoud, aan de toezichthoudende overheid bezorgd worden. 

 

19. Verhaalbelasting op het verwerven van de zate van de weg. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de door de gemeente gedane uitgaven voor de aanleg, de 

verbetering en de uitrusting van de openbare wegen een zware last betekenen voor 

de gemeentelijke financiën; 

Gelet op het feit dat het gaat om uitgaven van algemeen belang, die er echter in het 

bijzonder en rechtstreeks toe bijdragen een verhoging in de hand te werken van de 

verkoopwaarde van de eigendommen gelegen langsheen de aangelegde of 

uitgeruste wegen; 

Overwegende dat het normaal en billijk is de last van de belasting, bestemd voor het 

dekken van deze kosten, geheel of gedeeltelijk te laten dragen door de rechtstreeks 

begunstigden; 
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Overwegende dat het aldus nodig is ten laste van deze begunstigden een bijzondere 

belasting in te voeren ‘verhaalbelasting’ genaamd; 

Gelet op het toegelicht voorstel van beslissing houdende de verhaalbelasting op het 

aanleggen van wegenuitrusting dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad van 

heden; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1.  
§1. De eigendommen, gelegen langs openbare wegen of gedeelten van openbare 

wegen, die moeten worden aangelegd, verbreed, rechtgetrokken of verlengd, 

worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting waarbij de kosten worden 

teruggevorderd voor deze aanleg, verbreding, rechttrekking of verlenging. 

 

De belasting is van toepassing, ongeacht of er al dan niet inlijving van een 

particulier eigendom is geweest ingevolge afstand onder bezwarende titel, ruiling of 

onteigening. 

 

§2. De belasting is niet van toepassing op de eigenaar die kosteloos de helft van het 

terrein heeft afgestaan, gelegen vóór zijn eigendom en die noodzakelijk is voor de 

aanleg, de verbreding, de rechttrekking of de verlenging van de openbare weg. 

Om op deze vrijstelling aanspraak te kunnen maken  moet deze helft in geen enkel 

geval meer bedragen dan 6 vierkante meter per lopende meter gevellengte langs de 

straat. 

 

§3. Indien de eigenaar een perceel afstaat dat groter is dan bovengenoemd gedeelte 

van de openbare weg, is hem een evenredige vergoeding verschuldigd.  

 

§4. De belasting is evenmin van toepassing voor kadastrale percelen waarop al een 

bewoonbare woning staat en die bereikbaar zijn via een bestaande weg, verhard in 

asfalt, beton of betonstraatstenen.  

 

§5. Indien de percelen die krachtens §2 tot §4 van dit artikel werden vrijgesteld, 

later worden gesplitst om bijkomende woningbouw te realiseren, zal bij aflevering 

van de verkavelingsvergunning voor de nieuw gerealiseerde percelen alsnog een 

belasting verschuldigd zijn. 

 

§6. Wanneer een eigendom of een gedeelte van een eigendom niet rechtstreeks 

uitweg kan nemen tot de openbare weg waar de werken plaatsvinden, maar dit moet 

doen via het openbaar domein, dan wordt de belasting, berekend overeenkomstig 

artikel 3, waarbij uitgegaan wordt van de veronderstelling dat dit private domein 

grenst aan de openbare weg waar de werken plaatsvinden. 

Indien hij minder afstaat, wordt hij aan de belasting onderworpen voor het verschil. 

 

§7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de 

verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. 
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§8. De duur van de terugbetaling wordt vastgesteld op 10 jaar. 

 

Artikel 2.  
De terugvorderbare uitgaven zijn: 

- de kosten voor het opstellen van de plannen. 

- de prijs der verwervingen, hetzij de onteigeningsvergoeding, hetzij de prijs 

van de aankoop in der minne van de terreinen welke in de zate van de weg 

werden opgenomen. Indien het terrein sedert meer dan 5 jaar aangekocht 

werd op het ogenblik dat de aankoopverrichtingen een einde nemen, wordt 

er rekening gehouden, niet met de aankoopprijs, doch met de huidige 

verkoopwaarde. 

- de waarde van de terreinen welke door de gemeente werden afgestaan, of er 

ruiling geweest is of niet. 

- de kosten der noodzakelijke akten, certificaten en getuigschriften. 

- de gerechtskosten die gepaard gaan met de onteigeningen. 

 

Het bedrag van de terugvorderbare uitgaven wordt verminderd met de geschatte 

waarde van de gebeurlijke overschotten van de vroegere weg. 

 

Het bedrag der verhaalbare uitgaven wordt berekend op een maximum wegbreedte 

van 12 meter. 

 

Artikel 3.  
Het bedrag van de belasting is gelijk aan de ‘eenheidsprijs per strekkende meter’ 

vermenigvuldigd met de lengte van het eigendom aan de straatzijde, zonder afbreuk 

te doen aan de bepalingen van artikel 4. 

 

De eenheidsprijs per strekkende meter is gelijk aan de uitkomst van de deling van 

het geheel van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de schattingswaarde van de 

kosteloos afgestane terreinen, door de totale lengte van de eigendommen aan de 

straatzijde. 

 

Wanneer het gaat om een afgesneden of afgeronde hoek, gevormd door twee 

openbare wegen, wordt de lengte ervan voor de helft aangerekend langs elke 

straatzijde. 

 

Artikel 4.  
Wanneer er twee of meer eigendommen of gedeelten van eigendommen gelegen 

zijn binnen een zone die zich langs beide zijden van de weg uitstrekt, over een 

diepte van 12 meter, dan wordt de belasting, welke berekend wordt overeenkomstig 

artikel 3, verdeeld onder de betrokken eigenaars in verhouding tot de oppervlakte 

welke zij binnen de betrokken strook bezitten. 

 

Wanneer een strook non aedificandi bestaat, wordt er voor de berekening van de 

diepte van 12 meter, zoals bedoeld in alinea 1, met de diepte van deze strook geen 

rekening gehouden. 

 

Artikel 5.  
In de mate waarin de stroken, bepaald in het voorgaande artikel elkaar overlappen, 

kan een eigendom of een gedeelte van een eigendom niet tweemaal worden belast 
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wegens grondverwervingen uitgevoerd in twee verschillende wegen. Het gedeelte 

dat overlapt wordt dan 1 maal vrijgesteld. 

 

Wanneer werken gelijktijdig aan twee verschillende wegen uitgevoerd worden, 

geldt de vrijstelling voor de belasting welke verschuldigd is voor de werken aan de 

weg waar de belasting het laagst is. 

 

Dit artikel is niet van toepassing op de hoekterreinen. 

 

Artikel 6.  
Het eigendom of gedeelte van een eigendom gelegen op de hoek van twee openbare 

wegen of van twee gedeelten van de openbare weg en dat langs elke van deze 

wegen of gedeelten van de weg aan de straatzijde gelegen is, wordt vrijgesteld 

- indien de aankoopverrichtingen achtereenvolgend in de twee wegen 

uitgevoerd werden voor de verwezenlijking van verschillende ontwerpen: 

voor de belasting die verschuldigd is voor de weg waar de verrichtingen in 

laatste instantie uitgevoerd werden. 

- indien de aankoopverrichtingen gelijktijdig in de twee wegen uitgevoerd 

werden: voor de belasting die verschuldigd is voor de weg waar de belasting 

op basis van de gevellengte van het eigendom het laagst is. 

Deze bepaling is slechts van toepassing wanneer de assen van de wegen of 

gedeelten van openbare wegen tegenover het betrokken eigendom een hoek vormen 

van ten hoogste 120°. 

 

Bovendien worden de door onderhavig artikel toegestane vrijstellingen slechts 

berekend op een maximale gevellengte van het eigendom van 40 meter langs elke 

weg of gedeelte van een weg. 

 

Wanneer het gaat om een afgesneden of afgeronde hoek wordt de lengte ervan voor 

de helft aangerekend langs elke straatzijde of gedeelte van een straatzijde. 

 

De verkaveling of de wijziging van de oppervlakte van een eigendom brengt geen 

verandering in de bij onderhavig artikel bepaalde vrijstelling. 

 

Artikel 7.  
De jaarlijkse belasting omvat de jaarlijkse schijf van 1/10° het terug te betalen 

kapitaal dat aangewend werd ter betaling der terugvorderbare uitgaven, 

vermeerderd met het bedrag van de intrest die op het niet-teruggestorte gedeelte 

moet worden betaald. 

 

De toe te passen rentevoet bedraagt 4,50%. Deze rentevoet blijft gehandhaafd 

gedurende de ganse looptijd waarin de verhaalbelasting verschuldigd is.   

 

Artikel 8.  
De belastingplichtige kan, te allen tijde, het eigendom ontlasten van het bedrag van 

de terugvorderbare uitgave, die erop betrekking heeft, door aan de gemeente het 

bedrag van de nog niet eisbare schijven van het kapitaal te storten.  

De intrest is steeds verschuldigd voor het jaar tijdens hetwelk de betaling plaats 

heeft. 
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Artikel 9.  
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 10.  
De belasting slaat op het eigendom en is verschuldigd door de eigenaar. 

 

Ingeval er een recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik bestaat is de 

belasting verschuldigd door de opstalhouder, de erfpachter, of de vruchtgebruiker, 

terwijl de eigenaar hoofdelijk mede de belasting verschuldigd is. 

 

Wanneer het eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen, 

waarop de verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt de 

belasting die betrekking heeft op het gebouw, verdeeld onder hen in verhouding van 

hun respectief aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. 

 

Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten, wordt de nieuwe eigenaar 

belastingplichtig vanaf 1 januari volgend op de datum der akte die hem dit recht 

toekent. 

 

Artikel 11.  
Worden op de rol gebracht de schuldenaars, aangeduid zoals bepaald in artikel 10 

ingevolge hun hoedanigheid van belastingplichtige op 1 januari volgend op de 

voorlopige overname van de werken zoals blijkt uit een beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen en op 1 januari van ieder volgend 

belastingdienstjaar tot het kapitaal en de eventuele intresten gedelgd zijn. 

 

Artikel 12.  
De eerste jaarlijkse belasting is verschuldigd op de 1ste januari volgend op de 

voorlopige overname van de werken zoals blijkt uit een beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 13.  
De belasting wordt uitgesteld in de volgende gevallen: 

1° wanneer de huidige belastingplichtige vrijgesteld is ingevolge de wetten en 

besluiten. 

2° voor de niet-bebouwde terreinen welke gelegen zijn in de landelijke 

gedeelten van de gemeente zoals bepaald door het gewestplan. 

3° voor de terreinen waarop het ingevolge een beslissing van de overheid niet 

toegelaten of niet mogelijk is te bouwen; ter zake worden de aaneen palende 

terreinen, die aan eenzelfde eigenaar toebehoren, als één geheel beschouwd. 

4° voor terreinen van openbaar nut. 

 

Wanneer de toestand om reden waarvan de belasting uitgesteld werd, geheel of 

gedeeltelijk een einde neemt voor het verstrijken van een periode van 10 jaar te 

rekenen vanaf het eerste belastingdienstjaar, is de jaarlijkse belasting verschuldigd 

vanaf 1 januari hierop volgend. 

 

Indien, bij het verstrijken der 10 jaren, deze toestand nog geen einde genomen heeft, 

wordt het goed definitief vrijgesteld. 
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Artikel 14. 

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe aangestelde 

en beëdigde ambtenaren. 

 

Artikel 15. 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het 

aanslagbiljet. 

 

Artikel 16.  
Het huidige reglement is toepasselijk op de werken aan de openbare wegen, 

waarvan de voltooiing, blijkend uit de voorlopige overname van de werken zoals 

vastgesteld in een beslissing van het college van burgemeester en schepenen, 

geschied is tijdens een periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op  

31 december 2019. 

 

Artikel 17. 

Dit reglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 18.  
Dit besluit zal, in drievoud, aan de toezichthoudende overheid bezorgd worden. 

 

20. Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de door de gemeente gedane uitgaven voor de aanleg, de 

verbetering en de uitrusting van de openbare wegen een zware last betekenen voor 

de gemeentelijke financiën ; 

Gelet op het feit dat het gaat om uitgaven van algemeen belang, die er echter in het 

bijzonder en rechtstreeks toe bijdragen een verhoging in de hand te werken van de 

verkoopwaarden van de eigendommen gelegen langsheen de aangelegde of 

uitgeruste wegen; 

Overwegende dat het normaal en billijk is de last van de belasting, bestemd voor het 

dekken van deze kosten, geheel of gedeeltelijk te laten dragen door de rechtstreeks 

begunstigden; 

Overwegende dat het aldus nodig is ten laste van deze begunstigden een bijzondere 

belasting in te voeren ‘verhaalbelasting’ genaamd ; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1.  
§1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin door de gemeente 

voor de eerste maal riolen worden gelegd, worden onderworpen aan een directe 

belasting waarbij de kosten die door de gemeente zijn gemaakt voor de aanleg van 

de riolen, worden teruggevorderd. 
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De kosten voor onderhouds-, herstellings- of vernieuwingswerken worden  niet 

teruggevorderd.  

De belasting is niet van toepassing op bewoonde kadastrale percelen die voorheen 

reeds hun afvalwater afvoerden naar een zuiveringsstation, of die beschikken over 

een individuele waterzuiveringsinstallatie.  

Indien deze vrijgestelde percelen worden gesplitst om bijkomende woningbouw te 

realiseren, zal bij aflevering van de verkavelingsvergunning voor de nieuw 

gerealiseerde percelen alsnog een belasting verschuldigd zijn.  

Wanneer een eigendom of een gedeelte van een eigendom niet rechtstreeks uitweg 

kan nemen tot de openbare weg waar de werken plaatsvinden, maar dit moet doen 

via het openbaar domein, dan wordt de belasting, berekend overeenkomstig  

artikel 3, waarbij uitgegaan wordt van de veronderstelling dat dit private domein 

grenst aan de openbare weg waar de werken plaatsvinden. 

 

§2. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de 

verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. 

De duur van de terugbetaling wordt vastgesteld op 10 jaar. 

 

Artikel 2. 

Onder terugvorderbare uitgave wordt begrepen: 

De som van volgende uitgaven, in de mate dat ze budgettair ten laste vallen van de 

gemeentekas: 

- de kosten voor het opmaken van het ontwerp en andere studies die verband 

houden met de werken; 

- de kosten voor het materiaal voor de aanleg van de riolering en van de 

plaatsing ervan, alsmede van alle bijhorigheden (wegbedekking, trottoirs, 

boordstenen, waterafvoer, afbraak of verplaatsing van leidingen en 

gebouwen, verplaatsen van beplantingen); 

- de kosten van toezicht en aanbesteding; 

- de kosten van verplaatsing en wegnemen der leidingen. 

 

Deze regeling is van toepassing op de aanleg van rioleringen tot een doorsnede van 

50 cm. 

 

Wanneer het door de gemeente geplaatste riool een grotere doorsnede heeft dan  

50 cm, zal een schatting worden gemaakt van de kostprijs voor de aanleg van een 

riool met een doorsnede van 50 cm. De gemeente neemt dan het verschil tussen de 

effectieve kostprijs van de werken en de schatting van de kostprijs voor de aanleg 

van een riolering met 50 cm doorsnede voor haar rekening. 

 

Artikel 3. 

Het bedrag van de belasting is gelijk aan de ‘eenheidsprijs per strekkende meter’ 

vermenigvuldigd met de lengte van het eigendom langs de weg of langs gedeelten 

van openbare wegen waarin de riolering gelegd wordt, zonder afbreuk te doen aan 

de bepalingen van artikel 4. 

 

De eenheidsprijs per strekkende meter wordt bekomen door het geheel der 

verhaalbare uitgaven te delen door de totale lengte der eigendommen aan de 

straatzijde. 
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Wanneer het gaat om een afgesneden of afgeronde hoek gevormd door twee 

openbare wegen, wordt, voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde 

belasting, de lengte ervan voor de helft aangerekend langs elke straatzijde. 

 

Artikel 4.  
Wanneer er twee of meer eigendommen of gedeelten van eigendommen gelegen 

zijn binnen een zone welke zich langs de weg uitstrekt over een diepte van  

12 meter, dan wordt de belasting, welke berekend wordt overeenkomstig artikel 3, 

verdeeld onder de betrokken eigenaars in verhouding tot de oppervlakte welke zij 

binnen de betrokken strook bezitten. 

 

Wanneer er een strook non aedificandi bestaat, wordt er voor de berekening van de 

diepte van 12 meter, zoals bedoeld in alinea 1, met de diepte van deze strook geen 

rekening gehouden. 

 

Artikel 5.  
In de mate waarin de stroken, bepaald in het voorgaande artikel elkaar overlappen, 

kan een eigendom of een gedeelte van een eigendom niet tweemaal worden belast 

wegens werken uitgevoerd in twee verschillende wegen. Het gedeelte dat overlapt 

wordt dan 1 maal vrijgesteld. 

 

Wanneer werken gelijktijdig aan twee verschillende wegen uitgevoerd worden, 

geldt de vrijstelling voor de belasting welke verschuldigd is voor de werken aan de 

weg waar de belasting het laagst is. 

Dit artikel is niet van toepassing op hoekterreinen. 

 

Artikel 6.  
Wanneer het, omwille van de breedte van de weg of om een andere technische 

reden, noodzakelijk is twee riolen aan te leggen in de openbare weg, dan worden de 

twee riolen beschouwd als één uitgave om het bedrag der terugvorderbare kosten te 

bepalen. 

 

De kosten voor de totale uitgave worden ten laste gelegd van de boordeigenaars 

langs beide zijden van de weg. 

 

Wanneer het riool slechts langs één zijde van de weg wordt aangelegd en daarop 

ook eigendommen, gelegen langs de andere zijde van de weg, worden aangesloten, 

dan worden de kosten eveneens ten laste gelegd van de boordeigenaars langs beide 

zijden van de weg. 

 

Artikel 7.  
Het eigendom of gedeelte van een eigendom gelegen op de hoek van twee openbare 

wegen of van twee gedeelten van de openbare weg en dat langs elk van deze wegen 

of gedeelten van de weg aan de straatzijde gelegen is, wordt vrijgesteld 

- indien de werken achtereenvolgend in de twee wegen uitgevoerd werden 

voor de verwezenlijking van verschillende ontwerpen en in het kader van 

verschillende ondernemingen: voor de belasting die verschuldigd is voor de 

weg waar de werken in laatste instantie uitgevoerd worden. 

- indien de werken gelijktijdig in de twee wegen uitgevoerd worden voor de 

belasting die verschuldigd is voor de weg waar de belasting op basis van de 

gevellengte van de eigendom het laagst is. 
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Deze bepaling is slechts van toepassing wanneer de assen van de wegen of 

gedeelten van openbare wegen tegenover het betrokken eigendom een hoek vormen 

van ten hoogste 120°. Bovendien worden door onderhavig artikel toegestane 

vrijstellingen slechts berekend op een maximale gevellengte van het eigendom van 

40 meter langs elke weg of gedeelte van een weg. 

 

Wanneer het gaat om een afgesneden of afgeronde hoek wordt de lengte ervan voor 

de helft aangerekend langs elke straatzijde of gedeelte van een straatzijde. 

 

De verkaveling of de wijziging van de oppervlakte van een eigendom brengt geen 

verandering in bij de onderhavig artikel bepaalde vrijstelling. 

 

Artikel 8.  
De jaarlijkse belasting omvat 1/10° van het terug te betalen kapitaal dat aangewend 

werd ter betaling der terugvorderbare uitgaven, vermeerderd met het bedrag van de 

intrest die op het niet-teruggestorte gedeelte moet worden betaald. 

 

De toe te passen rentevoet bedraagt 4,50%. Deze rentevoet blijft gehandhaafd 

gedurende de ganse looptijd waarin de verhaalbelasting verschuldigd is.   

 

Artikel 9. 

De belastingplichtige kan, te allen tijde, het eigendom ontlasten van het bedrag der 

terugvorderbare uitgave, die erop betrekking heeft, door aan de gemeente het 

bedrag van de nog niet eisbare schijven van het kapitaal te storten. 

 

De intrest is steeds verschuldigd voor het jaar tijdens hetwelk de belasting plaats 

heeft. 

 

Artikel 10.  
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 11.  
De belasting slaat op het eigendom en is verschuldigd door de eigenaar. 

Ingeval er een recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik bestaat is de 

belasting verschuldigd door de opstalhouder, de erfpachter, of de vruchtgebruiker. 

De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van deze belasting.  

Wanneer het eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen, 

waarop de verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt de 

belasting die betrekking heeft op het gebouw, verdeeld onder hen in verhouding van 

hun respectief aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. 

 

Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten, wordt de nieuwe eigenaar 

belastingplichtig vanaf 1 januari volgend op de datum der akte die hem dit recht 

toekent. 

 

Artikel 12.  
Worden op de rol gebracht de schuldenaren, aangeduid zoals bepaald in artikel 11 

ingevolge hun hoedanigheid van belastingplichtige op 1 januari volgend op de 

voorlopige overname van de werken zoals blijkt uit een beslissing van het college 
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van burgemeester en schepenen en op 1 januari van ieder volgend 

belastingdienstjaar tot het kapitaal en de eventuele intresten gedelgd zijn. 

 

Artikel 13.  
De eerste jaarlijkse belasting is verschuldigd op de eerste januari volgend op de 

voorlopige overname van de werken, zoals blijkt uit een beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 14.  
De belasting wordt uitgesteld in de volgende gevallen 

1° wanneer de huidige belastingplichtige vrijgesteld is ingevolge de wetten en 

besluiten 

2° voor de niet-bebouwde terreinen welke gelegen zijn in de landelijke 

gedeelten van de gemeenten zoals bepaald door het gewestplan. 

3° voor de terreinen waarop het ingevolge een beslissing van de overheid niet 

toegelaten of niet mogelijk is te bouwen; ter zake worden de aaneen palende 

terreinen, die aan eenzelfde eigenaar toebehoren, als een geheel beschouwd. 

4° voor terreinen van openbaar nut. 

 

Wanneer de toestand om reden waarvan de belasting uitgesteld werd, geheel of 

gedeeltelijk een einde neemt voor het verstrijken van een periode van 10 jaar te 

rekenen vanaf het eerste belastingdienstjaar, is de jaarlijkse belasting verschuldigd 

vanaf 1 januari hierop volgend. 

 

Indien, bij het verstrijken der 10 jaren, deze toestand nog geen einde genomen heeft, 

wordt het goed definitief vrijgesteld. 

 

Artikel 15.  

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe aangestelde 

en beëdigde ambtenaren. 

 

Artikel 16. 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het 

aanslagbiljet. 

 

Artikel 17.  
Het huidige reglement is toepasselijk op de werken voor het aanleggen en 

vernieuwen van riolen, waarvan de voltooiing, blijkend uit de voorlopige overname 

van de werken zoals vastgesteld in een beslissing van het college van burgemeester 

en schepenen, geschied is tijdens een periode ingaand op 1 januari 2014 en 

eindigend op 31 december 2019. 

 

Artikel 18. 

Dit reglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 19.  
Dit besluit zal, in drievoud, aan de toezichthoudende overheid bezorgd worden. 
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21. Algemeen retributiereglement. 

Lobke Maes, schepen van financiën, geeft een algemene toelichting bij de 

retributiereglementen die aan de gemeenteraad voorgelegd worden: 

 

‘Bij de start van een nieuwe beleidsperiode wordt alles onder de loep genomen, ook 

de retributies en de tarieven.  

Ook zonder financiële problemen getuigt het van goed-huisvaderschap om een 

interne efficiëntie oefening te maken voor wat betreft de retributies en tarieven los 

van ons exploitatiesaldo en het investeringsritme dat we verder willen op peil 

houden. 

 

Deze vallen uiteen in 1 retributiereglement voor de verschillende producten van de 

gemeentelijke dienstverlening enerzijds en anderzijds de tarieven voor de 

sportinfrastructuur en die voor de socio-culturele gebouwen, meer bepaald de 

punten 21, 22 en 23 van de agenda. 

 

Een aantal factoren werden in acht genomen om deze retributies al dan niet aan te 

passen: tarieven die sinds lang geen aanpassing meer gekend hebben, een 

benchmark met de gemeenten uit de regio, bepaalde kosten voor het leveren van de 

dienstverlening werden uitgezet en de mate waarin de tariefzetting de dagdagelijkse 

werking van onze diensten beïnvloedt. 

 

Deze oefening waarbij we niet over 1 nacht ijs zijn gegaan, resulteert in 

aanpassingen voor het sturen van een 2
e
 herinneringsbrief bij niet betaling van 

facturen, eenzijdige beëindiging van een samenlevingscontract, de reispassen, 

begraafplaatsconcessies, standplaats en elektriciteit op de openbare markten, 

permanente inname van het openbaar domein, huurprijzen van feestmateriaal - hier 

werden ook de marktprijzen bekeken - en de huur voor de sport- en culturele 

gebouwen. 

 

De tarieven voor sport die al sinds de jaren ’80 geen aanpassing meer hebben 

gekend en waar we nu nog met tarieven zaten van 0,97 euro per uur gebruik, 

werden verhoogd om tot een voor iedereen aanvaardbaar niveau te komen. Dit is 

gebeurd op maat van de gebruikers. Voor de jeugdwerking van sportclubs is zelfs in 

gratis gebruik voorzien. Tevens wordt voor commerciële en niet-gemeentelijke 

gebruikers een hoger tarief gehanteerd. 

 

Bij cultuur is grotendeels afgestapt van de forfaitaire tarieven en zal meer gewerkt 

worden met kostenparameters zoals energie- en personeelskost om de gebruikers te 

responsabiliseren, verantwoordelijk te maken om zelf hun kostprijs te kunnen 

drukken en om onze lokalen optimaal te benutten. Ook hier wordt gekozen voor een 

hoger tarief voor commerciële en niet-gemeentelijke gebruikers. 

 

Een aantal inhoudelijke aanpassingen werden ook doorgevoerd zoals: 

- Het afleveren van een conformiteitsattest werd toegevoegd conform de 

decretale bepalingen; 

- De invoering van het tarief voor e-books is gebeurd, nu de gemeente mee 

instapt in dit provinciaal initiatief en de afschaffing van het uitzonderlijk 
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tarief voor studenten en 55-plussers in de bibliotheek , zodat die ook 5 euro 

in plaats van 4 euro moeten betalen; 

- Er is een nieuwe indeling bij het afleveren van bestekken, maar dit is eerder 

administratief van aard.  

 

Verder is nog een limitatieve lijst opgesomd van tarieven die door het college van 

burgemeester en schepenen worden bepaald, zoals onder andere de toegangsprijzen 

van het cultuurcentrum, evenwel na advies van de raad van bestuur en waarbij het 

college rekening moet houden met de kostprijs, doelgroepenbeleid en de 

beleidsdoelstellingen zoals vastgelegd door deze gemeenteraad. 

 

Voor de eerste keer zijn alle retributies samen gegoten in 1 reglement, met 

uitzondering van die voor sport en cultuur, wat ervoor zorgt dat de 

gemeenschappelijke bepalingen maar 1 keer moeten worden opgenomen en dit 

ervoor zorgt dat het reglement overzichtelijker en administratief eenvoudiger is.’ 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, informeert wat de reacties waren van de 

respectievelijke adviesraden bij de aanpassing van de tarieven voor sport en cultuur. 

 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van cultuur, bevestigt dat de adviesraden 

geconsulteerd werden. Er waren wat kleinere bemerkingen, maar iedereen kon zich 

vinden in de argumentatie vanuit het gemeentebestuur. 

 

De heer Geert Breughe, schepen van sport, verwijst naar de algemene vergadering 

van de sportraad, waarbij 43 van de 45 aanwezigen het positief advies 

ondersteunden. Twee clubs hadden bedenkingen. Hun totale factuur bleek hoger uit 

te vallen. Na de vergadering werd hun concrete situatie nog eens goed bekeken en 

bleken die verhogingen toch wel relatief. 

De verhoging is er vooral voor clubs die werken met voornamelijk een 

volwassenenwerking. Voor jeugd is gekozen voor een gratis verhaal en voor 

volwassenen voor een duidelijk hoger tarief, zodat de minimale facturen die nu 

dikwijls opgesteld werden, verdwijnen. In een club met een normale 

leeftijdspiramide, een brede basis en een smallere top, leidt dit tot een verhoging 

maal 1,7. Voor clubs met een louter volwassenenwerking heeft de prijsstijging een 

grotere impact. Weliswaar wordt hier dikwijls vastgesteld dat deze clubs ook 

werken met lage lidgelden, soms 40 à 60 euro, zo blijkt uit de subsidiedossiers.  

De clubs met jeugdwerking moeten voor die jonge mensen soms een heel wat hoger 

lidgeld aanrekenen. Dit zijn tarieven van 150, 180, tot zelfs boven de 200 euro. 

Deze duidelijke verschillen rechtvaardigen mee de duidelijke keuze om voor lage 

tarieven te opteren voor de jeugdwerking.  

Sommige clubs met volwassenen zouden hun lidgeld verhogen. Met 15 euro, zo 

stelde al een bepaalde club. Als je op jaarbasis 40 euro gaat sporten, dan is de 

tariefverhoging van minder dan een halve euro per uur. 

In die zin is door de sportraad een duidelijk positief advies gegeven.  

 

Mevrouw Lobke Maes zegt dat de tarieven voor verhuur van culturele infrastructuur 

voorbereid werden in overleg met een werkgroep van de culturele raad. Het is 

belangrijk dat verenigingen op dat moment ook de kostprijs kunnen simuleren voor 

hun eigen gebruik. Het afstappen van het forfaitair karakter betekent immers dat de 

verenigingen voor een groot stuk zelf hun tarief in handen kunnen nemen. Dat is 

precies de doelstelling. Misschien ligt het tarief voor 8 uren huur van een lokaal nu 
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hoger dan vroeger, maar misschien volstaat het wel om het lokaal slechts 4 uur te 

huren.  

Het afstappen van de  eenvoudige tariefstructuur vereist natuurlijk een sterke 

communicatie. Daar zal dan ook serieus op ingezet worden. Op 13 januari 2014 is 

er een informatievergadering gepland in OC De Stekke. Daar zal verduidelijkt 

worden hoe de verenigingen kunnen besparen, hoe ze de kosten kunnen drukken. 

Bedoeling is ook dat ze aan de balie van het CC een offerte kunnen opvragen, dat er 

dus meer op maat gewerkt kan worden, zodat slechts die diensten gevraagd worden 

die werkelijk nodig zijn. Er wordt ook een webtool ontwikkeld die dus een hulp zal 

zijn bij het boeken van de accommodatie voor een juiste prijs. 

 

De heer Francies Debels, sp.a, zegt dat het lidgeld voor 2014 dikwijls al geïnd werd. 

Nu zullen de clubs evenwel geconfronteerd worden met hogere huurprijzen. Dit kan 

een probleem zijn. 

 

De heer Geert Breughe antwoordt dat de tariefverhoging voor sportinfrastructuur 

pas ingaat vanaf 1 juli. Speciaal voor de clubs, die dikwijls niet werken per 

kalenderjaar maar per schooljaar. Het lidgeld kan hier op afgestemd worden. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat het gemeentebestuur heel wat prestaties of diensten verricht 

waaruit individuele personen, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen en 

verenigingen, rechtstreeks een persoonlijk voordeel uithalen; 

Overwegende dat aan deze prestaties of diensten meestal kosten verbonden zijn die 

het gemeentebestuur moet of heeft moeten maken; 

Overwegende dat het billijk en aangewezen voorkomt om die kosten, minstens voor 

een deel, door te rekenen aan de persoon of instantie die een voordeel haalt uit de 

geleverde prestatie of dienst; 

Gelet op artikel 42, §3, artikel 43, §2, 15° en artikel 94 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST EENPARIG:  

 

Hoofdstuk 1. Retributie invordering van niet-fiscale 

ontvangsten 

Artikel 1.1. 

Voor de invordering van de niet-fiscale ontvangsten worden de volgende kosten 

aangerekend: 

eerste herinnering 10,00 euro 

tweede herinnering (aangetekend) 10,00 euro 

betekenen van een dwangbevel kosten van de deurwaarder 
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De kosten zijn ten laste van de schuldenaar van de niet-fiscale ontvangsten. 

Artikel. 1.2. 

Voor de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de 

financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. De hieraan verbonden kosten 

zijn volledig ten laste van de schuldenaar van de niet-fiscale ontvangsten. 

Artikel. 1.3. 

Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst de volgens onderhavig reglement 

aangerekende kosten (port- en administratiekost) aangezuiverd worden en 

vervolgens de openstaande niet-fiscale ontvangst (hoofdsom). 

 

Hoofdstuk 2. Retributie op afgifte administratieve 

stukken 

Artikel 2.1. 

Er wordt een retributie gevestigd op het afleveren van allerhande stukken door het 

gemeentebestuur. 

 

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon of vereniging aan 

wie het stuk wordt afgeleverd. 

Deze retributie is niet toepasselijk op het afleveren van stukken die onderworpen 

zijn aan de betaling van een bijzonder recht ten voordele van de gemeente krachtens 

een wet, een algemeen of provinciaal reglement of een bijzonder gemeentelijk 

reglement. 

Artikel 2.2. 

Het bedrag van de gemeentelijke retributie wordt vastgesteld als volgt: 

- Huwelijksboekjes:          15,00 euro 

- Reispassen (volwassenen en kinderen):  

o nieuwe reispas       9,00 euro 

o dringend (24-uursprocedure):     10,00 euro 

- Rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en internationale rijbewijzen:   

3,75 euro (per bewijs) 

- Elektronische identiteitskaart (eID) en elektronische vreemdelingenkaart 

(eVK): 

o 1ste eID en 1ste eVK aan kinderen beneden 18 jaar: 0,00 euro 

o Elke andere aflevering van eID en eVK (1ste afgifte, vernieuwing, 

verlenging, vervanging)     2,50 euro 

o Dringende procedure:      2,00 euro 

o Zeer dringende procedure:     3,00 euro 

 

- Afleveren van Kids-ID: 

o gewone procedure:       0,00 euro 

o dringende procedure:      0,00 euro 

o zeer dringende procedure:     0,00 euro 
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- Eénzijdige beëindiging wettelijke samenwoonst:            200,00 euro  

- Afleveren attest immatriculatie (vreemdelingen)      6,00 euro 

- Afleveren kartonnen kinderidentiteitsbewijs (vreemdelingen) 1,00 euro 

- Afleveren personenlijsten onder de vorm van adresetiketten –  

per etiket           0,03 euro 

 

De bedragen, vermeld in dit artikel, worden verhoogd met de rechten en kosten van 

aanmaak, aangerekend door en ten gunste van de hogere overheid, op basis van de 

wetten, normen of onderrichtingen bepaald door deze overheid. De uitkomst van 

deze verhoging wordt steeds afgerond op de hogere gehele euro. 

Artikel 2.3. 

Worden van de gemeentelijke retributie vrijgesteld: 

- De stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van 

de administratieve overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten 

worden afgeleverd. 

- De stukken die, door het gemeentebestuur rechtstreeks afgeleverd worden 

aan de gerechtelijke en administratieve overheden. 

 

Hoofdstuk 3. Retributie op ambulante activiteiten 

op de openbare markten en op andere plaatsen 

Artikel 3.1. Grondslag van de belasting 

Er wordt een retributie, hierna standgeld genoemd, geheven op het gebruik van het 

openbaar domein ter gelegenheid van de openbare markt die door de gemeente op 

haar grondgebied wordt georganiseerd alsook voor de inname van het openbaar 

domein voor een ambulante handel. 

Artikel 3.2. Bedrag van het standgeld 

§ 1. Standplaats naar aanleiding van een openbare markt 

Het standgeld bedraagt 1,00 euro per lopende meter tentoongestelde waren en per 

dag. Voor de berekening van het verschuldigd recht wordt de ruimte in aanmerking 

genomen die effectief wordt ingenomen voor de uitstalling van te koop aangeboden 

waren of goederen. Elk gedeelte van een meter wordt als een volle meter 

beschouwd.  

 

Voor de inname van een standplaats op de openbare markt door standhouders 

zonder abonnement, bedraagt het standgeld minimum 5 euro per daggedeelte van  

6 uur. 

 

§2. Standplaats op het openbaar domein 

Het standgeld voor de inname van het openbaar domein bedraagt 1 euro per lopende 

meter en per daggedeelte van  6 uur, waarbij elke begonnen periode van  

6 uur als een volle periode wordt beschouwd. 

Voor de berekening van het verschuldigd recht wordt de ruimte in aanmerking 

genomen die effectief wordt ingenomen voor de uitstalling van te koop aangeboden 
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waren of goederen. Elk gedeelte van een meter wordt als een volle meter 

beschouwd.  

Artikel 3.3. Bedrag van verbruik elektriciteit 

De marktkramers, zowel de vaste als toevallige, die gebruik maken van de levering 

van gemeentelijke elektriciteit op de openbare markt of naar aanleiding van de 

uitoefening van een ambulante handel op het openbaar domein, betalen hiervoor een 

forfaitaire vergoeding van 2,50 euro per daggedeelte van 6 uren. Elk begonnen 

daggedeelte wordt voor een volledig daggedeelte gerekend. 

Artikel 3.4. Voertuigen 

De voertuigen, met koopwaren beladen, zijn slechts aan de retributie onderworpen 

indien de waren te koop gesteld zijn op het rijtuig. Indien een voertuig gedeeltelijk 

aangewend wordt om waren te koop te stellen, wordt enkel dit gedeelte in rekening 

gebracht voor de berekening van de retributie. 

De karren, wagens of rijtuigen waarmee de waren aangebracht worden en die bij het 

kraam of bij de eigenaar op de markt blijven staan, worden niet meegerekend voor 

de retributie, evenmin als de ledige manden, kuipen of bakken die voor de 

inpakking van de koopwaren gediend hebben en met toestemming van het 

gemeentebestuur op de markt blijven staan. 

Artikel 3.5. Inning 

De retributie wordt contant ingevorderd tegen de afgifte van een betalingsbewijs.  

De houders van een vaste standplaats op de wekelijkse markt ontvangen daartoe een 

verzoek hun bijdrage te betalen tegen uiterlijk de laatste dag van de maand, 

voorafgaand aan het semester waarop hun abonnement betrekking heeft en dit door 

storting op rekening van de gemeentekas of door betaling in handen van de 

marktleider die daarbij een ontvangstbewijs aflevert. 

Marktkramers die geen houder zijn van een vaste standplaats, dienen het 

verschuldigd recht, tegen ontvangstbewijs, te betalen in handen van de marktleider 

op de dag zelf dat zij een standplaats innemen. 

Artikel 3.6 

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe aangestelde 

en beëdigde ambtenaren of de marktleider. 

 

Hoofdstuk 4. Retributie op de begraafplaatsen 

Artikel 4.1. 

Er wordt een retributie gevestigd op het gebruik van de diensten van de 

gemeentelijke begraafplaatsen. 

Artikel 4.2. 

De retributie wordt vastgesteld als volgt: 
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A. Concessie 30 jaar: 

in volle grond: 500,00 euro 

grafkelder:  500,00 euro  

columbariumnis:  500,00 euro 

urne in volle grond:  500,00 euro  

urne in kelder:  500,00 euro  

hernieuwing bestaande concessie 15 jaar:  250,00 euro 

hernieuwing bestaande concessie 30 jaar:  500,00 euro 

 

B. Zonder concessie 15 jaar:                                                                       gratis 

 

C. Naamplaatje herdenkingszuil strooiweide:  50,00 euro 

Op dit naamplaatje wordt door de diensten van de gemeente de naam van de 

overledene vermeld, alsook de geboorte- en overlijdensdatum. 

 

D. Ontgravingen: voor A en B 

monument door gemeente te slopen en af te voeren:  750,00 euro 

monument af te voeren door de zorgen van de aanvrager:  650,00 euro 

kinderen t.e.m. leeftijd van 12 jaar. 250/200 euro 

verwijderen asurnen uit graven of columbariumnissen: 100,00 euro 

 

E. aankopen van: 

kelders voor urnenveld:                                                                   gratis 

klassieke grafkelders 2 personen:  600,00 euro 

afdekplaten voor columbariumnissen:  65,00 euro 

Artikel 4.3. 

De retributies zijn verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, die: 

- om de aflevering van een naamplaatje verzoekt 

- om een concessie verzoekt 

- om een ontgraving verzoekt 

- om de aankoop van een klassieke grafkelder of afdekplaat voor 

columbariumnis verzoekt. 

 

Als tijdstip voor betaling wordt bepaald: 

- De retributie voor een naamplaatje moet betaald worden bij de aanvraag tot 

het aanmaken. 

- De concessie moet betaald worden na het afleveren van de 

concessievergunning door het college van burgemeester en schepenen. 

- De retributie tot ontgraving moet betaald worden na het afleveren van de 

machtiging tot ontgraving door de heer burgemeester.  

- De retributie voor een klassieke kelder 2 personen is verschuldigd vanaf de 

aanvraag tot het bekomen van een concessie. 

- De retributie voor een afdekplaat columbariumnis is verschuldigd vanaf de 

aanvraag tot toelating tot teraardebestelling. 
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Hoofdstuk 5. Retributie op huwelijksplechtigheden 

met bijkomend ceremonieel 

Artikel 5.1. 

Er wordt een retributie van 100 euro geheven op het celebreren van 

huwelijksplechtigheden met bijkomend ceremonieel. 

Artikel 5.2.  

Bijkomend ceremonieel betekent dat alle aanwezigen na de voltrekking van het 

huwelijk een glas aangeboden krijgen. 

Artikel 5.3. 

Op vrijdag tussen 16u en 18u.30 kan niet geopteerd worden voor een huwelijk met 

bijkomend ceremonieel. Deze huwelijksplechtigheid is gratis. 

Artikel 5.4. 

Er worden geen huwelijken gecelebreerd op zaterdagnamiddag, zondagen en 

wettelijke, reglementaire en plaatselijke feestdagen zoals jaarlijks vastgelegd. 

Artikel 5.5. 

De retributie is verschuldigd door de persoon die de plechtigheid met bijkomend 

ceremonieel aanvraagt. 

 

Hoofdstuk 6. Retributie op beschikbaar stellen van 

feestmaterieel 

Artikel 6.1. 

Er wordt een retributie vastgesteld voor het ontlenen van feestmateriaal zoals 

bedoeld in het gebruikersreglement op het beschikbaar stellen van feestmateriaal, 

als volgt: 

 
EIGEN AANBOD OMSCHRIJVING BEDRAG PER 

STOELEN  € 0,40 stuk/activiteit 

TAFELS•  

tafel vierkant 

 

± 0,70 x 0,70 m 

 

€ 1,50 

 

stuk/activiteit 

• 2 vierkante tafels + verlengstuk  

(is verder verlengbaar) 

± 3,40 x 0,80 m € 5,10  

Verlengstuk + vierk.tafel ± 2,70 x 0,80 m € 3,60 stuk/activiteit 

plaat incl. 3 schraagjes • ± 3,00 x 0,80 m € 3,00 stuk/activiteit 

• receptietafel Ø 0,85 m, 

minimum per 6 stuks 

€ 5,00 stuk/activiteit 
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PODIUM verschillende maten en 

constructies mogelijk 

  

Verstelbare podiumelementen 

(+ ev. toebehoren.) 

± 2,00 x 1,00 m € 5,00 elem./activiteit 

• leuningen  € 1,50 elem./activiteit 

• verstelbare trap  € 5,00 elem./activiteit 

• podiumrokken 2 m lengte x 0,60 m 

hoogte 

€ 1,50 elem./activiteit 

• podiumrokken 2 m lengte x 1,05 m 

hoogte 

€ 1,50 elem./activiteit 

Vast podiumelement   Hoogte 25 cm ± 3,00 x 0,75 m € 5,00 elem./activiteit 

Vast podiumelement   Hoogte 45 cm ± 3,00 x 0,75 m € 5,00 elem./activiteit 

Vast podiumelement   Hoogte 53 cm ± 1,50 x 1,50 m € 5,00 elem./activiteit 

Vast podiumelement   Hoogte 70 cm ± 1,50 x 1,50 m € 5,00 elem./activiteit 

Plaatsing/wegname op werkdagen – 

tijdens diensturen 

 + € 2,50 elem./activiteit 

Plaatsing/wegname tijdens het 

weekend 

 + € 5,00 elem./activiteit 

Vast podiumelement hoogte 1,20 cm 

altijd inclusief plaatsing 

± 3,00 x 3,00 m € 15,00 elem./activiteit 

 

VLAGGENMASTEN  € 2,50 stuk/weekend 

  € 5,00 stuk/week 

VLAGGEN gemeente, provincie, 

Vlaanderen, België, 

Europese en andere landen 

€ 1,00 stuk/weekend 

 

 idem € 2,00 stuk/week 

NADARS Incl. leveren en ophalen € 0,40 stuk/activiteit 

Plaatsing/wegname op werkdagen – 

tijdens uren 

 + € 0,75 stuk/activiteit 

Plaatsing/wegname tijdens het 

weekend 

 + € 1,50 stuk/activiteit 

Plaatsing/wegname op werkdagen – 

buiten uren 

 + € 1,00 stuk/activiteit 

WERFAFSLUITING  

Incl. voetstukken 

± 3,05 x 2,50 m € 2,50 stuk/activiteit 

 

TENTOONSTELLINGSPANELEN ± 1,50 h x 1,00 b of 

± 2,00 h x 1,30 b 

€ 1,50 stuk/weekend 

  € 3,00 stuk/week 

PARTYTENTEN ± 3,00 x 3,00 m € 40,00 stuk/ dag 

 ± 3,00 x 6,00 m € 60,00 stuk/ dag 

VOOR-TOOGPLAAT (excl. nadar) ± 2,50 x 0,45 m € 1,00 stuk/activiteit 

STANDKRAAMPJES ± 1,20 x 0,60 m € 5,00 stuk/activiteit 

WBP-PLATEN ± 1,22 x 2,44 m € 2,00 stuk/activiteit 

VOETSTUKKEN 

WERFAFSLUITING 

afzonderlijk verkrijgbaar 

 € 0,50 stuk/activiteit 

 

WATERSTANDPIJP Excl. waterverbruik € 10,00 stuk/ activiteit 

WERFKAST Excl. elektriciteitsverbruik € 40,00 stuk/ activiteit 

WATERVERBRUIK 

 

Volgens werkelijk 

verbruik (opname 

meterstanden) tegen 

 per m 



630 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

kostprijs 

ELEKTRICITEITSVERBRUIK Forfaitair bedrag € 20,00 per werfkast 

/dag 

 Of volgens werkelijk 

verbruik (opname 

meterstanden) tegen 

kostprijs indien meter 

aanwezig in de werfkast 

 per kWh 

 

 

Ingeval van inbreuk op artikel 13 van het gebruikersreglement op het beschikbaar 

stellen van feestmateriaal, wordt een forfaitair bedrag van 25 euro/medewerker/uur 

aangerekend voor het uitvoeren van extra werkzaamheden door de gemeentelijke 

diensten. 

Artikel 6.2. 

Zijn vrijgesteld van deze retributie: 

- Wevelgemse onderwijsinstellingen die feestmateriaal ontlenen voor schoolse 

activiteiten binnen de lesuren; 

- openbare besturen die feestmateriaal ontlenen voor eigen gebruik, indien het 

gemeentebestuur Wevelgem ook gratis gebruik kan maken van hun 

feestmateriaal; 

- het OCMW van de gemeente Wevelgem. 

Artikel 6.3. 

Het podium wordt gratis opgesteld door de medewerkers van het gemeentebestuur 

voor verenigingen waarvan de werking specifiek gericht is op personen met een 

handicap, op voorwaarde dat dit gebeurt tijdens de werkuren. 

Indien de activiteit georganiseerd wordt door een boven vernoemde vereniging in 

samenwerking met een andere dan boven vernoemde verenigingen, wordt 

de retributie zoals bepaald in artikel 6.1 toegepast. 

Artikel 6.4. 

De retributie, vermeld in dit hoofdstuk, is hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd 

door de ontlener of de aanvrager, zoals vermeld in artikel 2 van het 

gebruikersreglement op het beschikbaar stellen van feestmateriaal. 

Artikel 6.5. 

Bij de verhuur van de partytenten wordt een waarborg van 50 of 100 euro gevraagd, 

naargelang het om een klein dan wel een groot model gaat. Deze waarborg dient 

volgens de modaliteiten van het retributiereglement ten laatste 7 kalenderdagen 

voor de aanvang van de activiteit contant betaald te worden bij de gemeentekas in 

het gemeentehuis of via overschrijving op een door het gemeentebestuur 

voorgestelde rekening. 
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Hoofdstuk 7. Retributie op frituurkramen op het 

openbaar domein 

Artikel 7.1. 

Er wordt ten voordele van de gemeente een retributie ingevoerd op het plaatsen van 

frituurkramen op het openbaar domein. 

Artikel 7.2. 

Deze retributie valt ten laste van de natuurlijke of de rechtspersoon die in de loop 

van het jaar een frituur uitbaat, die gelegen is op het openbaar domein van de 

gemeente. Deze retributie wordt vastgesteld als volgt: 

  

Oppervlakte frituur                     Bedrag retributie 

Tot 25 m²  750 euro 

Tussen 25 en 50 m² 1.500 euro 

Groter dan 50 m²  2.250 euro 

 

Onder oppervlakte wordt begrepen de oppervlakte die wordt ingenomen door de 

frituur zelf, vermeerderd met rondom 1 m voor de stalling van alle noodzakelijke 

toebehoren en met de oppervlakte van de eventuele terrassen die erbij horen. 

 

Hoofdstuk 8. Retributie op de inname van het 

openbaar domein voor bouwwerken 

Artikel 8.1. 

Er wordt een gemeentelijke retributie geheven op de privatieve ingebruikname van 

het openbaar domein ten gevolge of ten behoeve van bouwwerken. 

Artikel 8.2. 

Voor de toepassing van dit reglement worden volgende begrippen gebruikt: 

 

- Bouwwerken: Het uitvoeren van bepaalde werken zoals het bouwen, 

verbouwen, slopen, herstellen, herinrichten, schilderen en tuinaanleg (dit is 

een niet-limitatieve opsomming) 

- Ingebruikname: Het (laten) plaatsen van materialen, stellingen, containers, 

werfafsluitingen, werfketen, torenkranen, toestellen die niet zelfstandig in 

het verkeer mogen gebracht worden (zoals hoogtewerkers, bouwliften, 

constructies voor steenvang, afbraakmaterialen), al of niet afgebakend door 

een afsluiting of schutting (dit is een niet-limitatieve opsomming) 

- Openbaar domein: Hiertoe behoren wegen, voetpaden, parkeerruimten, 

groenzones (Dit is een niet-limitatieve opsomming) 

Artikel 8.3. 

De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
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- Voor de privatieve ingebruikname van openbaar domein ten gevolge of ten 

behoeve van bouwwerken wordt een forfaitaire retributie aangerekend per 

ingebruikname en per week (7 kalenderdagen). De retributie is verschuldigd 

vanaf de aanvang van de ingebruikname en wordt berekend volgens de 

ingenomen oppervlakte van het openbaar domein. 

o Oppervlakte kleiner dan 10m²:      15 euro/week 

o Oppervlakte tussen 10m² en 30m²:      25 euro/week 

o Oppervlakte tussen 30m² en 60m²:    100 euro/week 

o Oppervlakte groter dan 60m²:    350 euro/week 

- Wanneer de tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein, ook de 

inname van parkeerplaatsen voor gevolg heeft waar het gemeentelijk 

retributiereglement op het bewonersparkeren of op het parkeren op plaatsen 

met een blauwe zone of betalend parkeren van toepassing is, zal volgende 

parkeervergoeding bijkomend aangerekend worden: 

o Per parkeerplaats/parkeerzone (blauwe zone):      15 euro/dag 

Artikel 8.4. 

De retributie is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de hoofdaannemer, 

onderaannemer en de bouwheer der bouwwerken. Hoofdaannemers die werken met 

onderaannemers blijven verantwoordelijk voor de ingebruikname. 

Artikel 8.5. 

Zijn vrijgesteld van de retributie: 

- De ingebruikname van het openbaar domein ten gevolge of ten behoeve van 

bouwwerken tot en met 4 kalenderdagen, al dan niet opeenvolgend. 

Dergelijke vrijstelling kan slechts éénmaal per aaneengesloten periode van 

30 kalenderdagen worden toegestaan. 

Indien in de loop van de aaneengesloten periode van 30 dagen, de 

vrijstellingsperiode van 4 kalenderdagen overschreden wordt, dan wordt 

voor de berekening van de verschuldigde retributie de ingebruikname 

berekend vanaf de eerste kalenderdag van de ingebruikname. 

- De ingebruikname van het openbaar domein ten gevolge of ten behoeve van 

bouwwerken door, in opdracht van, of voor rekening van het 

gemeentebestuur Wevelgem, het OCMW Wevelgem en andere bij wet 

vrijgestelde publieke rechtspersonen. 

Artikel 8.6. 

Voor elke ingebruikname van het openbaar domein, zoals omschreven in artikel 1, 

dient vooraf een machtiging bekomen te worden van het college van burgemeester 

en schepenen. De aanvraag dient ingediend te worden bij de politiediensten p/a 

Vanackerestraat 10 te 8560 Wevelgem, hetzij via de lokale politiezone te  

8930 Menen, Leopoldplein 12. Deze aanvraag dient tijdig te gebeuren, 

overeenkomstig artikel 206 van de algemene politieverordening.  

Deze aanvraag moet minstens volgende gegevens bevatten: 

- Oppervlakte in volle vierkante meter van de privatieve ingebruikname van 

het openbaar domein 

- Omschrijving van de uit te voeren werken 

- Plaats van de uitvoering van de werken 
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- De gegevens (naam, adres en telefoonnummer) van de aanvrager en, indien 

iemand anders dan eerstgenoemde, van de uitvoerder van de werken 

- De datum van aanvang en vermoedelijke duur van de werken, uitgedrukt in 

dagen of weken. 

Artikel 8.7. 

De controle van de privatieve ingebruikname van het openbaar domein ten gevolge 

of ten behoeve van bouwwerken kan worden uitgevoerd door de politie, een 

bevoegde gemeentelijke ambtenaar, een gemeenschapswacht-vaststeller of een door 

het gemeentebestuur hiertoe aangestelde firma. 

Artikel 8.8. 

§1: Indien men geen of geen correcte vergunning kan voorleggen, dient 

onmiddellijk een aanvraag met regularisatiedossier te worden ingediend. 

Het innemen van het openbaar domein zonder voorafgaandelijke vergunning of op 

basis van een vergunning afgeleverd op grond van onjuiste of onvolledige 

gegevens, kan worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve 

sanctie, nl. een administratieve geldboete ten bedrage van maximum 350 euro 

(artikel 119bis nieuwe gemeentewet). Behalve de administratieve geldboete wordt 

in voorkomend geval ook steeds ambtshalve een regularisatiedossier voor de nog 

verschuldigde retributie uitgewerkt, waarbij de retributie aangerekend wordt vanaf 

de vermoedelijke aanvang der werken, vastgesteld op basis van alle mogelijke 

bewijsmiddelen en bij gebreke daaraan forfaitair wordt vastgesteld op  

14 kalenderdagen voor de vaststelling van de inname van het openbaar domein 

zonder passende vergunning. 

Voor de opmaak van een regularisatiedossier wordt een bijkomende, forfaitaire 

administratieve kost aangerekend van 30 euro. 

 

§2: Indien de privatieve inname van het openbaar domein verder blijft duren dan de 

termijn bepaald in de vergunning, wordt dit beschouwd als een inname zonder 

voorafgaande vergunning en wordt toepassing gemaakt van §1 hierboven vermeld. 

Artikel 8.9. 

De retributie moet contant betaald worden, ten laatste bij ontvangst van de factuur. 

 

Hoofdstuk 9. Retributie op foorinrichtingen op het 

openbaar domein 

Artikel 9.1. 

Er wordt voor het gebruik van het openbaar domein door een foorinrichting naar 

aanleiding van een kermis of foor een plaatsrecht geheven. Dit plaatsrecht wordt 

berekend in verhouding tot de oppervlakte van de foorinrichting. Als basis voor de 

berekening van het verschuldigd standgeld wordt de oppervlakte van de attractie 

zelf in aanmerking genomen, met inbegrip van alle elementen die erbij horen 

(stroomgroep, woonwagen en andere bijhorigheden) wanneer die onmiddellijk aan 

de attractie worden opgesteld. 
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Artikel 9.2. 

Het standgeld wordt bepaald op 1 euro per vierkante meter per dag, conform de 

bepalingen van het voorgaand artikel. 

Artikel 9.3. 

Het plaatsrecht is verschuldigd per georganiseerde kermis en wordt steeds 

aangerekend voor een vaste periode van 3 dagen, ongeacht de werkelijke duur van 

de inname van het openbaar domein. 

Het plaatsrecht is verschuldigd op grond van de bijzondere overeenkomst die 

daartoe tussen het gemeentebestuur en de exploitant wordt afgesloten en waarbij de 

exploitant toelating wordt verleend voor het opstellen van zijn attractie op de kermis 

of het abonnement zoals bedoeld in het reglement betreffende de organisatie van 

kermisactiviteiten en kermisgastronomie op de openbare kermissen. 

De afwezigheid van de exploitant op een kermis, waarvoor met de gemeente een 

overeenkomst werd afgesloten, ontslaat hem geenszins van de betaling van dit 

plaatsrecht. 

Artikel 9.4. 

Het plaatsrecht, verschuldigd volgens artikel 9.2. wordt evenwel begrensd als volgt: 

- ongeacht het aantal ingenomen m², bedraagt het standgeld minimaal 37 euro; 

- oppervlakte tussen 1 en 175 m² dan bedraagt het standgeld maximaal  

199 euro; 

- oppervlakte groter dan 175 m² dan bedraagt het standgeld maximaal  

347 euro. 

Artikel 9.5. 

Het aldus bepaald standgeld wordt voor de kermissen, georganiseerd in de 

deelgemeente Wevelgem geheven a rato van 100%, in de deelgemeente Gullegem  

a rato van 60% en in de deelgemeente Moorsele a rato van 40%, zonder evenwel 

lager te kunnen zijn dan het minimum van 37 euro. 

Artikel 9.6. 

Het plaatsrecht dient uiterlijk 8 dagen voor het begin van de kermis, feest of andere 

gelegenheid die tot het plaatsen van de inrichting aanleiding geeft, betaald te zijn. 

 

Hoofdstuk 10. Retributie op afleveren van 

fotokopies en afdrukken 

Artikel 10.1. 

Er wordt een retributie geheven op het afleveren van fotokopies door de 

gemeentelijke diensten en het afdrukken op printers en/of fotokopietoestellen van 

het gemeentebestuur. 
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Artikel 10.2. 

Volgende tarieven zijn van toepassing : 

- A4-enkelzijdig per stuk      0,20 euro 

- Recto-verso of A3 formaat per stuk     0,40 euro 

- Bij gebruik kopiekaart per stuk (enkel in hoofdbibliotheek)0,10 euro 

- Afdruk op printer bibliotheek A4 per stuk   0,10 euro 

- Kostprijs kaart (50 eenheden per kopiekaart) (enkel in hoofdbibliotheek) 

        5,00 euro 

- Recto-verso A4 per stuk      0,40 euro 

- A3 formaat per stuk       0,40 euro 

- Kopie op gekleurd papier A4  per stuk    0,20 euro 

- Kopie op gekleurd karton A4 per stuk    0,20 euro 

 

Voor kopies en afdrukken in kleur gelden volgende tarieven: 

- A4 formaat per stuk       1,00 euro 

- A3 formaat per stuk       2,00 euro 

 

Kopie of afdruk van plannen 

- Voor het maken van een kopie of een afdruk van plannen, waarvan het 

formaat niet is vermeld hierboven, zal de werkelijke kostprijs, zoals 

vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen, worden 

aangerekend. 

 

Hoofdstuk 11. Retributie op afleveren van besluiten 

en vergunningen in het kader van de 

milieuwetgeving 

Artikel 11.1. 

Er wordt een retributie geheven op het afleveren van vergunningen in het kader van 

de milieuwetgeving. 

Artikel 11.2. 

De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

- Voor vergunningen KLASSE I en II:  

o 40 euro per aanvraag. 

- Vergunning KLASSE I: 

o De werkelijke kosten van de aangetekende zendingen voor 

verwittiging per brief van de omwonenden en eigenaars in een straal 

van 100 meter rond de inrichting. 

o De werkelijke kostprijs van publicatie van het openbaar onderzoek in 

een plaatselijk weekblad 

Artikel 11.3. 

De retributie dient vooraf betaald te worden. Het verschuldigd zijn van de retributie 

is niet gekoppeld aan het al dan niet verkrijgen van de vergunning. 
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Artikel 11.4. 

De openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde inrichtingen en instellingen van 

algemeen nut worden vrijgesteld van deze retributie. 

 

Hoofdstuk 12. Retributie op het bewonersparkeren 

en op de aangifte van bewonerskaarten 

Artikel 12.1. 

Er wordt een retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de 

openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. 

 

Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat 

parkeren toegelaten is en waar het parkeren voorbehouden is voor bewoners te 

regelen. 

 

Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen 

die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden. 

 

Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de 

parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, §1, 2e lid, 

van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van 

ambulante en kermisactiviteiten. 

Artikel 12.2. 

Er kan een gemeentelijke parkeerkaart worden uitgereikt aan bewoners van de 

gemeente onder de vorm van een bewonersvignet of een bewonerskaart, onder de 

volgende voorwaarden: 

- Het bewonersvignet of de bewonerskaart kan enkel uitgereikt worden aan 

personen die hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de gemeente, 

zone of straat vermeld op de bewonerskaart of -vignet en die beschikken 

over een eigendomsbewijs van een auto of kunnen aantonen dat hij/zij er een 

gebruiksrecht op heeft. 

- De maximale toegelaten massa van de wagen waarvoor de bewonerskaart of 

-vignet wordt aangevraagd overschrijdt de 3 500 kg niet. 

- Er wordt ten hoogste 1 bewonerskaart of -vignet per wooneenheid uitgereikt. 

- De bewonerskaarten en -vignetten zijn vierkant en hebben een zijde van  

10 cm. 

- De bewonerskaarten en -vignetten zijn geldig vanaf de datum dat ze 

aangemaakt worden tot en met de 31ste december van het jaar dat volgt op 

het jaar waarin ze aangemaakt werden. Dit betekent ten hoogste 2 jaar. 

- Op de bewonerskaarten of -vignetten staat vermeld: 

o de geldigheidsduur 

o de straat of het deel van een straat of de zone waar ze geldig zijn 

o 1 of 2 nummerplaten. 

- De bewonerskaarten of -vignetten zijn op een bepaalde manier tegen namaak 

beschermd. 
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Artikel 12.3. 

De retributie op de afgifte van de bewonerskaarten of -vignetten wordt als volgt 

vastgesteld: 

- Gratis voor de originele bewonerskaart of -vignet 

- 15 euro voor een duplicaat dat wordt afgegeven naar aanleiding van verlies, 

diefstal, vernietiging, onleesbaarheid, beschadiging, … van de originele 

bewonerskaart of -vignet. 

Artikel 12.4. 

De retributie voor het parkeren in een zone voor bewonersparkeren, wordt als volgt 

vastgesteld: 

 

- Het parkeren van voertuigen van de bewoners is gratis. 

Het statuut van bewoner wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen 

van de door de gemeente uitgereikte bewonerskaart of -vignet 

overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007 op de binnenkant 

van de voorruit van het voertuig, of als er geen voorruit is op het voorste 

gedeelte van het voertuig. 

 

- Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is 

gratis.  

Het statuut van ‘persoon met een handicap’ wordt beoordeeld op het 

ogenblik van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats op de 

binnenkant van de voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt 

overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999, of als er geen 

voorruit is op het voorste gedeelte van het voertuig. 

 

- Voor het parkeren van alle andere gebruikers: 15 euro per dag. 

Artikel 12.5. 

De retributie is verschuldigd door de gebruiker die het voertuig parkeert. Indien de 

gebruiker niet gekend is, is de retributie verschuldigd door de titularis van de 

nummerplaat van het voertuig.  

 

De retributie is verschuldigd zodra het voertuig geparkeerd is zonder parkeerkaart 

voor mensen met een handicap of zonder de geldige bewonerskaart of -vignet te 

hebben geplaatst of een bewonerskaart of -vignet te hebben geplaatst die geldig was 

voor een andere zone.  

 

De retributie is betaalbaar door overschrijving van het verschuldigd bedrag op 

rekening van het gemeentebestuur of op de rekening, opgegeven door een derde, 

hierna concessionaris genoemd. Deze concessionaris dient door het 

gemeentebestuur te zijn aangesteld met het oog op het uitoefenen van het toezicht 

op de naleving van onderhavig reglement. 

 

De retributie dient betaald te worden binnen de vijf dagen na het aanbrengen door 

de concessionaris, van de betalingsuitnodiging op de voorruit van het voertuig. 

 



638 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

Indien de retributie niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, ontvangt de 

schuldenaar een eerste schriftelijke aanmaning vanwege de concessionaris.  

Deze aanmaning wordt bezorgd zonder bijkomende administratieve kost. 

 

Indien na deze eerste aanmaning geen betaling wordt verricht binnen de acht 

kalenderdagen, volgt een tweede schriftelijke aanmaning en zijn de administratieve 

aanmaningskosten, ten bedrage van 9,25 euro (hetzij 3 euro voor de eerste 

aanmaning en 6,25 euro voor de tweede aanmaning) ten laste van de schuldenaar. 

Indien de retributie na de tweede aanmaningen nog steeds niet betaald wordt, kan de 

advocaat van de cessionaris één of meerdere aanmaningen versturen met een 

bijkomende minimale kost van 10,50 euro.  

Artikel 12.6. 

De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerkaart voor personen met een 

handicap of de bewonerskaart of -vignet niet zichtbaar achter de voorruit van zijn 

voertuig plaatst of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het voertuig, 

wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 12.4. bedoelde 

forfaitaire tarief. 

 

Hoofdstuk 13. Retributie op het parkeren op 

plaatsen met een blauwe zone 

Artikel 13.1. 

Er wordt een retributie gevestigd op het parkeren van motorvoertuigen op de 

openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.  

 

Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen 

die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden. 

 

Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de 

parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, §1, 2e lid, 

van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van 

ambulante en kermisactiviteiten. 

Artikel 13.2. 

De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

- Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden en 

volgens artikel 27.1 en 27.2 (betreffende beperkte parkeerduur blauwe zone) 

van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement van politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg  

- Een forfaitair bedrag van 15 euro voor elke periode die langer is dan deze 

die gratis is. 

 

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar 

aanbrengen, achter de voorruit, van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1 

van vernoemd koninklijk besluit van 1 december 1975. 
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De gebruiker van een motorvoertuig die bij de inname van een parkeerplaats binnen 

de blauwe zone, de parkeerschijf niet of niet zichtbaar achter de voorruit van zijn 

voertuig plaatst, wordt steeds op onweerlegbare wijze geacht te kiezen voor het 

forfaitair tarief van 15 euro. 

Artikel 13.3. 

Zijn vrijgesteld van deze retributie: 

- De bewoners die de door de gemeente uitgereikte officiële bewonerskaart, 

overeenkomstig het ministerieel besluit van 18 december 1991, zichtbaar 

aanbrengen achter de voorruit van het voertuig doch dit enkel op de plaatsen 

waar de verkeerssignalisatie aanduidt dat de bewoners deze bewonerskaart 

mogen aanwenden. 

- Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap. 

Het statuut van ‘persoon met een handicap’ wordt beoordeeld op het 

ogenblik van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats 

achter de voorruit van het voertuig, van de kaart, uitgereikt overeenkomstig 

het ministerieel besluit van 7 mei 1999. 

- De inname van een parkeerplaats binnen een blauwe zone op basis van een 

vergunning waarop de bepalingen van hoofdstuk 8 van huidig reglement van 

toepassing zijn. 

Artikel 13.4. 

De retributie is verschuldigd door de gebruiker die het voertuig parkeert. Indien de 

gebruiker niet gekend is, is de retributie verschuldigd door de titularis van de 

nummerplaat van het voertuig.  

 

De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die 

toegelaten is door de verkeersborden. 

Artikel 13.5. 

De retributie is betaalbaar door overschrijving van het verschuldigd bedrag op 

rekening van het gemeentebestuur of op de rekening, opgegeven door een derde, 

hierna concessionaris genoemd. Deze concessionaris dient door het 

gemeentebestuur te zijn aangesteld met het oog op het uitoefenen van het toezicht 

op de naleving van onderhavig reglement. 

 

De retributie dient betaald te worden binnen de vijf dagen na het aanbrengen door 

de concessionaris, van de betalingsuitnodiging op de voorruit van het voertuig. 

 

Indien de retributie niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, ontvangt de 

schuldenaar een eerste schriftelijke aanmaning vanwege de concessionaris. Deze 

aanmaning wordt bezorgd zonder bijkomende administratieve kost. 

 

Indien na deze eerste aanmaning geen betaling wordt verricht binnen de acht 

kalenderdagen, volgt een tweede schriftelijke aanmaning en zijn de administratieve 

aanmaningskosten, ten bedrage van 9,25 euro (hetzij 3 euro voor de eerste 

aanmaning en 6,25 euro voor de tweede aanmaning) ten laste van de schuldenaar. 
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Indien de retributie na de tweede aanmaningen nog steeds niet betaald wordt, kan de 

advocaat van de cessionaris één of meerdere aanmaningen versturen met een 

bijkomende minimale kost van 10,50 euro.  

 

Hoofdstuk 14. Retributie op het aansluiten van 

regenwater- en afvalwaterhuisaansluitingen op het 

gemeentelijk rioleringsnet 

Artikel 14.1. 

Er wordt ten voordele van de gemeente een retributie ingevoerd op het afzonderlijk 

aansluiten van regenwater- en afvalwaterhuisaansluitingen op het gemeentelijk 

rioleringsnet. 

Artikel 14.2. 

De retributie is solidair verschuldigd door de aanvrager die om de afzonderlijke 

aansluiting op het gemeentelijk rioleringsnet verzoekt en de eigenaar van het pand 

of onroerend goed dat op het rioleringsnet wordt aangesloten. 

Artikel 14.3. 

De kostprijs voor een rioolaansluiting op het gemeentelijke rioleringsnet wordt 

vastgesteld op 100% van de som van de uitgevoerde werken in het geval één 

aansluiting op het rioleringsnet wordt gerealiseerd. In de gevallen waar zowel een 

regenwater- als een afvalwateraansluiting dient gerealiseerd, is de retributie slechts 

verschuldigd voor één aansluiting. 

Artikel 14.4. 

De retributie wordt contant ingevorderd tegen de afgifte van een betalingsbewijs.  

Artikel 14.5. 

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe aangestelde 

en beëdigde ambtenaren. 
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Hoofdstuk 15. Retributie op het afleveren van 

bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake 

stedenbouw, inlichtingen aan notarissen, 

vastgoedmakelaars en andere en inlichtingen inzake 

milieuvergunningen 

Artikel 15.1. 

Er wordt een retributie gevestigd op het afleveren van bouwdossiers, documenten 

en inlichtingen inzake stedenbouw en inlichtingen aan notarissen, 

vastgoedmakelaars en andere. 

Artikel 15.2. Retributie voor het afleveren van stedenbouwkundige en planologische 

attesten 

Voor het afleveren van stedenbouwkundige attesten in de zin van artikel 5.3.1 van 

de Vlaamse codex ruimtelijke ordening of planologische attesten in de zin van 

artikel 4.4.24 e.v. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening is een retributie 

verschuldigd van 10 euro. 

Artikel 15.2. Retributie voor dossier en administratiekosten 

Voor dossier- en administratiekosten wordt, in geval de gevraagde vergunning 

wordt verleend, een vast recht gevraagd van: 

- 10 euro voor afhandeling van bouwaanvragen met betrekking tot dossiers 

‘werken geringe omvang’ 

- 40 euro voor afhandeling van een bouwaanvraag woning; een bijkomend 

vast recht van 10 euro is verschuldigd per bijkomende woongelegenheid, 

indien de bouwaanvraag betrekking heeft op een gebouw dat meerdere 

woongelegenheden omvat 

- 40 euro voor afhandeling van een bouwaanvraag van een gebouw dat niet 

voor bewoning is bestemd van minder dan 500 m²; een bijkomend vast recht 

van 10 euro is verschuldigd per bijkomende schijf van 500 m² indien het 

gebouw meer dan 500 m² omvat 

- 20 euro per lot voor afhandeling van een verkavelingsaanvraag 

- 20 euro forfaitair voor afhandeling van een verkavelingswijziging 

- 62,50 euro per afgeleverd conformiteitsattest 

- Voor een van de hierboven genoemde dossiers met een openbaar onderzoek 

worden eveneens de effectieve portkosten en de kosten voor publicatie in de 

pers teruggevorderd. 

Artikel 15.3. Overdracht onroerend goed 

Er wordt een retributie van 50 euro aangerekend per aanvraag naar alle vereiste 

vastgoedinformatie betreffende één volledig dossier door notarissen, 

vastgoedmakelaars en andere naar aanleiding van de overdracht van een onroerend 

goed.  
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Als volledig dossier wordt begrepen alle noodzakelijke informatie betreffende één 

perceel of verschillende percelen, aan elkaar grenzend en in handen van dezelfde 

eigenaar. 

Artikel 15.4. Inlichtingen milieugegevens 

Voor het afleveren van inlichtingen inzake milieugegevens, 

Voor aanvragen om inlichtingen door notarissen, studiebureaus, 

bodemsaneringsdeskundigen en andere professioneel betrokkenen wordt volgende 

retributie aangerekend: 

- € 50 voor maximaal 5 afschriften van exploitatie/milieuvergunning of 

andere dossiers per inrichting 

- € 100 wanneer 6 tot maximaal 10 afschriften worden gevraagd van 

exploitatie/milieuvergunning of andere dossiers per inrichting 

- Indien meer dan 10 afschriften worden gevraagd van 

exploitatie/milieuvergunning of andere dossiers per inrichting, wordt het 

bedrag van € 100 verhoogd met € 50 per schijf van 10 afschriften 

- Deze bedragen worden verhoogd met de retributie voor afleveren van 

fotokopies, zoals bepaald in hoofdstuk 10 van dit reglement. 

Artikel 15.5.  

Deze retributie is verschuldigd door de persoon die de inlichtingen aanvraagt. 

 

Hoofdstuk 16. Retributie op opzoekingen in het 

archief en de register van de burgerlijke stand 

Artikel 16.1. 

Er wordt een retributie geheven op het opzoeken en afleveren van inlichtingen uit 

het archief inclusief genealogische opzoekingen, opgezocht door de gemeentelijke 

administratieve diensten voor zover deze inlichtingen niet moeten worden 

voorgelegd in het kader van een wettelijke, reglementaire, administratieve of 

gerechtelijke procedure. De aanvrager dient aan te tonen dat zijn vraag kadert in een 

wettelijke, reglementaire, administratieve of gerechtelijke procedure. 

Artikel 16.2. 

De retributie is verschuldigd door de persoon die de inlichtingen vraagt. 

Artikel 16.3. 

De vergoeding wordt als volgt vastgesteld: 

- forfaitaire vergoeding van 10 euro 

- per inlichting (d.i. per akte/uittreksel): 2 euro, te verhogen met de geldende 

kostprijs van de fotokopies / afdrukken overeenkomstig de bepalingen van 

hoofdstuk 10 van dit retributiereglement. 

 

Voornoemde forfaitaire vergoeding is verschuldigd per aanvraag. Per aanvraag 

kunnen maximum 8 inlichtingen worden aangevraagd. 



643 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

Artikel 16.4. 

De aanvraag tot opzoekingen moet schriftelijk gebeuren (brief – fax – e-mail).  

De inlichting wordt pas verstrekt nadat de retributie werd vereffend door 

overschrijving op rekening van het gemeentebestuur Wevelgem of contant betaald 

werd. 

Artikel 16.5. 

Kopies of afdrukken van akten of documenten die door bezoekers zelf opgezocht 

worden in de leeszaal, worden aangerekend volgens de geldende prijs van 

fotokopies en afdrukken overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 10 van dit 

retributiereglement.  

Artikel 16.6. 

Kopies of afdrukken van akten uit de registers van de burgerlijke stand die door 

bezoekers zelf worden opgezocht in de leeszaal, worden zo veel mogelijk via Scan 

Search gemaakt om de schade aan de registers zo veel mogelijk te voorkomen en 

worden eveneens verrekend aan de geldende prijs voor fotokopies en afdrukken 

overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 10 van dit retributiereglement  

 

Hoofdstuk 17. Retributie op de diensten geleverd 

door de bibliotheek 

Artikel 17.1. 

Er wordt een retributie gevestigd op diverse diensten geleverd door de bibliotheek. 

Artikel 17.2. 

Het inschrijvingsgeld aan de gemeentelijke bibliotheek wordt als volgt vastgesteld: 

- tot 18 jaar:        gratis 

- vanaf 18 jaar: (lidgeld is 1 jaar geldig)    € 5,00  

- eerste lenerspas:       gratis 

- verlies lenerspas:       € 2,50 

- vervanging door eID-kaart:       gratis 

 

De lenerspas wordt automatisch geblokkeerd als de geldigheid ervan 100 dagen 

verstreken is. 

Artikel 17.3. 

Uitleenvoorwaarden Leengeld Uitleentermijn Maningsgeld per dag 

Alle materialen 

behalve 

    gratis 31 dagen € 0,10 

 Cd’s en muziekdvd’s € 0,25 31 dagen € 0,10 

 speelfilms € 1,25 7 dagen € 0,25 

Informatieve multimedia € 1,25 31 dagen € 0,25 

E-boeken (per 3) €5,00 31 dagen € 0,00 
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Voor speciale passen (klassen, instellingen, bib-aan-huis, …) gelden andere uitleen-

voorwaarden. 

Artikel 17.4. 

Reservering van eigen bibliotheekmateriaal € 0,50 

Reservering van bibliotheekmateriaal uit 

andere bibliotheken (IBL) 

 

€ 1,50 

Eventueel vermeerderd met de 

kosten aangerekend door de 

wetenschappelijke bibliotheek  

Gebruik internetpc’s Gratis mits geldige lenerspas 

Gebruik hotspot Gratis 

Gebruik kopieermachine Cfr. tarieven hoofdstuk 10 

reglement 

Artikel 17.5. 

Bij verlies of totale beschadiging moet de gebruiker de kostprijs betalen die 

noodzakelijk is voor de vervanging van het verloren of vernietigd materiaal. Voor 

materialen, die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een door de 

bibliothecaris of zijn vervanger te bepalen toeslag aangerekend die moet volstaan 

om in de vervanging van gelijkwaardig materiaal te voorzien. 

Bij gedeeltelijke beschadiging van een materiaal bepaalt de bibliothecaris of zijn 

vervanger het bedrag van de schadevergoeding. 

Wanneer de kostprijs van een verloren materiaal niet meer kan achterhaald worden, 

zal afhankelijk van het materiaal onderstaande retributie aangerekend worden: 

 

Strip - video - cd-rom € 5,00 

Jeugdboek   € 10,00 

Volwassen boek - cd - dvd € 12,50 

Artikel 17.6. 

De retributie is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de betrokken 

dienst of, ingeval van verlies of beschadiging, de persoon op wiens naam het 

betrokken materiaal werd uitgeleend. 

 

Hoofdstuk 18. Retributie op het plaatsen van een 

individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater 

(IBA) 

Artikel 18.1. 

Er wordt een retributie ingevoerd op het plaatsen van een individuele 

behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). 
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Artikel 18.2. 

De retributie is solidair verschuldigd door elke eigenaar of zakelijk gerechtigde van 

het goed waar de IBA geplaatst wordt en die de overeenkomst inzake de installatie 

en exploitatie van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA) 

hebben afgesloten. 

Artikel 18.3. 

De retributie voor de plaatsing van de IBA wordt vastgesteld op 940 euro, te 

verhogen met de btw in de mate dat deze ook ten laste komt van het 

gemeentebestuur. 

Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd met de gezondheidsindex, voor 

het eerst per 1 januari 2013, volgens de hierna vermelde formule: 
- basisprijs X nieuwe index / basisindex  

 

waarbij:  

- basisindex: gezondheidsindex van de maand december 2011  

- nieuwe index: gezondheidsindex van de maand december van het jaar 

voorafgaand waarin de aanpassing plaatsvindt. 

Artikel 18.4. 

Deze retributie kan vereffend worden hetzij door een éénmalige betaling van het 

volledig verschuldigd bedrag, hetzij door de betaling van een jaarlijkse schijf en dit 

gespreid over 5 jaar.  

Elke jaarlijkse betaling omvat de jaarlijkse schijf van het terug te betalen kapitaal 

dat aangewend werd ter betaling der terugvorderbare uitgaven, vermeerderd met het 

bedrag van de intrest op het nog niet-teruggestorte gedeelte van het kapitaal.  

De toe te passen rentevoet bedraagt 4,50%. Deze rentevoet blijft gehandhaafd 

gedurende de ganse looptijd waarin de verhaalbelasting verschuldigd is. 

De belastingplichtige kan, te allen tijde, het eigendom ontlasten van het bedrag van 

de terugvorderbare uitgave die erop betrekking heeft, door aan de gemeente het 

bedrag van de nog niet eisbare schijven van het kapitaal te storten. 

De intrest is steeds verschuldigd voor het jaar tijdens hetwelk de betaling plaats 

heeft. 

 

Hoofdstuk 19. Retributie op afleveren van bestekken 

Artikel 19.1. 

Er wordt een retributie ingevoerd op het afleveren van bestekken voor de 

overheidsopdrachten die door het gemeentebestuur worden uitgeschreven. 

 

Artikel 19.2. 

De retributie is verschuldigd op de bestekken van opdrachten waarvoor de oproep 

tot mededinging gebeurt vanaf 1 januari 2014. 
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Artikel 19.3. 

De retributie bedraagt: 

 

Geraamd waarde opdracht  Retributie 

Minder dan € 25 000 € 0,00 

Tussen € 25 001 € 85 000 € 25,00 

Groter dan € 85 000 € 50,00 

 

Dit bedrag wordt verhoogd met de retributie voor de plannen die deel uitmaken van 

het bestek. Deze retributie wordt berekend conform de bepalingen van hoofdstuk 10 

van onderhavig reglement. 

 

Voor bestekken die digitaal aangeleverd worden, wordt geen retributie 

aangerekend. 

 

Artikel 19.4. 

 

Wanneer het bestek werd opgemaakt door een externe ontwerper en het bestek ook 

rechtstreeks door deze ontwerper wordt bezorgd aan derden, wordt de retributie 

vermeld in artikel 19.3. slechts toegepast in de mate dat in de overeenkomst die 

tussen het gemeentebestuur en de externe ontwerper geen andere bepalingen 

daaromtrent werden opgenomen.    

 

Hoofdstuk 20 – Algemene bepalingen 

Artikel 20.1. 

Behoudens andersluidende specifieke bepaling, worden de retributies, vermeld in 

dit reglement, ingevorderd door middel van een factuur.  Deze factuur dient te 

worden betaald hetzij door overschrijving op de vermelde bankrekening van het 

gemeentebestuur, hetzij door storting in contanten in de gemeentekas. Met storting 

in contanten wordt gelijkgesteld de betaling via elektronische weg, zoals bancontact 

of gelijkaardige mogelijkheden. 

 

De betaling dient te gebeuren binnen de periode zoals vermeld in dit reglement of 

zoals vermeld op de factuur. 

Bij gebreke aan enige specifieke vermelding inzake de betalingstermijn, dient de 

retributie onmiddellijk te worden betaald.  

 

Bij gebrek aan minnelijke betaling wordt de retributie burgerrechtelijk, hetzij door 

middel van een dwangbevel, voorzien in artikel 94 van het gemeentedecreet, 

ingevorderd. 

 

Artikel 20. 2. 

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om tarieven voor 

onderstaande prestaties van de gemeentelijke diensten vast te stellen, dit zowel naar 

aard als naar het bedrag en aan zijn reglement alle wijzigingen aan te brengen die 

het noodzakelijk acht. 
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De lijst van tarieven die door het college van burgemeester en schepenen bepaald 

kunnen worden: 

- De toegangsprijzen voor optredens in het cultuurcentrum (eigen 

programmatie)  

- De tarieven voor verkoop van dranken e.a. 

- Het tarief voor vormingsactiviteiten, lezingen en uitstappen 

- De prijs van een schoolmaaltijd (exclusief het remgeld) 

- De prijs voor allerlei uitstappen  

- De prijs voor schoolactiviteiten 

- Het tarief voor sportkampen en sportlessen 

- Het tarief voor de vakantiewerking 

- Het tarief van plannen horende bij bestekken 

- Tarief voor inschrijvingsgeld niet-gesubsidieerd onderwijs 

- Tarief voor occasionele prestaties van gemeentepersoneel 

- Tarief voor toeristische prestaties en activiteiten 

- Tarief voor soortgelijke prestaties waarvoor geen retributiereglement door de 

gemeenteraad is vastgesteld. 

 

Het college van burgemeester en schepenen houdt bij de bepaling van het tarief 

rekening met de kostprijs van de verstrekte dienst. Een differentiatie van het tarief 

kan gemotiveerd worden binnen een doelgroepenbeleid, zeker indien dit kadert 

binnen de beleidsdoelstellingen door de gemeenteraad vastgelegd. De tariefbepaling 

kan ook rekening houden met promotionele acties die de burger meer met de 

dienstverlening vertrouwd kunnen maken. De vastlegging van tarieven binnen 

specifieke beleidsdomeinen wordt voor advies voorgelegd aan de beheersorganen of 

aan de betrokken adviesraden. 

Artikel 20.3. 

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe aangestelde 

en beëdigde ambtenaren. 

Artikel 20.4. 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

Artikel 20.5. 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014 en is van toepassing op alle 

handelingen of gebeurtenissen, die het voorwerp uitmaken van dit reglement en die 

gesteld of zich voordoen vanaf 1 januari 2014. 

Alle retributiereglementen, die van toepassing zijn op het ogenblik van de 

inwerkingtreding van huidig retributiereglement, worden van rechtswege 

opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van huidig reglement. 

Artikel 20.6. 

Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 
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22. Retributiereglement sport. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat het gemeentebestuur heel wat sportaccommodatie ter beschikking 

stelt van individuele personen, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen en 

verenigingen, waar zij aldus rechtstreeks een persoonlijk voordeel uithalen; 

Overwegende dat aan dit gebruik meestal kosten verbonden zijn die het 

gemeentebestuur moet of heeft moeten maken; 

Overwegende dat het billijk en aangewezen voorkomt om die kosten, minstens voor 

een deel, door te rekenen aan de persoon of instantie die gebruik maken van de 

gemeentelijke sportaccommodatie; 

Gelet op artikel 42, §3, artikel 43, §2, 15° en artikel 94 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. 

Het gemeentelijk retributiereglement sportaccommodatie vast te stellen als volgt: 

 

Retributiereglement sportaccommodatie 

 

Artikel 1: Sporthallen 

Onderstaande retributies zijn een prijs per uur en zijn van toepassing voor de 

beoefening van sportactiviteiten in de betreffende infrastructuur: 

 

a) Gewone sporthallen 

- Sporthallen Vlaschaard, Gullegem, Moorsele. 

- Worden als 1/3 SH beschouwd: Vanackerestraat, Wijnberg, Kolverikstraat,  

SPWE 1, SPWE 2, VTI Gullegem, nevenzalen van sporthal Gullegem en Moorsele, 

judozalen Gullegem en Moorsele alsook bovenlokaaltje sporthal Gullegem 

 

 
GEMEENTELIJK NIET-GEMEENTELIJK / 

COMMERCIEEL 

 
1/3  SH 2/3 SH 3/3 SH 1/3 SH 2/3 SH 3/3 SH 

VOLWASSENEN  
 € 4,00 € 8,00  € 12,00 € 20,00 € 25,00  € 30,00 

JEUGD (-18)* 
 € 2,00 € 4,00  € 6,00 € 20,00 € 25,00  € 30,00 

* Alle sportverenigingen met gestructureerde jeugdwerking, erkend door de 

gemeentelijke sportraad, krijgen de aangevraagde sportaccommodaties, voor 

hun jeugdtrainingen en –wedstrijden onder 18 jaar, kosteloos ter beschikking. 

Dit geldt ook voor de schoolse sportactiviteiten van de Wevelgemse scholen. 
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b) Bijzondere sporthallen 

Evenementenhal de Schelp (Open Kleedruimte volgt tarifering 1/3 sporthal gewone 

sporthallen) 

 

 
 GEMEENTELIJK NIET-GEMEENTELIJK / 

COMMERCIEEL 

 
1/2 SH 2/2 SH 1/2 SH 2/2 SH 

VOLWASSENEN    € 6,00 € 12,00 € 20,00 € 30,00 

JEUGD (-18)* 
€ 3,00 € 6,00 € 20,00 € 30,00 

* Alle sportverenigingen met gestructureerde jeugdwerking, erkend door de 

gemeentelijke sportraad, krijgen de aangevraagde sportaccommodaties, voor 

hun jeugdtrainingen en –wedstrijden onder 18 jaar, kosteloos ter beschikking. 

Dit geldt ook voor de schoolse sportactiviteiten van de Wevelgemse scholen. 

 

Turnzaal Porseleinhallen 

 
 GEMEENTELIJK NIET-GEMEENTELIJK / 

COMMERCIEEL 

VOLWASSENEN  € 12,00   € 45,00 

JEUGD (-18)* 
€ 6,00 € 45,00 

* Alle sportverenigingen met gestructureerde jeugdwerking, erkend door de 

gemeentelijke sportraad, krijgen de aangevraagde sportaccommodaties, voor 

hun jeugdtrainingen en –wedstrijden onder 18 jaar, kosteloos ter beschikking. 

Dit geldt ook voor de schoolse sportactiviteiten van de Wevelgemse scholen. 

 

Artikel 2: Voetbalvelden en krachtbalvelden 

 

a) Vaste gebruikers 

- SV Wevelgem City betaalt voor het gebruik van de voetbalvelden sportcentrum 

Wevelgem een vaste retributie van € 2 000 per werkingsjaar. 

- KSV Moorsele betaalt voor het gebruik van de voetbalvelden sportcentrum 

Moorsele een vaste retributie van € 2 000 per werkingsjaar. 

- FC Gullegem betaalt voor het gebruik van de voetbalvelden sportcentrum 

Gullegem een vaste retributie van € 2 000 per werkingsjaar. 

 
b) Andere gebruikers 

Onderstaande retributies zijn een prijs per uur en zijn van toepassing voor de 

beoefening van sportactiviteiten in de betreffende infrastructuur. 

 

 GEMEENTELIJK NIET-GEMEENTELIJK 

VOLWASSENEN    € 12,00 (voetbalveld) € 20,00 (voetbalveld) 
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€ 6,00 (krachtbalveld) € 10,00 (krachtbalveld) 

JEUGD (-18) € 6,00 (voetbalveld) 

€ 3,00 (krachtbalveld) 

€ 20,00 (voetbalveld) 

€ 10,00 (krachtbalveld) 

 

Artikel 3: Zwembad 

Voor de toegang tot en het gebruik van het gemeentelijk zwembad is volgende 

retributie verschuldigd: 

a) Tickets 

o Normaal tarief: € 2  

o Reductie tarief: € 1,5  

 - 18 

 Groep -18 vanaf 15 personen: € 1,25  

(1 begeleider per 15 personen gratis mee) 

 Personen met een beperking 

 Volwassen groep vanaf 15 personen 

o Scholen:  

 Gemeentelijk: € 0,50 per kind 

 Niet-gemeentelijk: € 0,75 per kind 

b) Abonnementen 

o Jaarlijks:  

 Individueel 

 Normaal Tarief: € 80  

 Reductie-tarief: € 70 (ook voor Wevelgemse 

zwemsportverenigingen) 

 - 18 

 Personen met een beperking 

 Familiaal: € 150  

o Halfjaarlijks: 

 Individueel: € 45  

 Familiaal: € 85  

o 10-beurtenkaart: 

 Normaal tarief: € 18  

 Reductie tarief: € 13,5  

 - 18 

 Personen met een beperking 

c) Individuele douches 

o € 1,5 per beurt 

o 10 beurtenkaart: €  13,5  

d) Bijzondere formules 

o Huur zwembaan tijdens openingsuren (en reguliere trainingsuren 

Wevelgemse zwemsportverenigingen) 

 Wevelgemse zwemsportvereniging met jeugdwerking 

 € 5 /baan/uur voor volwassenen 
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 € 2,5 /baan/uur voor jeugd 

 Wevelgemse sportverenigingen zonder jeugdwerking 

 € 12 /baan/uur 

o Huur zwembad buiten openingsuren  

 Wevelgemse zwemsportvereniging met jeugdwerking 

 € 20 /uur (met eigen redders) 

 Andere Wevelgemse verenigingen 

 € 20 /uur  (met eigen redders) 

 € 40 /uur (met redder gemeente) 

 Niet-Wevelgemse verenigingen (geen vaste reservaties) 

 € 80 / uur (met redder gemeente) 

o + € 20 /uur per extra redder 

o Jaarlijks gratis zwemabonnement voor een bepaald geboortejaar 

(normaal 1
ste

 leerjaar) begin van het sportseizoen.  

Artikel 4: Tennisterreinen 

Voor het gebruik van de tennisterreinen is volgende retributie verschuldigd: 

 

a) Spelers van 18 jaar en ouder: € 25 /jaar 

b) Spelers jonger dan 18 jaar:  € 10 /jaar 

Artikel 5: Andere 

Voor het louter gebruik van een kleedkamer zonder zaalverhuur is volgende 

retributie van toepassing: 

a) jaarforfait Wevelgemse vereniging: € 250 /moment (= gebruik binnen een 

vastgestelde periode dat een maximale duur van 2 uur betreft) 

b) éénmalige aanvraag 

i. groep (vanaf 5 en max 20 personen): € 12  

ii. individueel: 10-beurtenkaart aan € 13,5 

(Aanvraag en betaling beurtenkaart gebeurt op voorhand op 

de Sportdienst en wordt afgetekend door aanwezige 

toezichter. In functie van de beschikbaarheid). 

Artikel 2. 

De retributies vermeld in dit reglement worden ingevorderd door middel van een 

factuur.  Deze factuur dient te worden betaald hetzij door overschrijving op de 

vermelde bankrekening van het gemeentebestuur, hetzij door storting in contanten 

in de gemeentekas. Met storting in contanten wordt gelijkgesteld de betaling via 

elektronische weg, zoals bancontact of gelijkaardige mogelijkheden. 

 

De betaling dient te gebeuren binnen de periode zoals vermeld op de factuur. 

Bij gebreke aan enige specifieke vermelding inzake de betalingstermijn, dient de 

retributie onmiddellijk te worden betaald.  

 

Bij gebrek aan minnelijke betaling wordt de retributie burgerrechtelijk, hetzij door 

middel van een dwangbevel, voorzien in artikel 94 van het gemeentedecreet, 

ingevorderd. 
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Artikel 3. 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

Artikel 4. 

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014 en is van toepassing op elk gebruik van 

sportaccommodatie bedoeld in onderhavig reglement dat plaats vindt vanaf  

1 juli 2014. 

Artikel 5. 

Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 

 

23. Gebruikers- en tariefreglement socio-culturele infrastructuur. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 januari 2011 houdende wijziging van het 

gebruikersreglement socio-culturele infrastructuur en polyvalente zaal 

Porseleinhallen; 

Overwegende dat het wenselijk is het gebruikersreglement op een aantal bepalingen 

aan te passen; 

Gelet op het advies van de culturele raad, bijeen op 25 november 2013; 

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het cultuurcentrum, bijeen op  

26 november 2013; 

Gelet op het advies van de jeugdraad, bijeen op 30 november 2013;  

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 2°;  

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Het gebruikersreglement socio-culturele infrastructuur en polyvalente zaal 

Porseleinhallen als volgt vast te stellen: 

 

HOOFDSTUK 1:  

ALGEMENE BEPALINGEN. 
 

I. VOORWERP VAN HET REGLEMENT.  

 

Artikel 1:  

§1. Dit reglement regelt het gebruik van volgende gemeentelijke infrastructuur: 

- Cultuurcentrum Guldenberg, Acaciastraat 1, hierna CC Guldenberg; 

- Vergaderaccommodatie inclusief leskeuken Porseleinhallen (verdieping), 

Cultuurpad; 

- Vergaderaccommodatie in gemeentehuis Gullegem, Peperstraat 10;  

- Oude Pastorie, Bissegemstraat 54/56; 

- Dwarsschuur van ’t Goet te Wynckele, Peperstraat, hierna Dwarsschuur; 

- Ontmoetingscentrum De Stekke, Sint-Maartensplein, hierna OC De Stekke; 

- Ontmoetingscentrum de Cerf, Kerkstraat 1/1, hierna OC de Cerf; 
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- De polyvalente zaal in de Porseleinhallen, gelegen aan het Cultuurpad te 

Wevelgem. 

 

§2. Deze infrastructuur wordt beheerd door het college van burgemeester en 

schepenen met adviserende stem bijgestaan door de raad van bestuur van het 

cultuurcentrum. 

De praktische afhandeling van dit beheer is in handen van het gemeentelijk 

cultuurcentrum, gevestigd Acaciastraat 1 te 8560 Wevelgem. 

 

II. AANVRAGEN. 
 

Artikel 2:  

§1. Wie over een lokaal wenst te beschikken, moet daartoe een aanvraag richten tot 

het secretariaat van het gemeentelijk cultuurcentrum. De aanvrager(s) moet(en)  

18 jaar of meer zijn op het ogenblik van de aanvraag. Voor fuiven dienen er twee 

aanvragers te zijn die 18 jaar of meer zijn op het ogenblik van de aanvraag.  

 

§2. De aanvraag gebeurt volgens de modaliteiten vast te stellen door het college van 

burgemeester en schepenen en omvat minstens volgende gegevens: 

- de gewenste locatie; 

- de aard van de geplande activiteit; 

- de titel of de benaming waaronder de activiteit aan het publiek wordt voorgesteld; 

- de naam en het adres van de organisator(en), desgevallend telefoonnummer of  

e-mailadres; 

- ingeval de activiteit door een vereniging, instelling of groepering wordt 

georganiseerd: officiële benaming, vermelding van de rechtspersoonlijkheid met 

nationaal nummer (voor zover van toepassing), correspondentieadres, naam en 

adres van de verantwoordelijke vertegenwoordiger(s); 

- facturatiegegevens;  

- de datum en het aanvangsuur van het publieksmoment;  

-  het exacte aanvangs- en einduur waartussen de organisator het lokaal wenst te 

gebruiken.   

 

§3. De toelating tot gebruik wordt bevestigd aan de organisatoren volgens de 

modaliteiten vast te stellen door het college van burgemeester en schepenen. 

 

§4. Door het indienen van een aanvraag aanvaardt de organisator de geldende 

reglementering. 

 

§5. Voor toepassing van dit reglement wordt verstaan,  

- plaatselijke organisator: een natuurlijk of rechtspersoon woonachtig of gevestigd 

te Wevelgem die een lokaal huurt voor activiteiten van sociaal-culturele aard, of 

een organisatie waarvan de zetel zich bevindt op het grondgebied Wevelgem en 

waarvan de helft van de leden van het bestuur woonachtig is in de gemeente 

Wevelgem, op het ogenblik van de aanvraag. 

- commerciële organisator: een natuurlijk of rechtspersoon die een lokaal huurt en 

er diensten verstrekt die inkomsten genereren voor betrokkene, of de organisatie 

met een vennootschapsvorm.  

 

§6. Bij samenwerkingsverbanden wordt de huurprijs bepaald door de optelling van 
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het normale tarief voor de respectievelijke partijen en gedeeld door het aantal 

partijen. 

 

Artikel 3: 

Activiteiten met louter privaat of familiaal karakter (jubilea, rouwmaaltijden, 

huwelijken, communiefeesten, verjaardagsfeesten,...) worden in geen enkel lokaal 

toegelaten. 

 

III. AANVRAAGPERIODES. 

 

Artikel 4: 

Indien nodig voor de goede werking van het cultuurcentrum en om haar 

doelstellingen zo maximaal mogelijk te bereiken (cultuurspreiding, 

cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming), worden aanvraagperiodes vastgelegd 

naar soort activiteiten en organisatoren en dit volgens modaliteiten door het college 

van burgemeester en schepenen vast te stellen.  

 

IV. OPTIES; 

 

Artikel 5: 

Organisatoren kunnen een optie nemen op maximum 2 data en 2 locaties en dit 

gedurende een maand. Indien binnen deze maand geen bevestiging volgt, wordt de 

optie ambtshalve geannuleerd. Vanaf dat moment kunnen andere organisatoren een 

nieuwe aanvraag doen. 

 

V. ALGEMENE GEBRUIKSREGELS. 

 

Artikel 6:  

Elke organisator is er toe gehouden: 

- de voorziene vergoeding te betalen; 

- in te staan voor het gaaf houden van de lokalen en uitrusting en eventueel 

aangebrachte schade of diefstal te vergoeden; 

- de lokalen enkel te gebruiken voor het overeengekomen doel; 

- de vereiste vergunningen aan te vragen en eventueel te voldoen aan de betaling 

van auteursrechten, alsook van alle verschuldigde belastingen en alle heffingen 

zoals van toepassing op datum van de activiteit en voor zover deze niet door het 

gemeentebestuur ten laste worden genomen; 

- zich te voegen naar de geldende politiereglementen en veiligheidsvoorschriften. 

 

Artikel 7: 

§1. De organisator staat zelf in voor het onthaal van publiek en artiesten, verkoop 

van toegangskaarten, de controles bij de toegang en de plaatsaanwijzing, tenzij 

anders is overeengekomen met de verantwoordelijke van het cultuurcentrum en dit 

volgens de modaliteiten vastgesteld  door het college van burgemeester en 

schepenen.  

 

§2. De vestiaires worden uitgebaat door de organisator volgens de modaliteiten 

vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.  

 

§3. Het gebruik van de lokalen voor podiumactiviteiten gebeurt, behoudens 

toegelaten uitzondering, in aanwezigheid van een theatertechnieker van het 
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cultuurcentrum. Het cultuurcentrum heeft de eindbeslissing over de noodzaak van 

de aanwezigheid van een theatertechnicus bij activiteiten.   

 

§4. Het bijkomend gebruik van tafels, stoelen, podia, dranghekkens, … die bij de 

cel Feestelijkheden van het gemeentebestuur of bij derden door de organisator 

worden aangevraagd, zijn niet in het tarief inbegrepen.  

 

Artikel 8:  

In alle gevallen van betwisting of waar dit gebruikersreglement geen uitsluitsel over 

geeft, beslist het college van burgemeester en schepenen. Alle rechtsgeschillen 

zullen voorgelegd worden aan de territoriaal bevoegde rechtbanken van de plaats 

waar het gemeentebestuur haar zetel heeft. 

 

Artikel 9:  

De ter beschikking gestelde lokalen kunnen niet worden onderverhuurd of hun 

gebruik kan niet aan derden worden afgestaan. 

 

Artikel 10:  

De gebruiker die in gebreke blijft bij het betalen van de huurprijs, drankrekening of 

annuleringskosten, of in gebreke blijft op punten van dit reglement, kan elk verder 

gebruik ontzegd worden. 

 

Artikel 11:  

§1. Het in handel brengen van voedsel (maaltijden, warme schotels, koude 

buffetten, broodmaaltijden, …) wordt enkel toegelaten in de cafetaria van  

CC Guldenberg, cafetaria en polyvalente zaal van de Porseleinhallen, in de 

Dwarsschuur, in de cafetaria en feestzaal van OC de Cerf en in de cafetaria en 

feestzaal van OC De Stekke. 

 

§2. Er geldt een absoluut rookverbod in alle lokalen.  

 

§3. De organisatoren dienen steeds de door het gemeentebestuur aangestelde 

verantwoordelijke(n), in de uitoefening van hun functie, vrije toegang te geven op 

de activiteiten. De organisator zal zich steeds schikken naar de richtlijnen van deze 

aangestelde verantwoordelijke(n). Het gemeentebestuur kan de organisator 

opleggen om vier plaatsen gratis ter beschikking te houden.  

 

Artikel 12:  

De sleutels van de te gebruiken lokalen worden vooraf door de organisator 

afgehaald en nadien teruggebracht.  

De organisator is verantwoordelijk voor verlies van de ter beschikking gestelde 

sleutels.  

Bij afgifte van sleutels wordt een waarborg gevraagd aan de organisator volgens de 

modaliteiten door het college van burgemeester en schepenen vast te stellen. 

 

Artikel 13:  

Bij defecten of schade moet de organisator de door het gemeentebestuur 

aangestelde verantwoordelijke zo vlug mogelijk verwittigen. 
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Artikel 14:  

§1. Het is verboden: 

- elementen aan te brengen in lokalen waarbij zij schade teweegbrengen; 

- ramen, deuren, muren, panelen en vloeren te benagelen, te beplakken en/of te 

beschrijven; 

Zij mogen van geen enkel hechtingsmiddel voorzien worden; 

- bijkomende bewegwijzering aan te brengen of strooibrieven en/of 

propagandamateriaal te verspreiden in het gebouw zonder uitdrukkelijke 

toestemming van het gemeentebestuur;  

Enkel gemeentelijke diensten zorgen voor het uithangen van de 

publiciteitsaffiches in het gebouw; 

- publiciteitsborden en -vlaggen aan te brengen zonder uitdrukkelijke toestemming; 

- confetti te spuiten door middel van een kanon. 

 

§2. Voor het gebruik van lokaalvreemde materialen (vb. zand, schuim, verf, …) 

dient vooraf schriftelijke toelating gevraagd te worden aan het gemeentebestuur. 

Bij versiering worden enkel brandvrije materialen gebruikt of materialen met 

brandattest. 

 

VI VERZEKERINGEN 

 

Artikel 15: 

§1. Het gemeentebestuur heeft voor de gemeentelijke accommodaties een 

brandverzekeringspolis afgesloten met afstand van verhaal ten aanzien van de 

organisatoren.   

Indien de organisator echter zelf materiaal plaatst in het door hem gehuurde gebouw  

(vb. tafels, stoelen, P.A.-installatie…) dient hij zelf de nodige brandverzekering te 

onderschrijven voor deze goederen. In deze brandverzekering dient hij ook afstand 

van verhaal te voorzien t.o.v. het gemeentebestuur. Indien de organisator naast of in 

het gehuurde goed nog andere constructies plaatst, o.a. feesttenten, gesloten 

kermisattracties, opblaasbare structuren… (volgens lijst KB 28.02.92 i.v.m. 

objectieve aansprakelijkheid) dient de organisator zich te verzekeren voor 

objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing. 

 

§2. De gebruiker is aansprakelijk voor ongevallen en schade ten gevolge van het 

gebruik van de accommodatie, zowel tegenover derden, als tegenover de gemeente. 

De organisator zal een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten die de 

schade dekt die hijzelf of zijn aangestelden veroorzaakt. Het gemeentebestuur kan 

niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van materialen van of ingehuurd 

door de organisator. 

 

VII. VERLATEN EN ONTRUIMEN VAN ACCOMMODATIE; 

 

Artikel 16:  

§1. Het publiek dient de lokalen te verlaten zoals in de bepalingen in de algemene 

politieverordening over het sluitingsuur beschreven staat.   

 

§2. De gebruiker is bij het verlaten van het gebouw verantwoordelijk voor: 

- het uitschakelen van alle lichten; 

- instellen van verwarmingstoestellen op het minimum; 
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- behoorlijk afsluiten van de lokalen; 

- het melden van schade of defecten. 

 

§3. De organisator/gebruiker zal onmiddellijk na de activiteit alle door hemzelf 

meegebrachte voorwerpen verwijderen behoudens afwijkingen toegestaan door de 

door het gemeentebestuur aangestelde verantwoordelijke. Het gemeentebestuur kan 

niet verantwoordelijk worden gesteld voor materiaal achtergelaten door de 

gebruiker, bij mogelijke diefstal noch voor beschadiging. 

 

Artikel 17: 

§1. De organisator staat in voor de opruiming na de activiteit. Dit houdt in: 

- volledige ontruiming van de gebruikte lokalen; 

- tafels en stoelen, podiumelementen op ordentelijke wijze en volgens de richtlijnen 

opbergen, in voorkomend geval in de bergingen plaatsen; 

- gehuurde tafels, stoelen, dranghekkens, … groeperen; 

- alle vuilnis in reglementaire vuilniszakken stoppen, dichtbinden en in de daartoe 

voorziene ruimten plaatsen. Indien er onvoldoende vuilniszakken voorradig zijn, 

zal de gebruiker zelf de nodige schikkingen treffen; 

- wegwerpglas wordt door de organisator naar een glasbol afgevoerd, papier en 

karton op eigen initiatief door de organisator meegenomen; 

- alle gebruikte lokalen vegen;  

- bij gebruik van de feestzaal in OC De Stekke, OC de Cerf of zaal Porseleinhallen 

dient deze geveegd inclusief gebruikte kleedkamers, inkom- of trappenhal en alle 

andere gebruikte lokalen; de vloer is kuisklaar gemaakt voor een kuismachine en 

dus vrij van papier, scherven en ander afval; 

- bij gebruik van de feestzaal in OC De Stekke, OC de Cerf of polyvalente zaal 

Porseleinhallen de sanitaire blokken dweilen; 

- de schouwburgzaal van CC Guldenberg en de tribune van OC De Stekke is 

kuisklaar gemaakt voor een stofzuiger en dus vrij van papier, scherven en ander 

afval; 

- de bar volledig ontruimen en uitdweilen;  

- alle meubilair, tafels en stoelen, kookaccommodatie reinigen;  

- glazen schoongemaakt en afgedroogd in de kasten opbergen (geen natte glazen 

opbergen);  

- alle bakken met overschotten drank en leeggoed van drank ordentelijk en per soort 

aan en in de voorraadruimte terugplaatsen;  

- rond en in het gebouw alle zwerfvuil opruimen (gebroken glazen, broodresten, 

papier, sigarettenpeuken,....).  

 

Deze opruiming gebeurt zodanig dat de grondige schoonmaak, die daarop volgt, 

zonder verlet kan plaatsvinden. De eigenlijke schoonmaak gebeurt door de 

gemeentelijke diensten.  

De opruiming door de organisator gebeurt binnen de aangevraagde uren. Indien aan 

deze bepalingen niet voldaan wordt, wordt forfaitair 200 euro aangerekend 

vermeerderd met het aantal uren extra werk per personeelslid aan 25 euro per uur en 

desgevallend afgehouden van de waarborg. 

 

§2. Bij gebruik van de Oude Pastorie zal de organisator volledig instaan voor de 

grondige schoonmaak na gebruik (schuren van vloeren, afwassen van tafels en 

meubilair, reinigen sanitair, …).  
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Na de activiteit dient de organisator alle soorten afval onmiddellijk te verwijderen 

op zijn initiatief. Rond het gebouw dient alle zwerfvuil verwijderd te worden. 

Bij niet-naleving zullen de schoonmaakkosten aan de organisator doorgerekend 

worden.  

 

§3. Bij gebruik van de Dwarsschuur zal de organisator instaan voor het uitvegen 

van de schuur, het schuren van de vloer, het dweilen van het sanitair. Na de 

activiteit dient de organisator alle afval te verwijderen en mee te nemen op zijn 

initiatief. Rond het gebouw dient alle zwerfvuil verwijderd te worden. 

Bij niet-naleving zullen de schoonmaakkosten aan de organisator doorgerekend 

worden. 

 

VIII. MAXIMALE BEZETTINGEN EN VEILIGHEIDSASPECTEN. 

 

Artikel 18:  

§1. De maximumbezetting van de feestzaal in OC De Stekke bedraagt 450 personen 

zonder gebruik van de telescopische tribune. Bij gebruik van de telescopische 

tribune bedraagt de maximumbezetting 304 personen exclusief artiesten en 

(technisch) personeel, evenwel zonder de 450 personen te overschrijden. 

 

§2. De maximumbezetting van de feestzaal in OC de Cerf bedraagt 420 personen 

inclusief artiesten en (technisch) personeel.   

De maximumbezetting van de cafetaria in OC de Cerf bedraagt 145 personen. 

 

§3. De maximumbezetting van de schouwburgzaal van CC Guldenberg bedraagt 

413 personen. Op het plateau voorbehouden voor rolwagens voor minder-validen en 

hun begeleider kunnen maximaal 8 personen plaatsnemen.  

Bij activiteiten met groepen en waarbij het aantal deelnemers backstage groter is 

dan 120 personen, kan het college van burgemeester en schepenen extra 

maatregelen opleggen omtrent veiligheidsaspecten. 

In de kleedkamers achter scène (loges en wachtkamer) geldt er een 

maximumbezetting van 60 personen; in de kelderruimte onder scène 60 personen; 

in de vergaderzaal 30 personen; in de benedenzaal 120 personen.  Het totaal aantal 

personen backstage mag nooit meer dan 270 bedragen.  

 

§4. De maximumcapaciteit voor de polyvalente zaal van de Porseleinhallen is 

vastgelegd op 2 500 personen, inclusief artiesten en personeel. 

 

§5. Bij bovenstaande maximumbezettingen dient rekening gehouden te worden met 

logistieke voorzieningen in de zaal (uitbouw scène, regiepost of klankorgel in 

zaal, standen, tooginrichtingen, podia, verkooppunten, …) waarbij: 

- bij staand publiek, de bezoekers 0,60 m² beschikbare oppervlakte per persoon 

moeten hebben; 

- bij zittend publiek, de bezoekers 1 m² beschikbare oppervlakte per persoon moeten 

hebben. 

 

Artikel 19: 
§1. Bij ieder gebruik van de feestzaal van OC De Stekke of OC de Cerf, van de 

volledige polyvalente zaal van de Porseleinhallen dient een grondplan met 

schikking van de zaal en beschrijving van de voorzieningen en decoraties 

voorgelegd te worden uiterlijk 6 weken voor het plaatsvinden van de activiteit. 
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§2. Voor alle gebouwen: het plaatsen van tijdelijke installaties buiten aan de 

gebouwen, wordt, uiterlijk 6 weken voor het plaatsvinden van de activiteit, door de 

organisator voorgelegd. 

 

§3. Voor alle gebouwen: opgave van het aantal artiesten en deelnemers/personen 

die zich backstage bevinden bij voorstellingen en dit uiterlijk 6 weken voor het 

plaatsvinden van de activiteit. 

  

§4. Op basis van bovenstaande gegevens kan de brandweer een 

brandveiligheidadvies geven en kan het gemeentebestuur een aangepaste 

maximumbezetting opleggen. De organisator dient deze normen te respecteren.  

Het gemeentebestuur heeft het recht om, voor materialen die de organisator 

gebruikt, de organisator te verzoeken om brandveiligheidattesten voor te leggen.  

 

Artikel 20: 

Bij het overschrijden van de toegelaten bezetting, dient de organisator zelf het 

meeraantal aanwezigen te verwijderen. Wanneer de door het gemeentebestuur 

aangestelde verantwoordelijke vaststelt dat er zich meer personen bevinden dan 

toegelaten, wordt de activiteit éénzijdig en zonder recht op enige vergoeding door 

de door het gemeentebestuur aangestelde verantwoordelijke opgeschort. 

 

Artikel 21: 

Het college van burgemeester en schepenen kan, in functie van de verwachte 

opkomst, eventueel na overleg met de aanvragers/organisatoren, bepaalde 

maatregelen opleggen inzake mobiliteit. 

 

Artikel 22:  

§1. De noodverlichting mag nooit uitgeschakeld worden, de werking ervan dient 

gewaarborgd te blijven. De nooduitgangen en evacuatiewegen dienen vrij te blijven: 

geen enkel voorwerp (binnen noch buiten) mag de doorgang hinderen.  

 

§2. De organisator dient zich bij de plaatsing van materiaal te houden aan de 

veiligheidsvoorschriften en zal hierbij de instructies volgen van de door het 

gemeentebestuur aangestelde verantwoordelijke (vrijhouden nooduitgangen, 

stabiliteit podia, elektriciteitsvoorzieningen,…). 

 

§3. De organisator vergewist zich van de plaatsing en de aard van de aanwezige 

blusmiddelen. Bij versiering van de zaal mogen alleen brandveilige materialen 

gebruikt worden. 

 

§4. De organisator vraagt bij gebruik van vuur of rook, uiterlijk 6 weken vooraf de 

toestemming aan de verantwoordelijke van het gemeentebestuur en treft de nodige 

maatregelen i.v.m. brandvoorkoming en -beveiliging. 

 

§5. De organisator dient op de hoogte te zijn van de procedure voor melding, 

waarschuwing en alarm bij brand of ramp.  

 

§6. De aanwezigheid of het gebruik van verplaatsbare recipiënten van vloeibaar 

gemaakt gas en petroleum in de voor publiek toegankelijke lokalen is verboden. 

Buiten dienen bakinstallaties op minimum 10 meter van gebouwen opgesteld te 



660 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

worden en dit na gunstig advies van de brandweer. De volledige nuttige breedte van 

de vluchtwegen rond de buitengevels van het gebouw moet beschikbaar blijven.  

Het is verboden om lege butaan- en/of propaanflessen tijdens de activiteiten te 

verwisselen voor volle voorraadflessen.  

In de onmiddellijke nabijheid van bakinstallaties houdt de organisator een 

blusdeken of snelblusser beschikbaar.  

 

§7. Voor de Porseleinhallen geldt een parkeerverbod op de toegangswegen opdat de 

hulpdiensten steeds zonder hinder tot aan het gebouw zouden kunnen komen. 

Vracht- en bestelwagens kunnen tijdelijk stilstaan voor laden en lossen. Daarna 

moeten ze op een andere locatie parkeren. 

 

IX. GELUIDSNORMERING. 

 

Artikel 23: 

§1. Bij gebruik van een gemeentelijk gebouw is de huurder verplicht de wettelijke 

geluidsnormen voor muziekactiviteiten te respecteren zoals vastgelegd in het besluit 

van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 (aanpassing VLAREM II) en 

eventuele wijzigingen. 

Voor de elektronisch versterkte muziek zijn de na te leven geluidsnormen 

afhankelijk van de gebruikte zaal en de aard van de georganiseerde muziekactiviteit. 

 

1° Schouwburgzaal CC Guldenberg:  

- Muziekactiviteiten van categorie 2 -  95 dB(A) LAeq,15min  zijn toegelaten. 

- Indien er gebruik wordt gemaakt van elektronisch versterkte muziek zijn volgende 

geluidsnormen VLAREM II van toepassing: 

 

1°  het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het 

maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden 

wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau 

wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  

2°  het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van 

bijlage 5.32.2.2bis;  

3°  op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel 

LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan 

de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis. Het geluidsniveau is 

tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door 

de exploitant of door een door hem aangestelde persoon.  

De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de 

exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, 

vermeld in het eerste lid, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet 

voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis;  

 

- In toepassing van art. 5.32.2.2 bis 1§4 van VLAREM II kan de aanvrager een 

afwijking aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.  

Bij goedkeuring mag het geluidsniveau hoger zijn dan 95 dB(A)LAeq,15min doch  

100 dB(A)LAeq,60 min niet overschrijden. 

Dit is mogelijk voor activiteiten die max. 3 uren duren en zich situeren tussen  

12 uur en middernacht. 
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2° Feestzaal OC de Cerf: 

- De gebruiker van de zaal dient zich bij zijn aanvraag te wenden tot de dienst 

milieu – cel milieuvergunningen om te informeren naar de mogelijkheid een 

‘afwijking op de geluidsnormen’ te verkrijgen, volgens art. 6.7.3§3 van  

VLAREM II. 

- Indien de afwijking wordt toegestaan zijn volgende geluidsvoorwaarden 

VLAREM II van toepassing: 

 

1°  het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het 

maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden 

wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau 

wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  

2°  het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van 

bijlage 5.32.2.2bis;  

3°  op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel 

LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan 

de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis. Het geluidsniveau is 

tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door 

de exploitant of door een door hem aangestelde persoon.  

De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de 

exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, 

vermeld in het eerste lid, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet 

voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis;  

 

3° feestzaal OC De Stekke: 

a) Socio-culturele voorstellingen. 

- Bij gebruik van de zaal voor socio-culturele voorstellingen zijn volgende 

geluidsnormen VLAREM II van toepassing: 

1°  het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het 

maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden 

wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau 

wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  

2°  het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van 

bijlage 5.32.2.2bis;  

3°  op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel 

LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan 

de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis. Het geluidsniveau is 

tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door 

de exploitant of door een door hem aangestelde persoon.  

De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de 

exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, 

vermeld in het eerste lid, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet 

voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis;  

 

- In toepassing van art. 5.32.2.2 bis 1§4 van VLAREM II kan de aanvrager een 

afwijking aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Bij goedkeuring mag het geluidsniveau hoger zijn dan 95 dB(A)LAeq,15min doch  

100 dB(A)LAeq,60 min niet overschrijden. Dit is mogelijk voor activiteiten die  

max. 3 uren duren en zich situeren tussen 12 uur en middernacht. 
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b) Fuif en/of muziekoptredens. 

- Indien de zaal gebruikt wordt voor de organisatie van een fuif/optreden kan de 

aanvrager een verzoek richten aan het college van burgemeester en schepenen om 

een afwijking op de geluidsnormen te verkrijgen.  De aanvraag wordt ingediend bij 

de dienst milieu-cel milieuvergunningen, ten laatste 30 dagen voor de geplande 

activiteit. 

 

- Indien de afwijking wordt toegestaan, zijn volgende geluidsnormen VLAREM II 

van toepassing: 

Muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau > 95 dB(A)LAeq,15min en ≤ 

100 dB(A)LAeq,60min : 

1°  het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als het 

maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden 

wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau 

wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  

2°  het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van 

bijlage 5.32.2.2bis;  

3°  op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60min continu gemeten en 

geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, 

vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis en kan LAeq,15min gemeten worden. Het 

geluidsniveau wordt gemeten ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 

van bijlage 5.32.2.2bis. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu 

zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door 

hem aangestelde persoon. 

De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 

toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als 

door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt afgesteld 

dat de norm, vermeld in het eerste lid, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer 

moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis.  

4°  de exploitant neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te beschermen 

tegen gehoorschade :  

 het kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van 

gehoorbescherming voor eenmalig gebruik;   

 

4° Dwarsschuur ’t Goet te Wynckele, Peperstraat 

- In principe zijn in dit gebouw enkel muziekactiviteiten categorie 1 - 85 dB(A), 

LAeq,15min  toegelaten. 

- Voor bijzondere muziekactiviteiten kan overeenkomstig art. 6.7.3§3 een afwijking 

op de geluidsnormen aangevraagd worden aan het college van burgemeester en 

schepenen. 

Dit verzoek dient minstens 30 dagen voor de geplande activiteiten te worden gericht 

aan de dienst milieu – cel milieuvergunningen. 

Indien het college van burgemeester en schepenen de afwijking toelaat zullen aan 

de activiteit aangepaste afwijkende geluidsnormen worden opgelegd. 

 

5° Poyvalente zaal Porseleinhallen 

- In deze infrastructuur zijn muziekactiviteiten categorie 3 – 100 dB(A), LAeq,60min 

toegelaten. 

De huurder/aanvrager zal de dienst milieu-cel milieuvergunningen inlichten van de 

geplande muziekactiviteit, dit minstens 30 dagen voor de aanvang. 
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- Volgende geluidsvoorwaarden VLAREM II zijn van toepassing: 

Muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau > 95 dB(A)LAeq,15min en  

≤ 100 dB(A)LAeq,60min : 

1°  het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als het 

maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden 

wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau 

wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  

2°  het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van 

bijlage 5.32.2.2bis;  

3°  op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60min continu gemeten en 

geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, 

vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis en kan LAeq,15min gemeten worden. Het 

geluidsniveau wordt gemeten ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 

van bijlage 5.32.2.2bis. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu 

zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door 

hem aangestelde persoon. 

De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 

toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als 

door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt afgesteld 

dat de norm, vermeld in het eerste lid, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer 

moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis.  

4°  de exploitant neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te beschermen 

tegen gehoorschade :  

 het kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van 

gehoorbescherming voor eenmalig gebruik;   

 

§2. Voorwaarden geldend voor het gebruik van alle gemeentelijke sociaal-culturele 

infrastructuur: 

 

1° Tenzij hierboven anders bepaald, dient iedere aanvraag voor het bekomen van 

een afwijking op de geluidsnormen ingediend bij de dienst milieucel 

milieuvergunningen ten laatste 30 dagen voor de aanvang van de activiteit.  

Aanvragen die later ingediend worden, kunnen niet meer worden behandeld. 

 

2° De organisator wordt beschouwd als zijnde de exploitant bij de toepassing van 

geluidsvoorwaarden VLAREM II. 

- De organisator staat in voor de maatregelen om de bezoekers te beschermen tegen 

oorschade. 

- De organisator is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de meet- en 

registratieplicht indien deze voor de geluidsinstallatie beroep doet op derden/firma.  

De door de cultuur- en/of jeugddienst beschikbaar gestelde geluidsmeetapparatuur 

kan enkel gebruikt worden indien tevens gebruik wordt gemaakt van een 

gemeentelijke geluidsinstallatie. 

 

3° Het naleven van de wetgeving inzake de geluidsnormen is in alle 

omstandigheden de verantwoordelijkheid van de organisator en niet van de 

gemeente. 

 

4° Het toezicht en de controle op de naleving van de geluidsnormen zal gebeuren 
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door de bevoegde toezichthoudende ambtenaren die beschikken over een geldig 

bekwaamheidsbewijs, afgeleverd volgens de bepalingen van de Vlaamse regering. 

 

X. DRANKEN. 
 

Artikel 24:  

§1. Het is de organisator toegelaten dranken te schenken in de gemeentelijke 

sociaal-culturele infrastructuren, mits zich in regel te stellen met de wettelijke 

voorschriften ter zake.  

§2. De verkoopsprijzen mogen vrij door de organisator worden vastgesteld. 

 

§3. De drankuitbating gebeurt door de organisator. 

De organisator staat zelf in voor het aanvullen van de koelkasten, het in werking 

stellen van tapinstallaties en het schenken van de dranken. 

De organisator zal er op toezien dat geen dranken of etenswaren worden 

meegenomen buiten het gehuurde lokaal. 

 

§4. Het schenken van dranken in glas is niet toegestaan bij danspartijen en staande 

concerten. 

 

§5. Het schenken van sterke dranken is verboden in alle lokalen.  

 

Artikel 25:  

§1. Voor CC Guldenberg, OC De Stekke en OC de Cerf is de organisator verplicht 

alle dranken af te nemen uit de drankenvoorraad van het gemeentelijk 

cultuurcentrum en volgens het door het college van burgemeester en schepenen 

vastgelegde assortiment. Uitzondering wordt gemaakt voor het aanbrengen van 

wijnen, aperitieven of koffie. 

De organisator die toch zelf dranken aanbrengt, zal bovenop de betaalde huurprijs 

gesanctioneerd worden: 

a) voor feestzalen OC De Stekke, OC de Cerf en schouwburgzaal CC Guldenberg: 

met de betaling van 225 euro;   

b) voor de overige lokalen in OC De Stekke, OC de Cerf en CC Guldenberg: met de 

betaling van een bijkomende huurprijs die het dubbele bedraagt van de reeds 

aangerekende huurprijs. 

Bij herhaalde inbreuk kan elk verder gebruik ontzegd worden. 

 

§2. De begin- en eindvoorraad van de beschikbare dranken worden bij voorkeur 

samen opgenomen door de organisator en de door het gemeentebestuur aangestelde 

verantwoordelijke. De organisator wordt daartoe uitgenodigd.   

Na afloop van de activiteit dienen alle bakken per soort teruggeplaatst in de 

voorraadruimte en dienen alle glazen afgewassen en afgedroogd in de kasten 

geplaatst. 

 

§3. De vergoeding voor het drankverbruik. 

1° Deze wordt vastgesteld in functie van de gerealiseerde bruto-ontvangsten uit de 

drankverkoop en waarbij 70% van deze ontvangsten aan het gemeentebestuur dient 

betaald te worden. Voor de berekening wordt uitgegaan van de door de organisator 

gehanteerde verkoopsprijzen met het in acht nemen van de door het college van 

burgemeester en schepenen vastgestelde minimum-verkoopsprijzen. 

2° Voor het gebruik van de feestzaal van OC de Cerf, de feestzaal van  
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OC De Stekke, schouwburgzaal van CC Guldenberg, kan de organisator opteren om 

de netto-ontvangsten uit drankverkoop te verkrijgen. Deze optie dient genomen te 

worden bij de reservatie-aanvraag en kan daarna niet gewijzigd worden.   

 

3° Bij gebruik van de feestzaal OC De Stekke of OC de Cerf voor danspartijen, 

geldt de regeling onder §3, 1° niet en wordt afgerekend volgens de netto-

ontvangsten uit drankverkoop. 

 

Artikel 26: 

De organisator staat zelf in voor het aanbrengen van dranken in de Porseleinhallen, 

in het gemeentehuis Gullegem, in de Oude Pastorie en in de Dwarsschuur, zonder 

toepassing van een schenkrecht. De gebruiker neemt desgevallend contact op met 

een brouwer (zonder verplichting van leverancier) en dient in te staan voor alle 

benodigdheden (bekers, glazen, dienbladen, biersleutels, tapkasten, …). 

 

XI. DANSPARTIJEN 

 

Artikel 27: 

§1. Enkel de feestzalen van OC de Cerf, OC De Stekke en de polyvalente zaal van 

de Porseleinhallen worden ter beschikking gesteld voor danspartijen.  

Onder danspartij wordt verstaan: ‘een publiek aangekondigde activiteit waarbij al 

dan niet toegangsgeld wordt gevraagd, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

elektronisch versterkte muziek, waarbij het zich uitleven via dansen centraal staat 

en waarbij eventuele live-acts een ondergeschikt onderdeel van het programma zijn. 

 

§2. Evenwel worden maximaal 2 danspartijen per maand toegestaan en maximum 

12 per jaar.  

Danspartijen met een strikt commercieel karakter kunnen door het college van 

burgemeester en schepenen geweigerd worden. 

 

§3. Een organisator kan slechts 2x per jaar een zelfde feestzaal gebruiken voor 

danspartijen. 

 

§4. De organisator van een danspartij verbindt zich tot het ondertekenen en naleven 

van de ‘gemeentelijke afsprakennota voor organisatie van fuiven’ en meer in het 

bijzonder tot het naleven van de bepalingen daarin omtrent security.  

De afsprakennota voor organisatie van fuiven wordt door het college van 

burgemeester en schepenen vastgesteld. 

 

XII. WAARBORGEN. 

 

Artikel 28: 

 

§1. Voor de organisatie van een danspartij en bij ieder  gebruik van de volledige 

zaal van de Porseleinhallen is de organisator gehouden een waarborgsom te betalen 

van 500 euro. De betaling van deze waarborg dient uiterlijk 14 dagen voor het 

plaatsvinden van de activiteit te gebeuren. 

 

§2. Het college van burgemeester en schepenen kan bij risicovolle activiteiten een 

waarborgsom opleggen of de voorziene waarborgsom verhogen.  
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§3. De waarborg wordt teruggegeven na controle, mits eventuele inhouding voor 

schade en onvoldoende schoonmaak van de gehuurde lokalen. Bij onvoldoende 

schoonmaak wordt forfaitair 200 euro aangerekend vermeerderd met het aantal uren 

extra werk per personeelslid aan 25 euro per uur. 

De waarborgsom wordt, na betaling van alle rekeningen, op eenvoudige vraag 

teruggestort. 

 

§4. Bij aanvang en einde van de huurperiode wordt een plaatsbeschrijving 

opgemaakt, een check-up gemaakt van de werking van de veiligheidsverlichting en 

een inventarisatie van beschikbare blusmiddelen. De gecontroleerde lijst wordt per 

checklist afgestipt en door beide partijen ondertekend. 

 

HOOFDSTUK 3:  

SOCIAAL-CULTURELE INFRASTRUCTUUR. 
Hoofdstuk 3 van dit reglement regelt het gebruik van volgende gemeentelijke 

infrastructuur: 

- Cultuurcentrum Guldenberg, Acaciastraat 1, hierna CC Guldenberg; 

- vergaderaccommodatie inclusief leskeuken Porseleinhallen (verdieping), 

Cultuurpad; 

- vergaderaccommodatie in gemeentehuis Gullegem, Peperstraat 10;  

- Oude Pastorie, Bissegemstraat 54/56; 

- Dwarsschuur van ’t Goet te Wynckele, Peperstraat, hierna Dwarsschuur; 

- Ontmoetingscentrum De Stekke, Sint-Maartensplein, hierna OC De Stekke; 

- Ontmoetingscentrum de Cerf, Kerkstraat 1/1, hierna OC de Cerf. 

 

I. BEPALINGEN OMTRENT VERGADERACCOMMODATIE EN 

LESKEUKENS. 

 

Artikel 29:  

§1. De vergaderlokalen en leskeukens worden verhuurd per dagdeel.  

Met dagdeel wordt bedoeld de periodes van 5 uur begrepen tussen 8 en 13 uur, 

tussen 13 en 18 uur en tussen 18 en 23 uur. Het in gereedheid brengen en ontruimen 

van de lokalen dient binnen deze aangegeven uren te gebeuren.  

 

§2. De Oude Pastorie wordt verhuurd per dag.   

Met dag wordt bedoeld, de periode van 10 tot 23 uur. 

Het in gereedheid brengen en ontruimen van de lokalen dient binnen deze 

aangegeven uren te gebeuren.  

 

Artikel 30: 

Voor het gebruik van vergaderaccommodatie en leskeukens in de sociaal-culturele 

infrastructuur, worden onderstaande tarieven vastgesteld:  

 

Tarief 1:  

- 5 euro per dagdeel voor activiteiten georganiseerd door plaatselijke organisatoren;  

- 20 euro per dagdeel voor activiteiten georganiseerd door commerciële 

organisatoren of voor activiteiten georganiseerd door organisatoren van buiten de 

gemeente Wevelgem.  
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Tarief 2: 

- 10 euro per dagdeel voor activiteiten georganiseerd door plaatselijke 

organisatoren;  

- 40 euro per dagdeel voor activiteiten georganiseerd door commerciële 

organisatoren of voor activiteiten georganiseerd door organisatoren van buiten de 

gemeente Wevelgem.  

 

Tarief 3: 

- 15 euro per dagdeel voor activiteiten georganiseerd door plaatselijke 

organisatoren;  

- 60 euro per dagdeel voor activiteiten georganiseerd door commerciële 

organisatoren of voor activiteiten georganiseerd door organisatoren van buiten de 

gemeente Wevelgem. 

 

Tarief 4: 

- 25 euro per dag voor activiteiten georganiseerd door plaatselijke organisatoren;  

- 100 euro per dag voor activiteiten georganiseerd door commerciële organisatoren 

of voor activiteiten georganiseerd door organisatoren van buiten de gemeente 

Wevelgem.  

 

Artikel 31:  

Vallen onder toepassing van deze verschillende tarieven:  

 

§1. Lokalen Wevelgem: 

- het vergaderzaaltje van CC Guldenberg (max. 20 pers.) = tarief 1; 

- de benedenzaal van CC Guldenberg (max. 120 pers.) = tarief 2;  

- de benedenzaal van CC Guldenberg voor repetities van plaatselijke 

amateurkunstenverenigingen en voor vormingsreeksen door centra voor 

volwassenenonderwijs en sociale promotie = tarief 1; 

- vergaderlokaal V2 gelijkvloers van de Porseleinhallen = tarief 1; 

- de leskeuken van de Porseleinhallen zonder gebruik van de kookaccommodatie 

(V3) = tarief 1;  

- vergaderlokaal V1 van de Porseleinhallen = tarief 2;  

- vergaderzaal V1 van de Porseleinhallen voor repetities van plaatselijke 

amateurkunstenverenigingen en voor vormingsreeksen door centra voor 

volwassenenonderwijs en sociale promotie = tarief 1; 

- de cafetaria van de Porseleinhallen = tarief 2; 

- de leskeuken van de Porseleinhallen met gebruik van de kookaccommodatie = 

tarief 3. 

 

§3. Lokalen Gullegem: 

- het vergaderzaaltje in Gemeentehuis Gullegem (max. 15 pers.) = tarief 1; 

- de leskeuken van OC de Cerf zonder gebruik van de kookaccommodatie = tarief 1; 

- de grote vergaderzaal (‘receptiezaal’) Gemeentehuis Gullegem (max. 100 pers.) = 

tarief 2; 

- de receptiezaal van het Gemeentehuis Gullegem voor repetities van plaatselijke 

amateurkunstenverenigingen en voor vormingsreeksen door centra voor 

volwassenenonderwijs en sociale promotie = tarief 1; 

- de leskeuken van OC de Cerf met gebruik van de kookaccommodatie = tarief 3; 
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- Oude Pastorie = tarief 4. 

 

§4. Lokalen Moorsele 

- de leskeuken van OC De Stekke (V2) zonder gebruik van de kookaccommodatie = 

tarief 1;   

- vergaderlokaal V3 (bovenverdieping) van OC De Stekke = tarief 1; 

- vergaderlokaal V1 (bovenverdieping) van OC De Stekke = tarief 2; 

- vergaderzaal V1 (bovenverdieping van OC De Stekke) voor repetities van 

plaatselijke amateurkunstenverenigingen en voor vormingsreeksen door centra 

voor volwassenenonderwijs en sociale promotie = tarief 1; 

- de leskeuken van OC De Stekke met gebruik van de kookaccommodatie = tarief 3. 

 

II. BEPALINGEN OMTRENT TENTOONSTELLINGEN. 

 

Artikel 32:  

Lokalen kunnen voor tentoonstellingen worden gehuurd per weekend of per week.  

Deze tijdsduur kan per dag worden uitgebreid. 

Onder deze termen wordt verstaan:  

- tentoonstelling: iedere verzameling van materiële objecten die als één functioneel 

geheel aan het publiek ter bezichtiging wordt aangeboden, ook al beslaat deze 

meer dan één lokaal;  

- weekend: de periode begrepen tussen vrijdag 8 uur en de maandag daaropvolgend 

13 uur;  

- week: de periode begrepen tussen vrijdag 8 uur en de daaropvolgende donderdag 

23 uur;   

- dag: een periode van 24 uur. 

Het in gereedheid brengen en ontruimen van de lokalen dient binnen deze 

aangegeven uren te gebeuren.  

 

Artikel 33: 

Voor het gebruik van lokalen voor tentoonstellingen wordt onderstaand tarief 

vastgesteld:  

- per weekend: 25 euro voor een tentoonstelling georganiseerd door plaatselijke 

organisatoren, 100 euro voor een tentoonstelling georganiseerd door commerciële 

organisatoren of georganiseerd door organisatoren van buiten de gemeente 

Wevelgem;  

- per week: 25 euro voor een tentoonstelling georganiseerd door plaatselijke 

organisatoren, 100 euro voor een tentoonstelling georganiseerd door commerciële 

organisatoren of georganiseerd door organisatoren van buiten de gemeente 

Wevelgem; 

- per dag:10 euro voor een tentoonstelling georganiseerd door plaatselijke 

organisatoren, 40 euro voor een tentoonstelling georganiseerd door commerciële 

organisatoren of georganiseerd door organisatoren van buiten de gemeente 

Wevelgem;. 

 

Artikel 34:  

Voor tentoonstellingen georganiseerd in daarvoor voorziene tentoonstellingsruimte 

in OC de Cerf, kunnen de aanwezige materialen als panelen, spots e.d. gebruikt 

worden.  

De gebruikte materialen moeten ingeleverd worden in de toestand zoals ze werden 

afgeleverd.  
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Artikel 35:  

De organisator staat in voor het risico en voor de verzekering van de 

tentoongestelde voorwerpen en wel met een verzekeringspolis ‘van nagel tot nagel’ 

d.w.z. alle risico’s van brand, diefstal en beschadiging.  

 

Artikel 36:  

De organisator staat zelf in voor het toezicht, kosten van publiciteit en receptie naar 

aanleiding van deze tentoonstelling.  

 

III. BEPALINGEN OMTRENT GEBRUIK DWARSSCHUUR. 

 

Artikel 37: 

§1. De Dwarsschuur wordt ter beschikking gesteld per tijdsblok van 1 dag. 

Met dag wordt bedoeld, de periode van 10 tot 23 uur. 

Het klaarzetten en ontruimen van de Dwarsschuur dient binnen deze aangegeven 

uren te gebeuren. 

 

§2. Voor het gebruik van de Dwarsschuur worden onderstaande tarieven 

vastgesteld:  

- voor plaatselijke organisatoren: 75 euro per dag waarop de publieksactiviteit 

doorgaat en 25 euro per dag voor klaarzetten-en ontruimen, op- en afbouw, 

blokkades;  

- voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: 300 euro per dag waarop de  

publieksactiviteit doorgaat en 100 euro per dag voor klaarzetten-en ontruimen, op- 

en afbouw, blokkades; 

- voor beide categorieën: aanrekening van het elektriciteitsverbruik aan kostprijs, 

eventuele technische bijstand (= 20 euro/u. op weekdagen en 40 euro/u. op zat-, 

zon- en feestdagen), eventueel gebruik van technisch materiaal volgens prijslijst; 

- bij gebruik van de Dwarsschuur voor tentoonstellingen: tarieven gelden zoals 

vastgelegd onder de bepalingen 'tentoonstellingen'. 

 

Artikel 38: 

De organisator dient bij gebruik van de Dwarsschuur rekening te houden met de 

bescherming als monument en met de beperkingen eigen aan de aard van het 

gebouw.   

- geen podiumelementen, tafels en stoelen aanwezig; 

- geen verwarming aanwezig; 

- sanitair blok te gebruiken aan de sporthal, Peperstraat; 

- beperkte nutsvoorzieningen; 

Het bijplaatsen van verwarmingstoestellen is slechts toegestaan voor zover de 

toestellen conform zijn aan de geldende reglementeringen inzake brandveiligheid en 

na gunstig advies van de brandweer. 

 

Artikel 39: 

Het gebruik van de groene zones rond de Dwarsschuur dient steeds uitdrukkelijk 

aangevraagd te worden met omschrijving van de aard van het gebruik. In geen geval 

kunnen de groene zones aangewend worden als parkeerruimte. 
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IV. BEPALINGEN OMTRENT GEBRUIK FEESTZAAL OC DE CERF, 

FEESTZAAL OC DE STEKKE, SCHOUWBURGZAAL CC GULDENBERG. 

 

Artikel 40:  
§1. Voor het gebruik van de feestzaal van OC de Cerf, de feestzaal van  

OC De Stekke, schouwburgzaal van CC Guldenberg worden onderstaande tarieven 

vastgesteld: 

 

1° voor plaatselijke organisatoren (zowel leden van een erkende Wevelgemse 

adviesraad als niet-leden):  

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur met een maximum van 16 uur per dag; 

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

 

2° voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: 

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- het aantal uren gebruik aan 18 euro per uur met een maximum van 16uur per dag; 

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur 

op weekdagen en 40 euro per uur op zat-, zon- en feestdagen; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

 

3° voor plaatselijke amateurkunstenverenigingen voor activiteiten met een eigen 

publieke uitvoering van hun kunstdiscipline (behalve audio-visuele kunst en film): 

a) De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur voor de feestzalen in OC de Cerf en  

OC De Stekke, aan 12 euro per uur voor de schouwburgzaal in CC Guldenberg, met 

een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

 

b) Er is geen vergoeding verschuldigd voor het drankverbruik.   

De plaatselijke amateurkunstenverenigingen bekomen de netto-ontvangsten uit 

drankverkoop bij activiteiten met een eigen publieke uitvoering van hun 

kunstdiscipline.  

 

4° Voor een herhaald gebruik van de feestzaal OC De Stekke of OC de Cerf.  

a) De vergoeding voor gebruik van deze zalen bedraagt de optelsom van: 

- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur met een maximum van 16 uur per dag; 

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 
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De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

 

b) mits:  

- het gaat om minimaal 10 reservaties binnen een periode van 1 jaar; 

- van plaatselijke organisatoren; 

- overdag op weekdagen;  

- het niet gaat om podiumactiviteiten; 

- de verwachte opkomst te hoog is om onder te brengen in een ander lokaal binnen 

de gemeentelijke sociaal-culturele infrastructuur van de deelgemeente, 

- deze activiteiten kunnen doorgaan op 1/3 van de zaalcapaciteit. 

 

5° voor koepelorganisaties met minstens één vereniging aangesloten bij erkende 

Wevelgemse jeugd- of cultuurraad. 

In dit geval wordt het tarief voor plaatselijke organisatoren toegepast. 

 

§2. Voor het gebruik van de feestzaal van OC de Cerf, de feestzaal van  

OC De Stekke, schouwburgzaal van CC Guldenberg, kan de organisator opteren om 

de netto-ontvangsten uit drankverkoop te verkrijgen (zie artikel 25 §3).  Bij de optie 

voor netto-ontvangsten uit drankenverkoop zijn volgende tarieven van toepassing: 

 

1° voor plaatselijke organisatoren die lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad op het ogenblik van de reservatie-aanvraag:  

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- forfait van 225 euro per dag waarop een publieksmoment plaats vindt voor de 

feestzalen van OC de Cerf en OC De Stekke, forfait van 250 euro per dag waarop 

een publieksmoment plaatsvindt voor de schouwburgzaal van CC Guldenberg; 

- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur voor de feestzalen van OC de Cerf en 

OC De Stekke; aan 12 euro per uur voor de schouwburgzaal in CC Guldenberg, met 

een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

 

2° voor plaatselijke organisatoren die geen lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad op het ogenblik van de reservatie-aanvraag: 

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- forfait van 420 euro per dag waarop een publieksmoment plaats vindt voor de 

feestzalen van OC de Cerf en OC De Stekke, forfait van 445 euro per dag waarop 

een publieksmoment plaatsvindt voor de schouwburgzaal van CC Guldenberg; 

- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur voor de feestzalen van OC de Cerf en 

OC De Stekke; aan 12 euro per uur voor de schouwburgzaal in CC Guldenberg, met 

een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 
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3° voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: 

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- forfait van 600 euro per dag waarop een publieksmoment plaats vindt voor de 

feestzalen van OC de Cerf en OC De Stekke, forfait van  625 euro per dag waarop 

een publieksmoment plaatsvindt voor de schouwburgzaal van CC Guldenberg; 

- het aantal uren gebruik aan 18 euro per uur voor de feestzalen van OC de Cerf en 

OC De Stekke; aan 24 euro per uur voor de schouwburgzaal in CC Guldenberg, met 

een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur 

op weekdagen en 40 euro per uur op zat-, zon- en feestdagen; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

 

4° voor koepelorganisaties met minstens één vereniging aangesloten bij erkende 

Wevelgemse jeugd- of cultuurraad. 

In dit geval wordt het tarief voor plaatselijke organisatoren toegepast. 

 

§3. Voorschotfactuur. 

De voorschotfactuur bedraagt: 

 

1° in toepassing artikel 40 §1 (optie bruto-ontvangsten uit drankverkoop): 

a) voor plaatselijke organisatoren: het aantal uren gebruik aan het voorziene 

uurtarief (maximum van 16 uur per dag) en minimaal 75 euro per publieksmoment 

voor de feestzalen OC de Cerf en OC De Stekke, minimaal 100 euro per 

publieksmoment voor de schouwburgzaal van CC Guldenberg; 

b) voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: het aantal uren gebruik 

aan het voorziene uurtarief (maximum van 16 uur per dag) en minimaal 150 euro 

per publieksmoment voor de feestzalen OC de Cerf en OC De Stekke, minimaal  

200 euro per publieksmoment voor de schouwburgzaal van CC Guldenberg;  

 

2° in toepassing artikel 40 §2 (optie netto-ontvangsten uit drankverkoop): 

a) voor plaatselijke organisatoren lid van een erkende Wevelgemse adviesraad:  

225 euro per publieksmoment in de feestzalen OC de Cerf en OC De Stekke,  

250 euro per publieksmoment in de schouwburgzaal van CC Guldenberg; 

b) voor plaatselijke organisatoren die geen lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad: 420 euro per publieksmoment in de feestzalen OC de Cerf en  

OC De Stekke, 445 euro per publieksmoment in de schouwburgzaal van  

CC Guldenberg; 

c) voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: 600 euro per 

publieksmoment in de feestzalen OC de Cerf en OC De Stekke, 625 euro per 

publieksmoment in de schouwburgzaal van CC Guldenberg; 

 

3° voor plaatselijke amateurkunstenverenigingen voor activiteiten met een eigen 

publieke uitvoering van hun kunstdiscipline (behalve audio-visuele kunst en film): 

het aantal uren gebruik aan het voorziene uurtarief (maximum van 16 uur per dag) 

en minimaal 75 euro per publieksmoment voor de feestzalen OC de Cerf en  

OC De Stekke, 100 euro per publieksmoment voor de schouwburgzaal van  

CC Guldenberg; 
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4° voor het herhaald gebruik van OC De Stekke of OC de Cerf, zoals omschreven 

in §1, 4° van dit artikel, bedraagt de voorschotfactuur 37,5 euro per activteit. 

 

5° voor koepelorganisaties: volgens regeling §3, 1°, a) of b) van dit artikel, 

naargelang de genomen optie inzake drankverkoop. 

 

Artikel 41: 

§1. In het gebruik van de feestzaal in OC de Cerf, OC De Stekke en de 

schouwburgzaal van CC Guldenberg is inbegrepen het gebruik van de backstage en 

het sanitair.  

Het gebruik van kleedkamers dient expliciet aangevraagd te worden. Voor het 

gebruik van kleedkamers wordt 10 euro forfaitair per dag aangerekend. 

De toegang tot het podium, de backstage en kleedkamers blijft beperkt tot personen 

die er in functie van de activiteit vereist zijn. 

 

§2. De kleedkamers en backstage worden ten laatste één uur na een voorstelling 

gesloten.  

Het ontruimen van de scène gebeurt onmiddellijk na het beëindigen van de 

activiteit.   

 

Artikel 42:  

§1. De organisator bezorgt bij podiumactiviteiten het cultuurcentrum minstens  

6 weken vooraf, naast het grondplan met schikking van de zaal of scène en 

beschrijving van de logistieke voorzieningen en decoraties, een technische fiche 

met inbegrip van een tijdsplan van op- en afbouw of klaarzetten en ontruimen, 

repetities en doorlopen, het aanvangsuur en de duur voorstellingen en activiteiten. 

Indien na de voorstelling/activiteit blijkt dat door afwijkingen van het ingediende  

tijdsplan er uren meerwerk voor het personeel ontstonden, worden deze extra-uren 

doorgerekend aan 150%. 

§2. Theatertechnische afspraken dienen minstens 6 weken vooraf gemaakt te 

worden met de theatertechnicus van het cultuurcentrum. Hierbij wordt tevens een 

opsomming van het gebruik van technisch materiaal doorgegeven. Bij aanvragen 

voor technisch materiaal op minder dan 14 dagen, wordt het tarief van technisch 

materiaal verdubbeld. Voor laattijdige en ontbrekende technische gegevens kan de 

organisator of het optredende gezelschap het cultuurcentrum niet aansprakelijk 

stellen.  

§3. Theatertechnische diensten, bediening van technische apparatuur en 

theaterbelichting van het cultuurcentrum gebeuren onder leiding en toezicht van een 

theatertechnicus van het cultuurcentrum. De organisator kan gevraagd worden de 

theatertechnicus te laten bijstaan door één of meer personen. Deze personen dienen 

zich te schikken naar de richtlijnen van de theatertechnicus. 

De bediening van de telescopische tribune in OC De Stekke gebeurt onder leiding 

van het theatertechnisch personeel van het gemeentelijk cultuurcentrum. 

 

V. HET GEBRUIK VAN CAFETARIA'S IN OC DE CERF, OC DE STEKKE 

EN CC GULDENBERG. 

 

Artikel 43: 
§1. De cafetaria van OC De Stekke of CC Guldenberg wordt bij voorrang ter 

beschikking gesteld van degene die de schouwburgzaal afhuurt voor een 

manifestatie met publiek en is inbegrepen in de prijs. Het cultuurcentrum kan de 
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reservatie door organisatoren van de cafetaria van OC De Stekke of CC Guldenberg 

voor éénmalige activiteiten, zonder gebruik te maken van de zaal, tot 6 maand voor 

de gevraagde datum annuleren indien er een andere aanvraag met gebruik van de 

zaal wordt ontvangen en dit zonder vergoeding. 

 

§2. Indien de cafetaria van OC De Stekke of van CC Guldenberg wordt gebruikt 

zonder de feestzaal, of de cafetaria (gelijkvloers) van OC de Cerf wordt gebruikt, 

wordt volgende tarief aangerekend: 

1° voor plaatselijke organisatoren :  

- 3 euro per uur met een minimum van 15 euro; 

- indien het aanvangsuur ligt voor 10u. van de dag van de publieksactiviteit wordt 

15 euro extra aangerekend; 

- indien het einduur van de reservatie ligt na 07u. de dag na de publieksactiviteit 

wordt 15 euro extra aangerekend. 

 

2° voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren:  

- 12 euro per uur met een minimum van 60 euro, 

- indien het aanvangsuur ligt voor 10 uur van de dag van aanvang van de 

publieksactiviteit wordt 60 euro extra aangerekend; 

- indien het einduur van de reservatie ligt na 07 uur de dag na de publieksactiviteit 

wordt 60 euro extra aangerekend. 

  

VI. REPETITIES IN DE FEESTZALEN VAN OC DE STEKKE, OC DE 

CERF EN SCHOUWBURGZAAL CC GULDENBERG. 

 

Artikel 44:  

§1. Repetities die aansluiten op de publieksactiviteit zijn in de prijs inbegrepen in 

het huurtarief van de zaal. 

 

§2. Voor repetities die niet aansluiten op een publieksactiviteit worden volgende 

tarieven vastgesteld: 

1° voor plaatselijke organisatoren (zowel leden van een erkende Wevelgemse 

adviesraad als niet-leden):  

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur met een maximum van 16 uur per dag; 

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

De voorschotfactuur bedraagt 30 euro. 

 

2° voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: 

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- het aantal uren gebruik aan 18 euro per uur met een maximum van 16 uur per dag; 

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur 

op weekdagen en 40 euro per uur op zat-, zon- en feestdagen; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 
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De voorschotfactuur bedraag 120 euro. 

 

Artikel 45: 

§1. Een repetitie wordt slechts toegestaan voor zover er geen aanvraag is voor een 

activiteit met publiek. Het cultuurcentrum kan de reservatie door organisatoren voor 

repetities, tot 3 maand voor de gevraagde datum annuleren indien er een andere 

aanvraag met gebruik van de zaal met publiek wordt ontvangen en dit zonder enige 

vergoeding. 

 

§2. Aanvang- en einduur van iedere repetitie worden bij de reservatie doorgegeven.   

‘s Avonds dienen bij repetities de scène en de kleedkamers ontruimd te worden 

voor 24 uur.  

Tijdens de repetities is geen publiek in de zaal toegelaten. Bij niet-naleving van de 

uren worden bijkomende uren dubbel aangerekend. 

 In het gebruik van de feestzaal in OC de Cerf, OC De Stekke en de 

schouwburgzaal van CC Guldenberg voor repetities is inbegrepen het gebruik van 

de backstage en het sanitair.  

Het gebruik van kleedkamers dient expliciet aangevraagd te worden. Voor het 

gebruik van kleedkamers wordt 10 euro forfaitair per dag aangerekend. 

De toegang tot het podium, de backstage en kleedkamers blijft beperkt tot personen 

die er in functie van de activiteit vereist zijn. 

Het ontruimen van de scène gebeurt onmiddellijk na het beëindigen van de repetitie.   

 

§3. De plaatselijke toneelverenigingen hebben recht op drie repetities op het podium 

van de schouwburgzaal van CC Guldenberg en in de feestzalen van OC de Cerf en 

OC De Stekke, al dan niet met decor en techniek, in de week voorafgaand aan de 

eerste opvoering in de betreffende zaal. Bijkomende repetities kunnen worden 

toegestaan indien er geen andere podiumactiviteiten gepland zijn. De plaatselijke 

toneelverenigingen hebben de mogelijkheid om bij hun reservatie te opteren voor 

een volledige blokkade van de zaal gedurende deze periode waarbij deze uren 

aangerekend worden volgens het voorziene tarief, of geven bij de reservatie aan 

welke uren zij bereid zijn om de zaal ter beschikking te geven voor activiteiten met 

beperkte toneelaccommodatie en waarvoor dan geen aanrekening van uren zal 

gebeuren. 

 

VII. DANSPARTIJEN IN FEESTZALEN IN OC DE CERF EN OC DE 

STEKKE 

 

Artikel 46: 
§1. Voor het gebruik van de feestzalen in OC de Cerf en OC De Stekke voor 

danspartijen (T.D., bals, fuiven, …), wordt volgend tarief gehanteerd: 

 

1° voor plaatselijke organisatoren die lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad op het ogenblik van de reservatie-aanvraag:  

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- forfait van 300 euro per fuif; 

- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur voor de feestzalen van OC de Cerf en 

OC De Stekke met een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 



676 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

 

2° voor plaatselijke organisatoren die geen lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad o het ogenblik van de reservatie-aanvraag: 

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- forfait van 420 euro per fuif 

- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur voor de feestzalen van OC de Cerf en 

OC De Stekke, met een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

 

3° voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: 

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- forfait van 675 euro per fuif; 

- het aantal uren gebruik aan 18 euro per uur voor de feestzalen van OC de Cerf en 

OC De Stekke met een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur 

op weekdagen en 40 euro per uur op zat-, zon- en feestdagen; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

 

§2. De voorschotfactuur bedraagt: 

1°  voor plaatselijke organisatoren lid van een erkende Wevelgemse adviesraad:  

300 euro per fuif; 

2°  voor plaatselijke organisatoren die geen lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad: 495 euro per fuif;   

3°  voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: 675 euro per fuif. 

 

HOOFDSTUK 2:  

POLYVALENTE ZAAL PORSELEINHALLEN. 
 

I. BESTEMMING INFRASTRUCTUUR. 

 

Artikel 47: 

§1. De zaal is beschikbaar voor polyvalent gebruik. 

 

§2. Tijdens de schoolvakanties wordt de zaal van maandag tot vrijdag 

voorbehouden voor vakantiewerk-initiatieven die als dusdanig door het 

gemeentebestuur zijn erkend. Tijdens de schoolvakanties wordt de zaal op 

zaterdagen en zondagen voorbehouden voor activiteiten met publiek (fuiven, 

concerten, beurzen, shows, huldigingen, recepties, vergaderingen, lezingen, 

eetfestijnen, occasionele sportactiviteiten met publieksopkomst, ….). Het college 

van burgemeester en schepenen kan tijdens de schoolvakanties bijkomende 
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reservaties toestaan voor activiteiten met publiek op feestdagen en de dag voor een 

feestdag.  

 

§3. Buiten de schoolvakanties wordt de zaal op vrijdagen, zaterdagen, zondagen, 

feestdagen en de dag voor een feestdag voorbehouden voor activiteiten met publiek 

(fuiven, concerten, beurzen, shows, huldigingen, recepties, vergaderingen, lezingen, 

eetfestijnen, occasionele sportactiviteiten met publieksopkomst, ….).   

 

§4. Buiten de schoolvakanties wordt de zaal van maandag tot donderdag ter 

beschikking gesteld voor activiteiten met publiek (fuiven, concerten, beurzen, 

shows, huldigingen, recepties, vergaderingen, lezingen, eetfestijnen, occasionele 

sportactiviteiten met publieksopkomst, ….). Sportactiviteiten zonder 

publieksopkomst en activiteiten van Wevelgemse onderwijsinstellingen tijdens de 

schooluren zijn mogelijk maar kunnen tot twee maanden voor het plaatsvinden 

worden geannuleerd door het gemeentebestuur omwille van aanvragen voor 

activiteiten met publiek en dit zonder schadevergoeding. 

 

II. TARIEVEN. 

 

Artikel 48: 
§1. Voor het gebruik van 1/3 van de polyvalente zaal van de Porseleinhallen, zijn 

volgende tarieven van toepassing: 

 

1° voor plaatselijke organisatoren die lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad op het ogenblik van de reservatie-aanvraag:  

De vergoeding voor het gebruik is de optelsom van: 

- forfait van 225 euro per dag waarop een publieksmoment plaats vindt; 

- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur met een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen bedraagt steeds minimaal het bedrag 

van de voorschotfactuur. 

 

2° voor plaatselijke organisatoren die geen lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad op het ogenblik van de reservatie-aanvraag: 

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- forfait van 420 euro per dag waarop een publieksmoment plaats vindt; 

- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur met een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

 

3° voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: 

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- forfait van 600 euro per dag waarop een publieksmoment plaats vindt; 

- het aantal uren gebruik aan 18 euro per uur met een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur 

op weekdagen en 40 euro per uur op zat-, zon- en feestdagen; 
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- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

 

4° voor koepelorganisaties met minstens één vereniging aangesloten bij erkende 

Wevelgemse jeugd- of cultuurraad. 

In dit geval wordt het tarief voor plaatselijke organisatoren toegepast. 

 

5° Bij sportactiviteiten wordt volgende tarief gehanteerd: 3/3 sporthal conform 

sporthal Vlaschaard (tariefreglement sportinfrastructuur).  

 

§2. Voorschotfactuur bij 1/3 van de polyvalente zaal van de Porseleinhallen. 

De voorschotfactuur bedraagt: 

1° voor plaatselijke organisatoren lid van een erkende Wevelgemse adviesraad:  

225 euro per dag met publieksmoment; 

2° voor plaatselijke organisatoren die geen lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad: 420 euro per dag met publieksmoment; 

3° voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: 600 euro per dag met 

publieksmoment; 

4° voor koepelorganisaties: volgens regeling §2, 1° van dit artikel. 

 

Artikel 49: 
§1. Voor het gebruik van de volledige polyvalente zaal van de Porseleinhallen, zijn 

volgende tarieven van toepassing: 

 

1° voor plaatselijke organisatoren die lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad op het ogenblik van de reservatie-aanvraag:  

De vergoeding voor het gebruik is de optelsom van: 

- forfait van 375 euro voor de eerste dag waarop het publieksmoment plaats vindt; 

- forfait van 75 euro voor de volgende dagen waarop publieksmomenten 

plaatsvinden; 

- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur met een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen bedraagt steeds minimaal het bedrag 

van de voorschotfactuur. 

 

2° voor plaatselijke organisatoren die geen lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad op het ogenblik van de reservatie-aanvraag: 

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- forfait van 570 euro voor de eerste dag waarop het publieksmoment plaats vindt; 

- forfait van 100 euro voor de volgende dagen waarop publieksmomenten 

plaatsvinden; 

- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur met een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen bedraagt steeds minimaal het bedrag 

van de voorschotfactuur. 
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3° voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: 

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- forfait van 1 500 euro voor de eerste dag waarop het publieksmoment plaats vindt; 

- forfait van 125 euro voor de volgende dagen waarop publieksmomenten 

plaatsvinden; 

- het aantal uren gebruik aan 18 euro per uur met een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur 

op weekdagen en 40 euro per uur op zat-, zon- en feestdagen; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

 

4° voor koepelorganisaties met minstens één vereniging aangesloten bij erkende 

Wevelgemse jeugd- of cultuurraad. 

In dit geval wordt het tarief voor plaatselijke organisatoren toegepast. 

 

5° Bij sportactiviteiten wordt volgende tarief gehanteerd: 3/3 sporthal conform 

sporthal Vlaschaard (tariefreglement sportinfrastructuur).  

 

§2. Voorschotfactuur bij gebruik van de volledige polyvalente zaal van de 

Porseleinhallen. 

De voorschotfactuur bedraagt: 

1° voor plaatselijke organisatoren lid van een erkende Wevelgemse adviesraad:  

375 euro; 

2° voor plaatselijke organisatoren die geen lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad: 570 euro; 

3° voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: 1 500 euro; 

4° voor koepelorganisaties: volgens regeling §2, 1° van dit artikel. 

 

Artikel 50: 
§1. Voor het gebruik van de polyvalente zaal van de Porseleinhallen voor 

danspartijen, zijn volgende tarieven van toepassing: 

 

1° voor plaatselijke organisatoren die lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad op het ogenblik van de reservatie-aanvraag:  

De vergoeding voor het gebruik is de optelsom van: 

- forfait van 390 euro per fuif; 

- het aantal uren gebruik aan 12 euro per uur met een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen bedraagt steeds minimaal het bedrag 

van de voorschotfactuur. 

 

2° voor plaatselijke organisatoren die geen lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad op het ogenblik van de reservatie-aanvraag: 

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- forfait van 1 240 euro per fuif;  

- het aantal uren gebruik aan 12 euro per uur met een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 
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- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

 

3° voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: 

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- forfait van 2 500 euro per fuif; 

- het aantal uren gebruik aan 24 euro per uur met een maximum van 16 uur per dag;  

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur 

op weekdagen en 40 euro per uur op zat-, zon- en feestdagen; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

 

§2. Voorschotfactuur bij gebruik van de polyvalente zaal van de Porseleinhallen 

voor danspartijen. 

De voorschotfactuur bedraagt: 

1°  voor plaatselijke organisatoren lid van een erkende Wevelgemse adviesraad:  

390 euro per fuif; 

2° voor plaatselijke organisatoren die geen lid zijn van een erkende Wevelgemse 

adviesraad: 1 240 euro per fuif; 

3° voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: 2 500 euro per fuif. 

 

Artikel 51: 

§1. In het gebruik van de polyvalente zaal van de Porseleinhallen is inbegrepen het 

gebruik van de backstage en het sanitair.  

Het gebruik van kleedkamers dient expliciet aangevraagd te worden. Voor het 

gebruik van kleedkamers wordt 10 euro forfaitair per dag aangerekend. 

De toegang tot de backstage en kleedkamers blijft beperkt tot personen die er in 

functie van de activiteit vereist zijn. 

 

§2. Het gebruik van de inkomhal en aanpalend sanitair blok zijn inbegrepen in de 

huurprijs. De toegang voor andere gebruikers tot de vergaderaccommodatie en tot 

de turnhal en het gebruik van het sanitair blok dient evenwel zonder verdere 

belemmering mogelijk te blijven. 

 

III. REPETITIES IN DE POLYVALENTE ZAAL PORSELEINHALLEN. 

 

Artikel 52:  

§1. Repetities die aansluiten op de publieksactiviteit zijn in de prijs inbegrepen in 

het huurtarief van de zaal.  

 

§2. Voor repetities die niet aansluiten op een publieksactiviteit worden volgende 

tarieven vastgesteld: 

1° voor plaatselijke organisatoren (zowel leden van een erkende Wevelgemse 

adviesraad als niet-leden):  

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- het aantal uren gebruik aan 9 euro per uur; 

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur; 
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- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

De voorschotfactuur bedraagt 30 euro. 

2° voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren: 

De vergoeding voor gebruik van deze zalen is de optelsom van: 

- het aantal uren gebruik aan 18 euro per uur; 

- het aantal uren technische bijstand door een theatertechnieker aan 20 euro per uur 

op weekdagen en 40 euro per uur op zat-, zon- en feestdagen; 

- het gebruik van technisch materiaal volgens een prijslijst die door het college van 

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld. 

De vergoeding voor het gebruik van deze zalen  bedraagt steeds minimaal het 

bedrag van de voorschotfactuur. 

De voorschotfactuur bedraagt 120 euro. 

 

Artikel 53: 

§1. Een repetitie wordt slechts toegestaan voor zover er geen aanvraag is voor een 

activiteit met publiek. Het cultuurcentrum kan de reservatie door organisatoren voor 

repetities, tot 3 maand voor de gevraagde datum annuleren indien er een andere 

aanvraag met gebruik van de zaal met publiek wordt ontvangen en dit zonder enige 

vergoeding. 

 

§2. Aanvang- en einduur van iedere repetitie worden bij de reservatie doorgegeven.   

Tijdens de repetities is geen publiek in de zaal toegelaten. Bij niet-naleving van de 

uren worden bijkomende uren dubbel aangerekend. 

 In het gebruik voor repetities is inbegrepen het gebruik van de backstage en het 

sanitair.  

Het gebruik van kleedkamers dient expliciet aangevraagd te worden. Voor het 

gebruik van kleedkamers wordt 10 euro forfaitair per dag aangerekend. 

 

HOOFDSTUK 4: SLOTBEPALINGEN. 
 

I. BEREKENING TARIEVEN OP UURBASIS. 

 

Artikel 54: 

§1. Bij de berekening van het aantal uren gebruik van een lokaal, wordt uitgegaan 

van de door de organisator opgegeven uren bij de reservatie-aanvraag. In het geval 

dat het lokaal effectief minder uren werd gebruikt, geeft dit geen aanleiding tot 

wijziging van de berekening. In het geval van het overschrijden van het aantal uren 

die werden opgegeven, wordt 75 euro extra aangerekend aan plaatselijke 

organisatoren en 150 euro voor commerciële en niet-Wevelgemse organisatoren 

vermeerderd met de vastgestelde extra-uren aan het toepasselijk tarief. 

 

§2. Bij de berekening van het aantal uren technische bijstand worden de effectieve 

uren technische bijstand aangerekend en niet uren toezicht of infoverstrekking. Het 

college van burgemeester en schepenen legt de modaliteiten vast. 

 

§3. Bij de berekening van het aantal uren gebruik van een lokaal en/of technische 

bijstand wordt gewerkt met halve uren en wordt ieder begonnen half uur in rekening 

gebracht. 
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II. VRIJSTELLINGEN TOT BETALINGEN. 

 

Artikel 55:  

§1. De erkende gemeentelijke adviesraden en -comités vallen niet onder de 

toepassing van de huurtarieven vermeld in hoofdstuk 2 van dit reglement, voor 

zover het de eigen activiteiten betreft die rechtstreeks verband houden met hun 

adviesfunctie. 

 

§2. Worden eveneens vrijgesteld van de betaling van de tarieven onder hoofdstuk 2 

en 3: 

a) de Wevelgemse onderwijsinstellingen en de afdeling Jeugd en Muziek voor 

zover: 

- de activiteit zich richt tot het schoolgaand publiek; 

- de activiteit door de school zelf georganiseerd wordt en gefinancierd; 

- de activiteit door de leerlingen wordt bezocht in schoolverband en tijdens de 

normale schooluren. 

b) de instellingen voor kunstonderwijs met afdelingen op de gemeente, voor zover: 

de activiteit zich richt tot de eigen leerlingen, of kadert in de globale doelstelling 

van de instelling. 

 

§3. Vallen eveneens niet onder toepassing van de huurtarieven vermeld in 

hoofdstuk 2 en 3 van dit reglement: 

- het gebruik van lokalen door het OCMW en lokale politie; 

- het gebruik van lokalen voor bloedinzamelingen georganiseerd door het Rode 

Kruis Wevelgem; 

- de besloten bijeenkomsten van A.A.; 

- het gebruik van lokalen tijdens de schoolvakanties door de gemeentelijk erkende 

vakantiewerkingen.  

 

III. ANNULATIES. 

 

Artikel 56:  

§1. Bij het niet-gebruiken van aangevraagde lokalen dient het secretariaat van het 

gemeentelijk cultuurcentrum zo snel mogelijk verwittigd te worden. 

 

§2. Bij annulering van een reservatie van de schouwburgzaal in CC Guldenberg of 

feestzalen in OC De Stekke en OC de Cerf, polyvalente zaal Porseleinhallen, blijft 

minimaal 50% van de voorschotfactuur verschuldigd. Indien minder dan 6 maand 

voor datum van het plaatsvinden van de activiteit wordt geannuleerd, blijft 75% van 

de voorschotfactuur verschuldigd.  Indien minder dan 3 maand voor datum van het 

plaatsvinden van de activiteit wordt geannuleerd, is 100% van de voorschotfactuur 

verschuldigd.  

 

§3. De annuleringskosten voor de overige lokalen bedragen, met een minimum van 

10 euro, 50% van de huurprijs bij verwittigen uiterlijk 14 dagen voor het 

plaatsvinden van de activiteit. 

De annuleringskosten bedragen 100% bij verwittigen minder dan 14 dagen voor het 

plaatsvinden van de activiteit of bij niet-verwittigen. 
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IV. BETALINGEN. 

 

Artikel 57:  
§1. De voorschotfactuur en de factuur van de afrekening na de activiteit dient 

betaald te worden uiterlijk 1 maand na het ontvangen ervan. 

 

§2. De drankafrekeningen dienen uiterlijk betaald te worden 1 maand na het 

ontvangen van de rekening.  

 

Artikel 58: 

De wijze van innen zal door het college van burgemeester en schepenen worden 

vastgesteld. 

 

V. DIVERSEN. 

 

Artikel 59: 

Het reglement vastgesteld in de gemeenteraad van 14 januari 2011 wordt 

opgeheven. 

 

Artikel 60: 

Dit reglement is van toepassing op alle aanvragen tot gebruik van socio-culturele 

infrastructuur vanaf 16 december 2013. 

 

Artikel 61: 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van  

artikel 186 van het gemeentedecreet. 

 

Artikel 62: 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de toepassing en de 

uitvoering van dit besluit, alsook met de coördinatie bij eventuele wijzigingen ervan 

door de gemeenteraad. 

 

24. Dotatie politiezone. 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, stelt dat de dotatie aan de politiezone 

bepaald wordt door een aantal wettelijke regels. Met de politiezone is afgesproken 

dat deze dotatie de komende 6 jaar jaarlijks met 2,5% kan verhogen. Dit schept 

duidelijkheid. Bedoeling is om met deze bijdrage de huidige werking en 

dienstverlening te behouden, met andere woorden dezelfde personeelsbezetting te 

handhaven. Binnen de politie bestaat 90% van de gewone uitgaven uit 

personeelskosten. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de bepalingen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op  

artikel 40; 



684 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

Overwegende dat de gemeente Wevelgem, deel uitmaakt van de politiezone 

Grensleie (Menen – Ledegem – Wevelgem); 

Gelet op de mededeling van de bijzonder rekenplichtige van de politiezone 

betreffende de dotatie te voorzien voor 2014 en dat het gemeentebestuur zich op 

deze mededeling gebaseerd heeft voor het opstellen van haar budget 2014; 

Dat deze dotatie bevestigd werd in het ontwerp van politiebegroting, zoals 

voorgelegd zal worden aan een volgende politieraad; 

Overwegende dat de dotatie van de gemeente Wevelgem aan de politiezone 

Grensleie, voor het dienstjaar 2014, begroot wordt op 3 475 306 euro en als 

dusdanig opgenomen is in het ontwerp van gemeentelijk budget 2014;  

Gelet op de bepalingen van artikel 43, §2, 10° van het gemeentedecreet en  

artikel 255, 18° van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake 

de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een 

meergemeentenpolitiezone; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische 

meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) 

volgens de beleids- en beheerscyclus en de omzendbrief BB 2013/8 van  

18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 

beheerscyclus; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Art. 1. De gemeentelijke dotatie voor de politiezone Grensleie wordt voor het 

dienstjaar 2014, vastgesteld op 3 475 306 euro. 

Art. 2. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de heer 

provinciegouverneur en aan de bijzonder rekenplichtige van de politiezone 

Grensleie. 

 

25. Psilon: buitengewone algemene vergadering: aanstellen 

vertegenwoordigers en plaatsvervangers. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Bij geheime stemming; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 

Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen 

(Psilon); 

Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van 

30 oktober 2013 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene 

vergadering van Psilon van 17 december 2013; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

in het bijzonder artikel 44, 1
ste

 lid; 

Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 betreffende wijzigingen aan het decreet 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het 

bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het 

bijzonder met betrekking tot presentiegelden; 

Gelet op artikel 33 van de statuten van deze vereniging, dat onder meer bepaalt dat 

de algemene vergadering samengesteld is uit vertegenwoordigers van de 
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deelnemende gemeenten; dat elke deelnemende gemeente minstens één 

vertegenwoordiger aanduidt maar desgewenst een bijkomende vertegenwoordiger 

kan aanduiden per begonnen schijf van 25 000 inwoners; dat de 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gezien de gemeente Wevelgem derhalve recht heeft op twee stemgerechtigde 

vertegenwoordigers;  

Gezien de gemeente, indien zij zich wenst te laten vertegenwoordigen door twee 

personen, het aantal stemmen dient te bepalen waarover iedere vertegenwoordiger 

beschikt;  

Gezien de gemeente Wevelgem als houder van 1 555 aandelen beschikt over  

1 555 stemmen in de algemene vergadering;  

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een 

vertegenwoordiger te laten optreden voor 777 aandelen, hetzij 777 stemmen, de 

andere voor 778 aandelen, hetzij 778 stemmen;  

Gelet op de voordracht van de heer Luc Defraye en de heer Filip Daem als 

vertegenwoordiger voor 777 aandelen; 

Gelet op de voordracht van de heer Mathieu Desmet en de heer  

Hendrik Vanhaverbeke als vertegenwoordiger voor 778 aandelen; 

Gelet op de voordracht van de heer Jan Seynhaeve en de heer David Hamers als 

plaatsvervanger voor 777 aandelen; 

Gelet op de voordracht van de heer Nico Hellebuck en de heer Arnold Seynnaeve 

als plaatsvervanger voor 778 aandelen 

Gaat over tot de geheime stemming voor 777 stemmen; 

De heer Luc Defraye bekomt 22 stemmen; 

De heer Filip Daem bekomt 9 stemmen; 

Gaat over tot de geheime stemming voor 778 stemmen; 

De heer Mathieu Desmet bekomt 21 stemmen; 

De heer Hendrik Vanhaverbeke bekomt 7 stemmen; 

Gaat over tot de geheime stemming voor de plaatsvervangers; 

De heer David Hamers bekomt 7 stemmen; 

De heer Nico Hellebuck bekomt 22 stemmen; 

De heer Jan Seynhaeve bekomt 23 stemmen; 

De heer Arnold Seynnaeve bekomt 7 stemmen; 

 

BESLIST: 

 

Artikel 1. De heer Luc Defraye aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

gemeente om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene 

vergadering van Psilon op 17 december 2013 en dit voor 777 aandelen. 

 

Artikel 2. De heer Mathieu Desmet aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

gemeente om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene 

vergadering van Psilon op 17 december 2013 en dit voor 778 aandelen. 

 

Artikel 3. De heer Jan Seynhaeve aan te duiden als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de zitting van de 

buitengewone algemene vergadering van Psilon op 17 december 2013 en dit voor 

777 aandelen, in de vervanging van de heer Luc Defraye. 
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Artikel 4. De heer Nico Hellebuck aan te duiden als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de zitting van de 

buitengewone algemene vergadering van Psilon op 17 december 2013 en dit voor 

778 aandelen, in de vervanging van de heer Mathieu Desmet. 

 

Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan 

betrokkenen en aan Psilon.  
 

26. Aankoop brandweermateriaal voor de brandweer. 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, zegt dat het hier om een beperkte uitgave 

gaat en dat dergelijke opdracht normaal gezien niet moet voorgelegd worden aan de 

gemeenteraad. Dit gebeurt hier wel, omwille van een specifiek KB uit 1970, dat 

voorziet in een automatische afname van de rekening van het bedrag dat de 

gemeente in de aankoop moet bijdragen. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, in het 

bijzonder artikel 12; 

Gelet op het koninklijk besluit d.d. 23 maart 1970 tot vaststelling van de 

voorwaarden waaronder gemeenten die over een brandweerdienst beschikken, in 

aanmerking komen voor een staatsbijdrage voor het aankopen van 

brandweermaterieel, in het bijzonder de artikelen 2 tot en met 4;   

Overwegende dat de gemeentelijke brandweerdienst een verzoek heeft ingediend 

om een federale bijdrage voor het aankopen van brandweermaterieel te bekomen; 

Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op rekening 0418-00/623080 van het 

exploitatiebudget 2013; 

Gelet op het schrijven d.d. 17 januari 2012 van de federale overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken, algemene directie Civiele Veiligheid, directie Materieel en 

Nieuwe Technologieën; dat dit schrijven bevestigt dat het brandweermateriaal  

(10 volmaskers met clips) zoals bedoeld in het proces-verbaal overgave-overname 

d.d. 24 januari 2012 (code 82100) kan worden geleverd mits 25 procent van het 

aankoopbedrag wordt betaald door de gemeente, zijnde 25% van 2 589,40 euro, 

hetzij 647,35 euro (incl. btw, eventueel aan te passen aan de contractuele 

prijsherzieningsformule); dat hiertoe een gemeenteraadsbeslissing dient genomen 

waarin het gevraagde materieel wordt opgesomd en waarin de minister van 

Binnenlandse Zaken gemachtigd wordt om het door de gemeente te betalen bedrag 

af te nemen van de lopende rekening van de gemeente bij Belfius, overeenkomstig 

artikel 4 van het koninklijk besluit d.d. 23 maart 1970; 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2, 10°; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1: In toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit d.d. 23 maart 1970 

tot vaststelling van de voorwaarden waaronder gemeenten die over een 
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brandweerdienst beschikken, in aanmerking komen voor een staatsbijdrage voor het 

aankopen van brandweermaterieel (10 volmaskers met clips), zoals bedoeld in het 

proces-verbaal overgave-overname d.d. 24 januari 2012 (code 82100), over te 

nemen van de FOD Binnenlandse Zaken voor een bedrag van 647,35 euro (incl. 

btw, zijnde 25% van de aankoopprijs en eventueel aan te passen aan de contractuele 

prijsherzieningsformule) en de minister van Binnenlandse Zaken te machtigen om 

dit bedrag van 647,35 euro (eventueel aan te passen in functie van de contractuele 

prijsherzieningsformule) af te nemen van de gemeentelijke lopende rekening bij 

Belfius. 

 

Artikel 2: De heer gemeentesecretaris en de heer financieel beheerder te gelasten 

om het afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing dat zal worden bezorgd 

aan de afgevaardigde van de minister van Binnenlandse Zaken, te ondertekenen na 

de vermelding akkoord. 

 

27. Aankoop 2 lichte bestelwagens op aardgas. 

De heer Stijn Tant, schepen van milieu, stelt dat deze aankoop al eens aan de 

gemeenteraad voorgelegd werd. De gunning van de 2 lichte bestelwagens kon niet 

doorgaan. Er was één inschrijving die ergens niet voldeed aan de strikte criteria van 

het bestek. Het bestek werd lichtjes aangepast. Zo werd het aantal zitplaatsen 

vooraan in de vrachtwagen verminderd. Dat het eerste bestek er nog niet volledig 

stond, is eigenlijk wel te begrijpen, want het ging om de eerste aankoop van een 

wagen op aardgas. 

 

De heer Francies Debels, sp.a, vraagt waar deze wagens zullen tanken. 

 

De heer Tant zegt dat er op vandaag één tankstation in de gemeente is waar CNG 

getankt kan worden, meer bepaald in de Kortrijkstraat. Ook op het industrieterrein 

Moorsele-Gullegem wordt de aanleg van dergelijk station onderzocht, mee onder 

impuls van het transportbedrijf DHL. Als dit er komt, zal de gemeente er ook 

terecht kunnen. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, zegt dergelijke ontwikkeling volledig te 

ondersteunen. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aankoop 2 lichte bestelwagens op 

aardgas’ een bijzonder bestek met nr. 2343/06813 werd opgesteld door de heer 

Maarten Tavernier, dienst Milieu; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 32 231,40 euro 

(excl. btw) of 38 999,99 euro (incl. 21% btw); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 

investeringsbudget, op rekening 0200-00/240007/IE-OVERIG; 
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Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende 

budgetwijziging; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere 

wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van 85 000,00 euro, excl. btw 

niet bereikt); 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen, inzonderheid  

artikel 105; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §2; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met  

nr. 2343/06813 voor de opdracht ‘aankoop 2 lichte bestelwagens op aardgas’, 

opgesteld door de heer Maarten Tavernier, dienst Milieu. De lastvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 

32 231,40 euro (excl. btw) of 38 999,99 euro (incl. 21% btw). 

 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget, op 

rekening 0200-00/240007/IE-OVERIG . 

 

Artikel 4. Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 

 

Artikel 5. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste  

3 firma’s. 

 

28. Levering van een digitale geluidstafel voor het cultuurcentrum. 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van cultuur, licht toe dat het cultuurcentrum tot op 

vandaag gebruik maakt van een analoge geluidstafel, die meer dan 10 jaar oud is. 

Deze geluidstafel vertoont sporen van slijtage en herstellen is niet meer zo evident.  

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 
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Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘levering van een digitale 

geluidstafel voor het cultuurcentrum’ een bijzonder bestek met nr. 2345/07013 werd 

opgesteld door de heer Geert Knockaert, dienst Cultuur; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16 528,93 euro 

(excl. btw) of 20 000,00 euro (incl. 21% btw); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 

investeringsbudget van 2013, op rekening 0701-00/230007/IE-7 (ACT-127); 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 

wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van 85 000,00 euro, excl. btw 

niet bereikt); 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen, inzonderheid  

artikel 105; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §3; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 

2345/07013 voor de opdracht ‘levering van een digitale geluidstafel voor het 

cultuurcentrum’, opgesteld door de heer Geert Knockaert, dienst Cultuur.  

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  

De raming bedraagt 16 528,93 euro (excl. btw) of 20 000,00 euro (incl. 21% btw). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 

2013, op rekening 0701-00/230007/IE-7 (ACT-127). 

Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste  

3 firma’s. 

 

29. Kosteloze verwerving gronden en infrastructuur verkavelingen 

Tybaertstraat. 

DE GEMEENTERAAD, 

  

Gelet op de verkavelingsvergunning d.d. 29 oktober 2008 en 18 februari 2009 aan 

NV Villabouw Bostoen Francis voor gronden, eigendom van FARAO BVBA, in 

vereffening; 

Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt op 12 maart 2013 door landmeter Roelandt; 
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Gelet op de bereidheid van de BVBA FARAO, in vereffening, voor overdracht van 

de gronden uit voornoemde verkavelingen Tybaertstraat ter opname in de openbare 

wegenis; 

Gelet op het ontwerp van akte van overdracht onroerende goederen, voorbereid 

door notaris Vander Stichele; 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2, 12°; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Art. 1. Met het oog op de opname in de openbare wegenis, de hierna vermelde 

gronden kosteloos te verwerven jegens FARAO BVBA, in vereffening, met zetel te 

8940 Wervik, Elf Juliplein 5 bus 6: een perceel grond, kadastraal bekend sectie B, 

deel van nummers 677/D, 676/B, 674/K, 675/L, 670/G en 674/P, met een 

oppervlakte volgens opmetingsplan van landmeter Koen Roelandt van  

12 maart 2013 van veertien aren negenennegentig centiaren (14 a 99 ca), 

Tybaertstraat. 

 

Art. 2. Het hierbij gevoegde ontwerp van akte van overdracht wordt goedgekeurd. 

 

Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere 

opvolging van dit dossier. 
 

30. Reglement beleidssubsidie sportverenigingen 2014 ter ondersteuning van 

de kwaliteit basiswerking en van de kwaliteit jeugdsportbegeleiding. 

De heer Geert Breughe, schepen van sport, stelt dat een aantal aanpassing vereist 

waren aan het subsidiereglement voor sportclubs ten gevolge van aanpassingen aan 

het decreet voor lokaal sportbeleid. Volgens het vroegere decreet waren er twee 

afzonderlijke reglementen vereist, één voor de impulssubsidie en één voor de 

beleidssubsidie. Nu worden dit met het nieuwe decreet geïntegreerd.  

De andere wijziging betreft het criterium van het huren van niet-gemeentelijke 

sportinfrastructuur. Dit criterium kan niet langer weerhouden worden voor 

verkrijgen van bijkomende subsidies. Alle andere vroegere subsidiecriteria zijn 

opnieuw opgenomen. 

Met de sportraad werd ook afgesproken om te werken aan een eenvoudiger 

reglementering. Het huidig reglement vereist veel papierwerk, wat de taak voor de 

vrijwilligers die dit allemaal moeten indienen, er niet eenvoudiger op maakt.  

 

De heer Breughe wijst erop dat Wevelgem voor het uitvoeren van zijn sportbeleid 

Vlaamse middelen krijgt. 60% van die middelen moeten verplicht verdeeld worden 

onder de clubs volgens het subsidiereglement, 20% moet aangewend worden voor 

doelstellingen die door Vlaanderen opgelegd worden. De overige 20% mag de 

gemeente besteden aan vrij te kiezen doelstellingen. Net als in de vorige legislatuur 

wordt ervoor gekozen om die laatste 20% ook toe te wijzen aan de 

sportverenigingen. De verenigingen krijgen dus 80% van de pot, in plaats van de 

verplichte 60%.  

Hiermee wil de gemeente aantonen dat ze verder een trouwe partner blijft van de 

clubs, naast de vele investeringen die nog gepland zijn in de accommodatie. 

 *  * 

  * 
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DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 12 december 2008 houdende de 

goedkeuring van het reglement beleidssubsidie sportverenigingen, gewijzigd door 

de gemeenteraadsbeslissing d.d. 3 juli 2009, zoals gecoördineerd door het college 

van burgemeester en schepenen d.d. 30 maart 2011 en zoals gewijzigd door de 

gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 maart 2012; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 12 december 2008 houdende de 

goedkeuring van het reglement impulssubsidie 2009-2013, gewijzigd door de 

gemeenteraadsbeslissing d.d. 3 juli 2009, zoals gecoördineerd door het college van 

burgemeester en schepenen d.d. 30 maart 2011 en zoals gewijzigd door de 

gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 maart 2012; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 2° van het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet d.d. 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een 

lokaal sportbeleid, dat deels reeds in werking is, deels in werking treedt per  

1 januari 2014;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 16 november 2012 betreffende de 

uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren 

van een lokaal sportbeleid; 

Overwegende dat de vroegere impulssubsidie niet langer afzonderlijk wordt 

voorzien door Vlaanderen, maar geïntegreerd wordt in de beleidssubsidie; 

Overwegende dat uitgaven aan infrastructuur niet langer subsidiabel zijn door 

Vlaanderen, zodat betaalde huurgelden voor niet-gemeentelijke 

sportaccommodaties niet langer in aanmerking komen voor de puntenverdeling; 

Gelet op het feit dat het subsidiereglement voor uitbetaling van de beleidssubsidies 

sport 2014 tegen 15 januari 2014 kenbaar gemaakt moet worden teneinde in 

aanmerking te komen voor Vlaamse subsidies; 

Gelet op het advies van de sportraad d.d. 9 december 2013; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Het reglement beleidssubsidie sportverenigingen zoals gecoördineerd 

door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 maart 2011 en 

gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 9 maart 2012, op te heffen en her 

vast te stellen als volgt: 

 

Deel 1: Beleidssubsidies aan sportverenigingen ter 

ondersteuning van de kwaliteit basiswerking. 
 

Artikel 1: 

Rekening houdend met de richtlijnen van het decreet van 6 juli 2012 (decreet 

houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid) op de 

subsidiëring van de gemeentebesturen voor het voeren van een ‘Sport voor 

Allen-beleid’ stelt het college van burgemeester en schepenen, subsidies 

beschikbaar voor sportverenigingen van de gemeente Wevelgem, die 

aangesloten zijn bij een door de Vlaamse overheid erkende sportfederatie.  

Het totale bedrag van de subsidie (die wordt aangewend voor de directe 

financiële ondersteuning van de sportverenigingen, conform artikel 5, 1° van 

het decreet) bedraagt 45% van de door de Vlaamse regering toegekende 

subsidie voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor 

Allen.  



692 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

Bij de toekenning van deze subsidie wordt gesteund op het hier onderstaand 

normenstelsel, door het gemeentebestuur bepaald. 

 

Artikel 2: 

De subsidies bedoeld onder artikel 1 worden verleend aan de 

sportverenigingen die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

a) De sportverenigingen moeten erkend zijn door het college van 

burgemeester en schepenen. Rekening houdend met hoger genoemd 

decreet en de bepalingen van artikel 1 hierboven kan het college van 

burgemeester en schepenen bijkomende sportverenigingen erkennen. Clubs 

aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie worden automatisch 

erkend op eenvoudige aanvraag van de vereniging. 

 

b) Zij moeten het door het college van burgemeester en schepenen 

voorgeschreven toezicht aanvaarden. 

 

c) Zij moeten hun administratieve zetel in de gemeente Wevelgem hebben 

en minstens 1 jaar werking hebben. Voor sportverenigingen die voor het 

eerst een subsidie-aanvraag indienen vanaf het jaar 2010 geldt dat van de 

clubs die geen jeugdwerking ontplooien (1) minstens de helft van de leden 

binnen de gemeente Wevelgem wonen. Als bewijs geldt een ledenlijst met 

naam en adres van alle aangesloten leden. 

 

d) Zij mogen geen winstoogmerk hebben. Het oprichten van een vzw naast 

de bestaande commerciële vorm alleen is niet voldoende. 

 

e) Zij moeten hun leden verzekeren tegen lichamelijke ongevallen.  

Alleen lijsten of attesten afgeleverd door het verzekeringsorgaan of de 

sportbond gelden als bewijs.  

 

f) Iedereen moet lid kunnen worden van de vereniging, afhankelijk van de 

voorwaarden inherent aan de bepaalde sporttak. 

 

g) De vereniging mag geen subsidie ontvangen van andere gemeentelijke 

adviesorganen of andere gemeentebesturen. 

 
(1) onder jeugdwerking verstaan wij een werking voor min-18-jarigen. 

 

Artikel 3: 

3.1. Als referteperiode voor het werkjaar geldt het voorbije sportseizoen, 

periode augustus tot juni. 

3.2. De subsidies moeten aangevraagd worden met speciaal daartoe bestemde 

formulieren, die door de Sportdienst op 1 september aan de sportverenigingen 

toegestuurd worden. Deze dienen tegen 30 september te worden ingediend, zo 

niet vervalt het recht op toelage. De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren 

in de loop van de maand december, na goedkeuring door het college van 

burgemeester en schepenen. 

3.3. Indien blijkt dat: 

- de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid; 

- de aanvrager de gevraagde inlichtingen of bewijsstukken weigert te 

verschaffen; 
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- de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft; 

vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidies voor het 

betrokken jaar.  

 

Artikel 4: 

De subsidies worden verleend volgens een puntensysteem. Deze punten 

worden toegekend aan de hand van volgende normen:  

60% van het voorziene budget wordt verdeeld op basis van kwalitatieve 

criteria 

40% van het voorziene budget wordt verdeeld op basis van kwantitatieve 

criteria. 

 

Indien de vereniging op één onderdeel nalaat om de gegevens binnen de 

vooropgestelde termijn te bezorgen, vervalt het recht op punten voor dit 

onderdeel. 
 

A. Kwalitatieve criteria (60% van het voorziene budget vermeld in art. 1) 

 

Het budget wordt verdeeld volgens onderstaand puntensysteem: 

 

Thema 1: Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging 

 

Maximaal 100 punten te verdelen onder volgende criteria 

 

Doelstelling: beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader 

 

aantal uren training onder leiding van een gediplomeerde trainer 
a) aantal uren jeugdtraining per week onder leiding van een 

gediplomeerde trainer: 7 punten per uur. 

Opgave van trainingsschema met vermelding naam van 

gediplomeerde trainer en kopie diploma. 

b) aantal uren volwassenentraining per week onder leiding van een 

gediplomeerde trainer (hieronder wordt verstaan ploegen in 

volwassenencompetitie + beloften + reserven): 1,5 punten per uur. 

Opgave van trainingsschema met vermelding naam van 

gediplomeerde trainer en kopie diploma. 

 

Volgende diploma’s /opleidingen zijn geldig: 

 
Categorie 0: VTS-cursus aspirant-initiator 

 

Categorie I: 

- VTS-initiator in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 

   - tweedejaars geslaagde student regentaat/bachelor LO 

   - kandidaat LO 

   - gegradueerde LO 

   - gehandicaptensport: kandidaat (bachelor) kinesitherapie 

 

Categorie II: 

- VTS-trainer B in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 

   - regent/bachelor LO 

   - gehandicaptensport: gegradueerde/bachelor kinesitherapie 
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Categorie III: 

- VTS-trainer A in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 

- regent/bachelor LO met trainer B-diploma in de betrokken 

sporttak (of  geassimileerd*) 

   - licentiaat (master) LO 

- gehandicaptensport: gegradueerde kinesitherapie met trainer  

B-diploma in de betrokken sporttak  

- gehandicaptensport: licentiaat (master) kinesitherapie  

 

Categorie IV: 

- VTS-toptrainer in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 

- regent/bachelor LO met trainer A-diploma in de betrokken 

sporttak (of geassimileerd*)  

- licentiaat (master) LO met trainer B-diploma in de betrokken 

sporttak (of geassimileerd*)  

- gehandicaptensport: de gegradueerde/bachelor kinesitherapie met 

trainer  

A-diploma in de betrokken sporttak (of geassimileerd*)  

- gehandicaptensport: de licentiaat (master) kinesitherapie met 

trainer  

B-diploma in de betrokken sporttak (of geassimileerd*)  

 

Categorie V:  

- licentiaat (master) LO met trainer A-diploma in de betrokken 

sporttak (of geassimileerd*)  

- licentiaat (master) LO met sporttechnische postgraduaat in de 

betrokken sporttak  

- gehandicaptensport: de licentiaat (master) kinesitherapie met 

trainer  

A-diploma in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 

 

* zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool 

 

Thema 2: Financieel beleid 

 

Doelstelling: een efficiënt financieel beleid voeren 

 

1) Er wordt gewerkt met gedifferentieerd lidgeld voor gezinnen 
(JA/NEEN) 

(bv.: korting op het lidgeld voor twee of meerdere gezinsleden) 

30 punten 

Opgave van toepasselijk reglement 

 

2) Er wordt bij het bepalen van het lidgeld rekening gehouden met de 

doelgroep sociale correctie (JA/NEEN) 

30 punten 

Opgave van het toepasselijk reglement 
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Thema 3: Aanbod en doelgroepen 

 

Doelstelling: werken rond specifieke doelgroepen met het oog op het 

vergroten van de toegankelijkheid en de diversiteit 

 

In het kader van de inclusiegedachte: de club neemt perso(o)n(en) met 

een beperking op in de reguliere sportwerking onder leiding van een 

trainer met een specifiek diploma voor gehandicaptensport (zie tabel in 

thema 1) (JA/NEEN) 

65 punten 

Opgave namen van de begeleider(s) met kopie diploma en het aantal personen 

met een beperking 

 

Doelstelling: een regelmatig activiteitenaanbod op verschillende niveaus voor 

verschillende leeftijden 

 

1) Er is een afzonderlijk recreatief aanbod voor de leeftijdscategorie  

12 – 18 jaar bovenop het reguliere competitieaanbod aan trainingen en 

wedstrijden met afzonderlijke begeleiding door gediplomeerde trainer(s) 

(JA/NEEN) 

65 punten 

Opgave van leeftijdsgroep, trainingsmoment en plaats 

 

2) De club neemt deel aan minimum één tornooi buiten de reguliere 

competitie. Het betreft een jeugdtornooi of een volwassenentornooi, 

evenwel met uitsluiting van de eerste ploegen (JA/NEEN) 

30 punten 

Opgave van plaats, datum en aard van het tornooi 

 

3) De club is zelf organisator van minimum één tornooi buiten de 

reguliere competitie. Het betreft een jeugdtornooi of een 

volwassenentornooi, evenwel met uitsluiting van de eerste ploegen 
(JA/NEEN) 

30 punten 

Opgave van plaats, datum en aard van het tornooi 

 

4) Organiseren van sportkampen of stages 

160 punten 

de sportvereniging organiseert i.s.m. de Sportdienst en onder leiding van 

gediplomeerde trainers sportkampen of stages die open staan voor alle 

inwoners van de gemeente. Activiteiten georganiseerd door commerciële 

centra worden hierbij uitgesloten. 

Opgave van plaats, datum en aard van de sportkampen of stages 

 

- Het sportkamp of de stage bestaat uit minstens drie dagen van minstens drie 

uur tijdens eenzelfde week. 

- Het sportkamp of de stage moet gericht zijn tot de jeugd tot 18 jaar. 

- Het sportkamp moet doorgaan in Wevelgem, tenzij men kan aantonen dat de 

activiteit niet op het Wevelgemse grondgebied kan georganiseerd worden.  

- Het sportkamp of de stage moet onder de leiding staan van een 

gediplomeerde lesgever.  
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Thema 4: Structuur van de sportvereniging 

 

Doelstelling: meer sportverenigingen hebben met een vzw statuut 

 

De sportvereniging heeft een vzw-statuut (JA/NEEN) 

30 punten 

Voorleggen statuten 

 

Doelstelling: de sportvereniging heeft een transparante structuur met duidelijk 

omschreven functies 

 

De sportvereniging heeft een organogram van de vereniging, met 

vermelding van verantwoordelijken, functies en commissies, die 

medegedeeld wordt aan de leden (JA/NEEN) 

30 punten 

Voorleggen van het organogram 

 

Doelstelling: de sportvereniging is betrokken bij het gemeentelijk sportbeleid 

 

1) De sportvereniging is aangesloten bij de gemeentelijk sportraad  

(JA/NEEN) 

30 punten 

 

2) De sportvereniging was vertegenwoordigd op alle algemene 

vergaderingen (JA/NEEN) 

30 punten 

 

Doelstelling: de sportvereniging heeft een deskundig bestuurskader 

 

Bestuurder(s) volgen bestuursgerichte bijscholing (JA/NEEN) 

30 punten 

Opgave van naam, plaats, datum en aard van de bijscholing 

Voorleggen van deelname-attest 

 

Thema 5: Communicatie 

 

Doelstelling: de sportvereniging voert interne en externe communicatie 

 

1) De sportvereniging beschikt over een website die regelmatig geüpdatet 

wordt (JA/NEEN) 

30 punten 

Opgave van het webadres 

 

2) De sportvereniging beschikt over een jaarlijkse infobrochure voor de 

leden (JA/NEEN) 

30 punten 

Voorleggen van de infobrochure 

 

3) De sportvereniging beschikt over een eigen clubblad dat minstens drie 

maal per jaar verschijnt (JA/NEEN) 

30 punten 



697 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

Voorleggen van het clubblad 

 

Thema 6: Klantgerichtheid  

 

Doelstelling: de sportvereniging voert een klantvriendelijk beleid 

 

De sportvereniging houdt jaarlijks een infovergadering voor leden en/of 

ouders (JA/NEEN) 

30 punten 

Voorleggen uitnodiging 

 

B. Kwantitatieve criteria (40% van het voorziene budget vermeld in  

art. 1) 

 

Het budget wordt verdeeld volgens onderstaand puntensysteem: 

 

1) Ledenaantal: (op 1 januari van het burgerlijk jaar) 

 Max. 600 punten 

   -18 jaar: aantal x 2 punten 

   +18 jaar: aantal x 0,5 punten 

(op basis van verzekeringslijst) als grensdatum voor de leeftijd geldt  

1 januari van het burgerlijk jaar) 

 

2) Competitiewedstrijden zonder inkomgeld: (tijdens het afgelopen 

sportseizoen)  

 Max. 200 punten 

 Totaal aantal wedstrijden/jaar x 1 punt 

 Opgave van wedstrijdkalender 

 

3) Aantal uren training onder begeleiding van niet-gediplomeerde 

trainers:  

 (tijdens het afgelopen sportseizoen) 

 Max. 100 punten 

 Aantal uren training/week x 5 punten 

 Opgave van trainingsschema met vermelding van de naam van de trainer(s) 
 

 

Deel 2: Beleidssubsidies aan sportverenigingen ter 

ondersteuning en stimulering tot professionalisering met een 

bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportwerking.  

Artikel 5: Definities 

 

5.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op  

1 januari van het burgerlijk jaar. 

 

5.2. Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in 

een erkende sportvereniging. 
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5.3. Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het 

jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het 

sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.  

 

Artikel 6: Timing 

 

6.1. Als referteperiode voor het werkjaar geldt het voorbije sportseizoen, periode 

augustus tot juni.  

6.2. De subsidies moeten aangevraagd worden met speciaal daartoe bestemde 

formulieren, die door de Sportdienst tegen 1 september aan de verenigingen 

toegestuurd worden.  

Deze dienen tegen 30 september te worden ingediend, zo niet vervalt het recht 

op toelage. De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren in de loop van de 

maand december, na goedkeuring door het college van burgemeester en 

schepenen.  

6.3. Indien blijkt dat:  

- de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid; 

- de aanvrager de gevraagde inlichtingen of bewijsstukken weigert te 

verschaffen; 

- de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft; 

vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidies voor het 

betrokken jaar. 

 

Artikel 7: 

 

Rekening houdend met de richtlijnen van het decreet van 6 juli 2012 (decreet 

houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid) op de 

subsidiëring van de gemeentebesturen voor het voeren van een ‘Sport voor Allen-

beleid’ stelt het college van burgemeester en schepenen, subsidies  beschikbaar voor 

sportverenigingen van de gemeente Wevelgem, die aangesloten zijn bij een door de 

Vlaamse overheid erkende sportfederatie. Het totale bedrag van deze subsidie (die 

wordt aangewend voor het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering 

met een bijzondere accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot 

onderlinge samenwerking, conform  artikel 5, 2° van het decreet ) bedraagt 35% 

van de door de Vlaamse regering aan de gemeente toegekende subsidie voor de 

uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen. 

Bij de toekenning van deze subsidie wordt gesteund op het hier onderstaand 

normenstelsel, door het gemeentebestuur bepaald. 

 

1) 10% van het voorziene budget wordt voorzien voor eigen initiatieven van de 

gemeentelijke Sportdienst. Indien dit bedrag niet volledig benut wordt, wordt het 

resterend bedrag toegevoegd aan het budget voorzien onder punt 3) hieronder. 

 

2) 25% van het voorziene budget wordt voorzien voor de ondersteuning van 

sportverenigingen die initiatieven nemen zoals omschreven in artikel 9 hieronder. 

Indien dit bedrag niet volledig besteed wordt, wordt het resterend bedrag 

toegevoegd aan het budget voorzien onder punt 3) hieronder. 

 

3) 65% van het voorziene budget wordt voorzien voor de ondersteuning van 

sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en/of 
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jeugdsportcoördinatoren, actief in de jeugdsport, conform het puntensysteem 

omschreven in artikel 10 hieronder. 

 

Artikel 8: 

 

De subsidies, bedoeld onder artikel 7, punt 2) en punt 3) worden verleend aan de 

sportverenigingen die, rekening houdend met de bepalingen in artikel 7 van dit 

reglement, verder aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a) Zij moeten het door het college van burgemeester en schepenen voorgeschreven 

toezicht aanvaarden; 

b) Zij moeten hun administratieve zetel in Wevelgem hebben en minstens één jaar 

werking hebben. Voor sportverenigingen die voor het eerst een subsidie-aanvraag 

indienen vanaf het jaar 2010 geldt dat van de clubs die geen jeugdwerking 

ontplooien (1) minstens de helft van de leden binnen de gemeente Wevelgem 

wonen. Als bewijs geldt een ledenlijst met naam en adres van alle aangesloten 

leden; 

c) Zij mogen geen winstoogmerken hebben. Het oprichten van een vzw naast een 

bestaande commerciële vorm is niet voldoende; 

d) Zij moeten hun leden verzekeren tegen lichamelijke ongevallen. Indien de 

sportvereniging aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie zijn de leden 

via die weg verzekerd, op voorwaarde dat de sportvereniging de gegevens van deze 

leden doorgeeft aan de sportfederatie; 

e) Iedereen moet lid kunnen worden van de vereniging, afhankelijk van de 

voorwaarden inherent aan de bepaalde sporttak; 

f) De vereniging mag geen subsidie ontvangen via andere gemeentelijke 

adviesorganen of andere gemeentebesturen. 

 

Artikel 9: Stimuleren van jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren om 

zich bij te scholen. 

 

Dit gedeelte van de subsidie wordt bestemd voor de vergoeding van 

sportverenigingen voor: 

- het behalen door hun jeugdsportbegeleiders of sportgekwalificeerde 

jeugdsportcoördinatoren van een sportspecifiek diploma of attest van de Vlaamse 

Trainersschool of een ander getuigschrift erkend door de VTS; 

- het volgen door hun jeugdsportbegeleiders of sportgekwalificeerde 

jeugdsportcoördinatoren van een door de VTS erkende cursus of een bijscholing, 

georganiseerd door VTS, Bloso, sportfederatie, opleidingsinstantie LO, provincie, 

regio, sportdienst,…, hetzij op sporttechnisch, sociaalpedagogisch, beleidsmatig, 

organisatorisch vlak of ethisch en medisch verantwoord sporten. 

 

Sportverenigingen die hun jeugdsportbegeleiders of sportgekwalificeerde 

jeugdsportcoördinatoren een erkende cursus of een bijscholing laten volgen 

georganiseerd door VTS, Bloso, sportfederatie, opleidingsinstantie LO, provincie, 

regio, sportdienst,…, hetzij op sporttechnisch, sociaalpedagogisch, beleidsmatig, 

organisatorisch vlak of ethisch en medisch verantwoord sporten, inzake 

jeugdsportbegeleiding krijgen de deelnamekosten terugbetaald op voorlegging van 

de factuur en het betalingsbewijs, deelnamebewijs en/of 
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diploma/attest/getuigschrift. De verplaatsingskosten worden berekend op basis van 

de bij het gemeentebestuur gebruikelijke verplaatsingsvergoeding. 

 

Sportverenigingen die een door de VTS erkende cursus of een bijscholing 

georganiseerd door VTS, Bloso, sportfederatie, opleidingsinstantie LO, provincie, 

regio, sportdienst,…, hetzij op sporttechnisch, sociaalpedagogisch, beleidsmatig, 

organisatorisch vlak of ethisch en medisch verantwoord sporten, organiseren, 

krijgen de organisatiekosten terugbetaald op voorlegging van de facturen en de 

betalingsbewijzen. Catering komt niet in aanmerking.  

 

De verdeling van het voorziene bedrag gebeurt a rato van het aantal ingediende 

dossiers en a rato van de effectief ingediende kosten. Indien het maximale budget 

ontoereikend is, wordt een procentuele verdeelsleutel toegepast. 

 

Artikel 10: Ondersteuning van sportverenigingen die werken met gediplomeerde 

jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren. 

 

Dit gedeelte van de subsidie wordt bestemd voor de ondersteuning van 

sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en/of 

jeugdsportcoördinatoren op basis van volgend puntensysteem: 

 

1) Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders 

 

Sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders kunnen 

hiervoor punten bekomen op basis van onderstaande puntentabel: 

 

Parameters: diploma/opleiding master of bachelor LO/ of VTS-diploma in de 

betrokken sporttak of gelijkwaardig volgens assimilatietabel VTS 

 
Categorie 0: 10 punten 

   VTS-cursus aspirant-initiator 

 

Categorie I: 15 punten  

- VTS-initiator in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 

   - tweedejaars geslaagde student regentaat/bachelor LO 

   - kandidaat LO 

   - gegradueerde LO 

   - gehandicaptensport: kandidaat (bachelor) kinesitherapie 

 

Categorie II: 25 punten  

- VTS-trainer B in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 

   - regent/bachelor LO 

   - gehandicaptensport: gegradueerde/bachelor kinesitherapie 

 

Categorie III: 30 punten  

- VTS-trainer A in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 

- regent/bachelor LO met trainer B-diploma in de betrokken 

sporttak (of  geassimileerd*) 

   - licentiaat (master) LO 

- gehandicaptensport: gegradueerde kinesitherapie met trainer  

B-diploma in de betrokken sporttak  

- gehandicaptensport: licentiaat (master) kinesitherapie  

Categorie IV: 40 punten  

- VTS-toptrainer in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 
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- regent/bachelor LO met trainer A-diploma in de betrokken 

sporttak (of geassimileerd*)  

- licentiaat (master) LO met trainer B-diploma in de betrokken 

sporttak (of geassimileerd*)  

- gehandicaptensport: de gegradueerde/bachelor kinesitherapie met 

trainer  

A-diploma in de betrokken sporttak (of geassimileerd*)  

- gehandicaptensport: de licentiaat (master) kinesitherapie met 

trainer  

B-diploma in de betrokken sporttak (of geassimileerd*)  

 

Categorie V:  60 punten  

- licentiaat (master) LO met trainer A-diploma in de betrokken 

sporttak (of geassimileerd*)  

- licentiaat (master) LO met sporttechnische postgraduaat in de 

betrokken sporttak  

- gehandicaptensport: de licentiaat (master) kinesitherapie met 

trainer  

A-diploma in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 

 

* zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool 

 

2) Werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren 

 

Sportverenigingen die werken met een gediplomeerde jeugdsportcoördinator 

kunnen hiervoor punten bekomen op basis van onderstaande puntentabel: 

 

Parameters:  

- alle gegevens + functiebeschrijving en plaats binnen het organogram van de 

jeugdsportcoördinator 

- Deze persoon moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld 

worden in de infobrochure/website van de sportvereniging. 

- Hij/zij moet de coördinatie van meerdere jeugdploegen voor zijn/haar 

rekening  nemen. 

- Hij/zij is de eerste contactpersoon voor ouders, trainers, spelers,… 

- diploma/opleiding master of bachelor LO of VTS-diploma in de betrokken 

sporttak of gelijkwaardig volgens de assimilatietabel VTS.  

 

Sportverenigingen krijgen punten naargelang het opleidingsniveau van hun 

jeugdsportcoördinator, volgens de volgende puntentabel: 

 
Categorie I: 55 punten  

- VTS-initiator in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 

   - tweedejaars geslaagde student regentaat/bachelor LO 

   - kandidaat LO 

   - gegradueerde LO 

   - gehandicaptensport: kandidaat (bachelor) kinesitherapie 

 

Categorie II: 65 punten  

- VTS-trainer B in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 

   - regent/bachelor LO 

   - gehandicaptensport: gegradueerde/bachelor kinesitherapie 

 

 



702 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

Categorie III: 70 punten  

- VTS-trainer A in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 

- regent/bachelor LO met trainer B-diploma in de betrokken 

sporttak (of  geassimileerd*) 

   - licentiaat (master) LO 

- gehandicaptensport: gegradueerde kinesitherapie met trainer B-

diploma in de betrokken sporttak 

- gehandicaptensport: licentiaat (master) kinesitherapie  

 

Categorie IV: 80 punten  

- VTS-toptrainer in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 

- regent/bachelor LO met trainer A-diploma in de betrokken 

sporttak (of geassimileerd*)  

- licentiaat (master) LO met trainer B-diploma in de betrokken 

sporttak (of geassimileerd*)  

- gehandicaptensport: de gegradueerde/bachelor kinesitherapie met 

trainer  

A-diploma in de betrokken sporttak (of geassimileerd*)  

- gehandicaptensport: de licentiaat (master) kinesitherapie met 

trainer  

B-diploma in de betrokken sporttak (of geassimileerd*)  

 

Categorie V:  100 punten  

- licentiaat (master) LO met trainer A-diploma in de betrokken 

sporttak (of geassimileerd*)  

- licentiaat (master) LO met sporttechnische postgraduaat in de 

betrokken sporttak  

- gehandicaptensport: de licentiaat (master) kinesitherapie met 

trainer  

A-diploma in de betrokken sporttak (of geassimileerd*) 

 

* zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool 

 

Jeugdsportcoördinatoren die het VTS-diploma jeugdsportcoördinator behalen 

krijgen hiervoor 15 extra punten (parameter: VTS-diploma 

jeugdsportcoördinator). 

 

31. Toelagereglement gemeenschapsvormende activiteiten. 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van cultuur en van feestelijkheden, zegt dat het 

toelagereglement voor gemeenschapsvormende activiteiten een vervanging betreft 

van het vroegere toelagereglement voor bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en 

wijk- en buurtinitiatieven. Ze vervolgt: 

‘Wevelgem kent een bloeiend en boeiend verenigingsleven en stimuleert dit via 

allerlei impulsen. Eén ervan is het subsidiëren van evenementen, jaarfeesten, 

erfgoedactiviteiten, jubileumvieringen en jaarfeesten. Het luikje evenementen valt 

uiteen in 3 luiken: vernieuwende of bijzonder projecten, recurrente evenementen en 

evenementen die nominatief betoelaagd worden. De eerste 2 luiken worden 

ondersteund via dit reglement. 

Nieuw in het reglement dat nu voor ligt is de opsplitsing naar recurrente 

evenementen waar we voelen dat er in de praktijk nood is om die stelselmatig te 

betoelagen, ook al kunnen deze evenementen niet altijd meer als vernieuwend 

beschouwd worden. 
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Ook nieuw is dat we voor de grotere evenementen, die nominatief in het budget 

staan, naar een systeem van convenanten willen gaan waar nodig en mogelijk, 

zodat een duurzame band opgebouwd kan worden, naar analogie met de 

overeenkomst voor Gent-Wevelgem, waarin wederzijdse afspraken en 

engagementen kunnen vastgelegd worden. Concreet zijn al gesprekken opgestart 

met de Orde van de Vlaskapelle, die instaat voor carnaval in Gullegem en met de 

vzw Kokopelli. 

Daarnaast worden nog 2 nieuwe hoofdstukken ingevoerd: voor 

erfgoedbelevingsprojecten en voor muziek- en kunstbeleving, waarmee we ook voor 

dit soort activiteiten een stimulans en waardering willen tonen.’ 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en 

buurtinitiatieven, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 10 juni 2011 en 

gewijzigd in zitting van 9 maart 2012; 

Overwegende de wens om gemeenschapsbevorderende en vernieuwende 

initiatieven van het verengingsleven aan te moedigen; 

Gelet op het positief advies van de culturele raad, de sportraad en de jeugdraad; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 2° van het gemeentedecreet; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1: Het toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- 

en buurtinitiatieven zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van  

10 juni 2011 en gewijzigd in zitting van 9 maart 2012, op te heffen en her vast te 

stellen als volgt: 

 
TOELAGEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE ACTIVITEITEN 

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Art. 1: Doel van de subsidie 

 

Het gemeentebestuur keert, binnen de perken van het bedrag vermeld onder het 

beleidsveld 710 feesten en plechtigheden onder rekening 0649432 toelage 

gemeenschapsvormende activiteiten in het document ‘toegestane werkings- en 

investeringssubsidies’, dat deel uitmaakt van de toelichting bij het budget, toelagen uit 

aan Wevelgemse initiatiefnemers voor de organisatie van vernieuwende of 

bijzondere projecten, recurrente evenementen, erfgoedbelevingsprojecten, 

kwalitatieve kleinschalige muziek- of kunstbeleving, jubilea, jaarfeesten en wijk- en 

buurtinitiatieven.  

Dit reglement bepaalt de criteria en de modaliteiten van deze toelagen. 

 

Dit reglement kadert inhoudelijk in het meerjarenplan van de gemeente.  

Elk gesubsidieerd initiatief dient de beleidsdoelstellingen van de gemeente na te 

streven.  
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Art. 2: Begunstigden 

 

§1. Komen in aanmerking voor deze betoelaging: 

 

 Alle Wevelgemse verenigingen die zijn aangesloten bij een erkende 

Wevelgemse adviesraad. 

 Niet-aangesloten Wevelgemse verenigingen of particuliere organisaties van 

wie de zetel zich in Wevelgem bevindt en waarvan de helft van de leden van 

het bestuur woonachtig is in de gemeente Wevelgem. 

 Een ter bepaalde gelegenheid opgerichte tijdelijke (feitelijke) vereniging of 

particuliere organisatie, waarvan minstens de helft van de deelnemende 

personen woonachtig is in Wevelgem. Het college van burgemeester en 

schepenen kan weigeren om activiteiten te subsidiëren van een ter bepaalde 

gelegenheid opgerichte vereniging, wanneer het oordeelt dat de bewuste 

activiteit past in de jaarwerking van een bestaande Wevelgemse vereniging. 

 Een samenwerkingsverband tussen verenigingen. Indien twee of meerdere 

verenigingen of organisaties samen een aanvraag voor toelage indienen, kan 

maar één als subsidieaanvrager optreden. In het aanvraagdossier staat de 

verdeelsleutel tussen de partners voor de onderlinge verdeling van het 

subsidiebedrag. 

 
§2. Een vereniging/club, opgericht in de schoot van een bestaande vereniging/club, 

wordt beschouwd als deel uitmakend van deze laatste en kan dus niet afzonderlijk 

worden gesubsidieerd. 

 

§3. Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking de projecten: 

 die georganiseerd worden door de overheidsbesturen 

 die opgezet zijn door een commerciële organisatie en in hoofdzaak 

commerciële doeleinden nastreven. 

 

HOOFDSTUK 2: TOELAGEN VOOR VERNIEUWENDE OF BIJZONDERE  

PROJECTEN 

 

Art. 3: Basisvoorwaarden 

 

§1. Aan de organisatoren die voldoen aan artikel 2 van dit reglement, wordt een 

projecttoelage toegekend voor de organisatie van een project, evenement, 

manifestatie,… hierna project genoemd.  

 

§2. Om in aanmerking te komen, moet het project voldoen aan volgende 

basisvoorwaarden: 

  

 het project is afgebakend in tijd. 

 het project of de manifestatie moet plaatsvinden op het grondgebied van de 

gemeente Wevelgem. 

 indien het project wordt georganiseerd door een bestaande vereniging dient 

aangetoond te worden dat het project is opgevat als een bijzondere activiteit 

van die vereniging, die buiten haar normale werking valt. Dit kan blijken uit 

de aard, het thema, de omvang, de doelgroep van het project of het kan gaan 

om een vernieuwende of bijzondere activiteit die jaarlijks plaats vindt, 

georganiseerd door een vereniging die hiervoor specifiek werd opgericht.  
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 het project staat open voor de ganse Wevelgemse bevolking of is publiek 

gericht. 

 de organisator ontvangt geen andere financiële ondersteuning van de 

gemeente of een gemeentelijke adviesraad voor het ingediende project.  

 de vermelding ‘met steun van de gemeente Wevelgem’ en het gemeentelijke 

logo, dat ter beschikking wordt gesteld door de gemeentelijke diensten, op 

alle promotiemateriaal, is verplicht. 

 het project heeft een duidelijke bijzondere sociaal-culturele, 

gemeenschapsbevorderende of sportieve waarde. 

 
§3. Voor de toepassing van deze projecttoelage komen niet in aanmerking de 

projecten: 

 waarvan de doelgroep zich beperkt tot de leden van 1 vereniging of 

organisatie 

 projecten waarvan de grootte van de subsidievorm 3 000 euro overschrijdt. 

Deze worden naar een convenant verwezen. De organisatoren worden 

hiervoor door de gemeente uitgenodigd. 

 

De subsidie voor vernieuwende of bijzondere projecten kan maximaal drie 

opeenvolgende jaren bekomen worden voor een zelfde project. 

 
Art. 4: Subsidiebedrag 

 

§1. Het bedrag van de toelage wordt na advies van de daartoe aangewezen 

ambtenaren bepaald door het college van burgemeester en schepenen in functie van: 

 

 de mate waarin het project inspeelt op de beleidsopties van het gemeentebestuur 

of op actuele maatschappelijke noden 

 het experimentele, originele of vernieuwende karakter 

 de editie van het initiatief (eerste, tweede of derde maal). 

 

Er wordt ook een afweging gemaakt van volgende criteria: 

 het sociaal-cultureel of sportief belang van het project 

 het cultuurspreidende, sportspreidende of gemeenschapsbevorderend effect van 

het project 

 de totale begroting van het project en de verhouding inkomsten tegenover 

uitgaven 

 de door andere overheidsbesturen toegezegde subsidie 

 de mate waarin het project een financieel risico inhoudt 

 de besteding van eventuele winsten 

 het verwachte publiek of de verwachte deelname 

 het mogelijke effect op integratie, diversiteit of interculturaliteit 

 de inspanning tot samenwerking met andere verenigingen of initiatieven 

 de uitstraling van het project buiten de gemeente 

 de mate waarin de bevolking of segmenten van de bevolking worden betrokken 

in het project 

 de mate waarin men aandacht besteedt aan milieuaspecten of duurzaamheid. 

 

§2. Het subsidiebedrag bedraagt maximum de helft van het totaalbedrag van de 

organisatiekosten en met hierna volgende maxima: 
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Voor een eerste editie van een vernieuwend of bijzonder project dat inspeelt op de 

beleidsdoelstellingen van het gemeentebestuur: 

 met minder dan 500 bezoekers/deelnemers: maximaal 1 000 euro 

 500 tot 1 000 bezoekers/deelnemers: maximaal 2 000 euro 

 Meer dan 1 000 bezoekers/deelnemers: maximaal 3 000 euro. 

 

Voor een tweede of derde editie van een vernieuwend of bijzonder project dat 

inspeelt op de beleidsdoelstellingen van het gemeentebestuur: 

 met minder dan 500 bezoekers/deelnemers: maximaal 500 euro 

 500 tot 1 000 bezoekers/deelnemers: maximaal 1 000 euro 

 Meer dan 1 000 bezoekers/deelnemers: maximaal 1 500 euro. 

 

§3. Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om een vernieuwend 

initiatief éénmalig in een hogere categorie onder te brengen. 

 

§4. Het college van burgemeester en schepenen kan, na advies van de daartoe 

aangewezen ambtenaren aan een organisator, die een gemotiveerde aanvraag indient 

tot het bekomen van een toelage, conform artikel 3, §2 van dit reglement, een 

maximale toelage toekennen van 500 euro, waarbij afgeweken kan worden van de 

administratieve verplichtingen die voortvloeien uit artikel 4, §5, artikel 17,§1 en 

artikel 18, §1. 

 

§5. Het college van burgemeester en schepenen legt het subsidiebedrag pas 

definitief vast na het plaatsvinden van de manifestatie na voorlegging van 

afschriften van facturen en rekeningen als bewijsmateriaal van de aangegane 

onkosten en na voorlegging van een gemotiveerde raming van het aantal 

aanwezigen. Enkel die kosten die bij de financiële afrekening bewezen worden, 

komen in aanmerking. 

 

§6. Organisatoren kunnen meerdere keren per kalenderjaar beroep doen op de 

projecttoelage maar beschikken maximaal over een projecttoelage van 3 000 euro 

per kalenderjaar.  

 

HOOFDSTUK 3: TOELAGE VOOR RECURRENTE EVENEMENTEN 
 

Art. 5: Basisvoorwaarden 

 

§1. Aan manifestaties, evenementen, activiteiten, tornooien of sportgebeurtenissen 

die jaarlijks of om de meerdere jaren plaatsvinden en die een organisatie zijn van 

een begunstigde uit artikel 2 van dit reglement kan een evenemententoelage 

toegekend worden.  

 

Indien het evenement wordt georganiseerd door een bestaande vereniging dient 

aangetoond te worden dat het evenement is opgevat als een bijzondere activiteit van 

die vereniging, die buiten haar normale werking valt. Dit kan blijken uit de aard, het 

thema, de omvang, de doelgroep van het evenement of het kan gaan om een 

vernieuwende of bijzondere activiteit die jaarlijks plaatsvindt, georganiseerd door 

een vereniging die hiervoor specifiek werd opgericht.  

 

§2. Om als ‘recurrent evenement’ te worden opgevat moet de manifestatie, het 

evenement of de activiteit voldoen aan volgende voorwaarden:  
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• al meer dan 3 edities achter de rug hebben 

• passen binnen de doelstellingen van het meerjarenplan van de gemeente  

• toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente 

• vermelding gemeentelijk logo 

• een sportieve, culturele of gemeenschapsvormende functie hebben 

• lokale verankering (organisatie, publiek) 

• ruime promotie 

• goed georganiseerd en getimed. 

 

Art. 6: Subsidiebedrag 

§1. Afhankelijk van het aantal bezoekers of deelnemers wordt aan recurrente 

evenementen een toelage toegekend: 

 Minstens 150 en minder dan 250 effectieve bezoekers/deelnemers: 200 euro 

 Tussen 250 en 750 effectieve bezoekers/deelnemers: 500 euro 

 Tussen 750 en 1 000 effectieve bezoekers/deelnemers: 800 euro 

 Meer dan 1 000 bezoekers/deelnemers: 1 000 euro. 

 

Recurrente evenementen die boven deze criteria uitgroeien komen in aanmerking 

voor een betoelaging via convenant. De organisatoren worden hiervoor door de 

gemeente uitgenodigd voor een gesprek. 

 

HOOFDSTUK 4: TOELAGEN VOOR ERFGOEDBELEVINGSPROJECTEN 

 

Art. 7: Basisvoorwaarden 

 

§1. Aan de organisatoren die voldoen aan artikel 2 van dit reglement, wordt een 

toelage voor erfgoedbelevingsproject toegekend voor de organisatie van een project, 

evenement, manifestatie,… hierna erfgoedbelevingsproject genoemd.  

 

§2. Om in aanmerking te komen moet het project voldoen aan volgende 

basisvoorwaarden: 

 

Erfgoedbelevingsactiviteit = activiteit die de erfgoedacties gedefinieerd door het 

gemeenbestuur helpt te realiseren. 

 

Voorwaarden:  

• gericht tot het brede publiek (promo-inspanningen) 

• gericht op bewaring en borging van het projectresultaat 

• gericht op educatieve begeleiding en output 

• gericht op jong of nieuw publiek. 

 

Art. 8: Subsidiebedrag 

 

§1. Erfgoedbelevingsprojecten kunnen een subsidie van 50% van de kosten voor de 

activiteit met een maximum van 500 euro ontvangen.  

 

§2. Een zelfde vereniging kan meerdere toelagen voor erfgoedbelevingsactiviteit in 

een zelfde kalenderjaar ontvangen. Er moet wel aangetoond dat de activiteit afwijkt 

van de gebruikelijke werking of activiteitenkalender. 
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HOOFDSTUK 5: TOELAGEN VOOR KWALITATIEVE KLEINSCHALIGE 

MUZIEK- OF KUNSTBELEVING 

 

Art. 9: Basisvoorwaarden 

 

§1. Aan de organisatoren die voldoen aan artikel 2 van dit reglement, wordt een 

toelage voor kwalitatieve kleinschalige kunstbeleving toegekend voor de organisatie 

van een project, evenement, manifestatie,… hierna kwalitatieve kleinschalige 

muziek of kunstbeleving genoemd. 

§2. Om in aanmerking te komen voor de toelage moet het initiatief de kans bieden 

aan muzikanten of kunstenaars met Wevelgemse roots om zich te tonen aan een 

publiek tussen de 100 en 300 bezoekers.  

§3. Extra voorwaarde voor muziekactiviteiten: dat men bereid is om zich zelf te 

promoten onder het label van Wevelgem als muziekgemeente.  

§4. De organisator van het evenement die voor deze activiteit of voor zijn reguliere 

werking al een gemeentelijke toelage geniet, hetzij buiten dit reglement, hetzij 

binnen een ander hoofdstuk van dit reglement, kan voor dit initiatief geen extra 

toelage ontvangen.  

§5. Kleinschalige fuiven opgevat binnen het klassiek concept van een fuif komen 

niet in aanmerking voor een toelage kwalitatieve kleinschalige muziek- of 

kunstbeleving. 

 

Art. 10: Subsidie 

 

§1. De organisator kan een toelage krijgen van 1 euro per toeschouwer met een 

maximum van 300 euro. 

 

HOOFDSTUK 6: TOELAGEN VOOR VIERING VAN EEN JUBILEUM 

 

Art. 11: Voorwaarden voor een toelage voor viering van een jubileum 

 

Aan de organisatoren die voldoen aan artikel 2 van dit reglement, wordt een toelage 

en desgevallend een receptie toegekend voor de viering van een jubileum. 

De feestelijkheden dienen effectief georganiseerd te worden. En het oprichtingsjaar 

moet aangetoond of bewezen zijn. 

 

Art. 12: Subsidiebedrag 

 

Een toelage wordt toegekend voor de viering van een jubileum: 

- bij 10-jarig bestaan  € 125 

- bij 20-jarig bestaan  € 125 

- bij 25-jarig bestaan  € 250 + receptie 

- bij 30-jarig bestaan   € 125 

- bij 40-jarig bestaan  € 125 

- bij 50-jarig bestaan  € 250 + receptie 

- bij 60-jarig bestaan  € 125 + receptie 

- bij 70-jarig bestaan  € 125 + receptie 

- bij 75-jarig bestaan  € 250 + receptie 

- bij 80-jarig bestaan  € 125 + receptie 

- bij 90-jarig bestaan  € 125 + receptie 

- bij 100-jarig bestaan  € 250 + receptie 
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Na 100-jarig bestaan telt men opnieuw steeds + 100 jaar. 

 

Bij de toekenning van een receptie kan de organisator kiezen uit twee formules  

1) formule met bediening door gemeentelijke hostessen en een aanbod van dranken 

en versnaperingen door de gemeente  

2) formule van een forfaitaire bijkomende vergoeding van 4 euro per aanwezige 

persoon op de receptie. De organisator staat dan zelf in voor de bediening en het 

aanbod dranken en versnaperingen op de receptie. 

 

HOOFDSTUK 7: TOELAGEN VOOR JAARFEESTEN 

 

Art. 13: Voorwaarden voor een toelage voor jaarfeesten 

De organisator van een jaarfeest kan een toelage krijgen. De organisator kan hetzij 

een particulier zijn die een initiatief neemt voor een jaarfeest, waarbij dit initiatief 

erkend wordt door minstens twee jaargenoten, hetzij een georganiseerde groep of 

tijdelijke samenwerking van jaargenoten.  

 

Onder jaarfeest wordt verstaan: reünie van alle mannelijke en vrouwelijke 

jaargenoten die in een zelfde jaar geboren zijn en die naar aanleiding van een 

leeftijd vermeld in art. 14 een bijeenkomst organiseren. 

 

Art. 14: Subsidiebedrag 

 

Een toelage wordt toegekend voor de organisatie van volgende jaarfeesten: 

 

- feest 30-jarigen  € 100 

- feest 40-jarigen  € 100 

- feest 45-jarigen  € 100 

- feest 50-jarigen  € 100 + receptie 

- zo verder per 5 jaar  € 100 

 

Bij de toekenning van een receptie kan de organisator kiezen uit twee formules  

1) formule met bediening door gemeentelijke hostessen en een aanbod van dranken 

en versnaperingen door de gemeente  

2) formule van een forfaitaire bijkomende vergoeding van 4 euro per aanwezige 

persoon op de receptie. De organisator staat dan zelf in voor de bediening en het 

aanbod dranken en versnaperingen op de receptie. 

 

HOOFDSTUK 8: TOELAGEN VOOR BUURTINITIATIEVEN EN 

WIJKFEESTEN 

 

Art. 15: Voorwaarden voor een toelage voor buurtinitiatieven en wijkfeesten met 

een uitgebreid programma 

 

§1. Het gemeentebestuur wil de inwoners kansen bieden om initiatieven te nemen 

die de sociale contacten en het gemeenschapsgevoel in straten, buurten en wijken 

bevorderen door ze een financiële steun te verlenen. 

 

§2. Elke buurtbewoner die een initiatief neemt voor een buurtinitiatief of wijkfeest, 

waarvan dit initiatief erkend wordt door minstens twee andere buurtbewoners, of 

elke georganiseerde groep of tijdelijke samenwerking van buurtbewoners kan een 
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aanvraag voor een toelage voor buurtinitiatieven of wijkfeesten, al dan niet met 

uitgebreid programma, indienen. 

Onder uitgebreid programma worden o.a. optredens, bals en fuiven, voorstellingen, 

kinderanimatie, gezinsnamiddagen, enz. verstaan. Het college van burgemeester en 

schepenen beslist aan de hand van de ingediende aanvraag en op basis van de 

criteria vermeld onder §3. en §4. onder welke van beide categorieën de activiteit 

valt. 

Kermissen, privé-feesten, schoolfeesten en activiteiten met winstoogmerk komen 

hiervoor niet in aanmerking. 

Verenigingen die reeds subsidies ontvangen van het gemeentebestuur komen 

hiervoor niet in aanmerking. 

 

§3. Om in aanmerking te komen moet het buurtinitiatief of wijkfeest voldoen aan 

volgende voorwaarden: 

 

 het buurtinitiatief of wijkfeest richt zich tot alle bewoners van de straat, buurt 

of wijk. 

 de aanvraag gebeurt door minstens 2 bewoners van verschillende gezinnen die 

in de betrokken straat, buurt of wijk wonen of door het wijkcomité. 

 de vermelding ‘met steun van de gemeente Wevelgem’ en het gemeentelijke 

logo, dat ter beschikking wordt gesteld door de gemeentelijke diensten, op 

alle promotiemateriaal is verplicht. 

 minstens 20 inwoners van de straat, buurt of wijk namen deel aan het 

initiatief. 

 

§4. Om in aanmerking te komen als wijkfeest met uitgebreid programma, dient het 

wijkfeest te voldoen aan volgende criteria: 

 het wijkfeest richt zich niet uitsluitend tot bewoners van de wijk maar ook 

tot de bewoners van buiten de wijk of gemeente. 

 de aanvraag gebeurt door minstens 2 bewoners van verschillende gezinnen 

die in de betrokken straat, buurt of wijk wonen of door het wijkcomité. 

 de vermelding ‘met steun van de gemeente Wevelgem’ en het gemeentelijke 

logo, dat ter beschikking wordt gesteld door de gemeentelijke diensten, op 

alle promotiemateriaal is verplicht. 

 het wijkfeest spreidt zich over minimaal 2 dagen en 2 avonden waarbij een 

verscheidenheid aan activiteiten wordt aangeboden. 

 er is een minimale aanwezigheid van 500 deelnemers. 

 een overzicht van begrote kosten voor podiumkunsten wordt ingediend bij 

de aanvraag van de toelage. 

 

§5. Buurten, straten en wijken kunnen slechts één keer per kalenderjaar een subsidie 

bekomen. 

 

Art. 16: Subsidiebedrag 

 

Een buurtinitiatief of wijkfeest dat voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in 

artikel 15, §3, krijgt een toelage van 125 euro indien voorafgaand aan de activiteit 

werd aangevraagd.  

Een buurtinitiatief of wijkfeest dat voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in 

artikel 15, §3, maar niet voldoet aan de voorafgaande aanvraagtermijn krijgt een 
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toelage van 75 euro indien de aanvraag binnen een redelijke termijn na de activiteit 

werd aangevraagd.  

 

Een wijkfeest met uitgebreid programma dat voldoet aan de criteria onder  

artikel 15, §4 kan een verhoogde subsidie tot maximaal 2 000 euro bekomen, dit in 

functie van de gemaakte kosten, waarbij gefocust wordt op de kosten voor 

podiumkunsten. Bij het evaluatiedossier bezorgt de organisator een overzicht van de 

kosten gemaakt voor podiumkunsten. 

 

HOOFDSTUK 9: AANVRAGEN, UITBETALINGSPROCEDURE EN 

CONTROLE 

 

Art. 17: Aanvragen 

 

§1. Organisatoren die beroep willen doen op een toelage binnen dit reglement 

vullen een aanvraagformulier in en bezorgen dit formulier tenminste 4 weken voor 

het plaatsvinden van de manifestatie of voor de startdatum van het project aan het 

college van burgemeester en schepenen.  

 

§2. Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van het 

aanvraagdossier en op basis van het advies van de daartoe aangewezen ambtenaren 

over de toekenning van de subsidie en het voorlopige subsidiebedrag.  

 

§3. Het subsidiereglement, de aanvraagformulieren en meer informatie kunnen 

bekomen worden bij de beleidscoördinator sector vrije tijd, bij de jeugd-, sport- of 

cultuurdienst of op de gemeentelijke website www.wevelgem.be. 

 

Art. 18: Uitbetaling 

 

§1. De uitbetaling gebeurt nadat de aanvrager een ingevuld evaluatieformulier, 

vergezeld van de nodige bewijsstukken, voorlegde aan het college van 

burgemeester en schepenen. Het evaluatieformulier en de financiële afrekening 

dienen binnen de 2 maanden na de beëindiging van het project te worden ingediend. 

Voor de toelagen van een jaarfeest of jubileum moet geen evaluatieformulier 

bezorgd worden.  

 

§2. Er is geen mogelijkheid tot het uitbetalen van een voorschot. 

 

§3. De betalingen voor een toelage ‘vernieuwend of bijzonder project’, ‘recurrente 

evenementen’, ‘erfgoedbelevingsprojecten’, ’kwalitatieve kleinschalige muziek- of 

kunstbeleving’ en ‘jubilea’ aan verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid zullen 

steeds gebeuren op een financiële rekening op naam van de vereniging. 

 

§4. De betalingen voor een toelage jaarfeest gebeurt op een financiële rekening op 

naam van de organisator. Indien het jaarfeest waarvoor een toelage wordt 

aangevraagd en toegekend, georganiseerd wordt door een particulier persoon, 

waarbij zijn initiatief erkend is door minstens twee andere jaargenoten, dan kan de 

toelage ook uitbetaald worden op een financiële rekening van deze particuliere 

persoon. 
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§5. De betalingen voor een toelage buurtinitiatief of wijkfeest met uitgebreid 

programma gebeuren, hetzij op een financiële rekening geopend op naam van de 

organiserende feitelijke vereniging, hetzij op een financiële rekening van de 

organiserende rechtspersoon. Indien het initiatief waarvoor een toelage wordt 

aangevraagd en toegekend, georganiseerd wordt door een particuliere 

buurtbewoner, waarbij zijn initiatief erkend is door minstens twee andere 

buurtbewoners, dan kan de toelage ook uitbetaald worden op een financiële 

rekening van deze buurtbewoner. 

 

Art. 19: Controle 

 

Het gemeentebestuur kan een administratieve en/of financiële controle uitvoeren.  

De organisator nodigt het gemeentebestuur uit tot de activiteit waarvoor subsidie 

werd aangevraagd en toegekend, zodat controle en beoordeling door een 

afgevaardigde van het gemeentebestuur mogelijk is. 

 

HOOFDSTUK 10: SLOTBEPALINGEN 

 

Art. 20 

 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de bepalingen van  

artikel 186 van het gemeentedecreet. Het college van burgemeester en schepenen 

wordt belast met de uitvoering van dit reglement. 

 

Art. 21 

 

Het geven van onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot de terugvordering 

van een deel van of de volledige toelage. Ingeval van bedrog kan het college van 

burgemeester en schepenen bepalen dat een aanvrager voor een termijn van 

maximum 5 jaar niet meer in aanmerking komt voor een toelage op basis van dit 

reglement. 

 

Art. 22 

 

Vernieuwende of bijzondere projecten, recurrrente evenementen, 

erfgoedbelevingsprojecten, kwalitatieve kleinschalige muziek- of kunstbeleving, 

wijk- en buurtinitiatieven die binnen dit reglement voor een toelage in aanmerking 

komen, vermelden het gemeentelijk logo op hun communicatie- en 

promotiemateriaal. 

 

Artikel 2: Het toelagereglement zoals vastgesteld in artikel 1 is van toepassing op 

vernieuwende of bijzondere projecten, recurrente evenementen, 

erfgoedbelevingsprojecten, kwalitatieve kleinschalige muziek- of kunstbeleving, 

jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven die plaats vinden vanaf  

1 januari 2014. De bepalingen van het toelagereglement bijzondere projecten, 

jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad in zitting van 10 juni 2011 en gewijzigd in zitting van 9 maart 2012 

blijven van toepassing op bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en 

buurtinitiatieven die plaatsvinden tot en met 31 december 2013, ook al gebeurt de 

uitbetaling na 31 december 2013. 
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32. Subsidiereglement jeugdlokalen. 

De heer Stijn Tant, schepen van jeugd, spreekt over een heuglijk moment.  

Het subsidiereglement voor jeugdlokalen is 30 jaar, want het werd goedgekeurd in 

zijn oorspronkelijke vorm op 27 januari 1984. Wat toen innovatief was, is nu,  

30 jaar later, nog altijd een degelijk reglement. Net zoals voor belasting- en 

retributiereglement werd naar vergelijkbare reglementen gezocht bij andere steden 

en gemeenten en uit dit onderzoek blijkt dat het Wevelgemse reglement relatief 

uniek blijft. 

Dit betekent niet dat een ouder wordend reglement geen paar mankementen 

vertoont. Dus leek het nuttig om eens de borstel door het reglement te halen, vooral 

op financieel vlak.  

De schepen heeft hiervoor de initiële inbreng van de gemeente berekend in 1984. 

Toen ging het om 4 131 euro per jaar, beschikbaar voor jeugdverenigingen om te 

investeren in eigen lokalen. Als dit bedrag herrekend wordt naar vandaag, rekening 

houdende met de ontwikkeling van de ABEX-index – de index voor de bouwprijzen 

– dan gaat dit om een bedrag van ongeveer 15 000 euro per jaar. Dit is dan ook de 

reden om het maximale subsidiebedrag, binnen een periode van 10 jaar, vast te 

leggen op 150 000 euro.  

Op vraag van de jeugdraad werd ook een onderscheid gemaakt afhankelijk van de 

grootte van de lokalen. Sommige verenigingen onderhouden een groot lokaal, 

andere eerder een klein. De bedoeling van deze toelage moet zijn dat een gemiddeld 

lokaal goed onderhouden kan worden. De gemiddelde totale grootte van de lokalen 

ligt in de gemeente op ongeveer 400 m². Dus is de oppervlakte ook als criterium 

weerhouden in het reglement, dit in navolging van de stad Brugge. 

 

De schepen legt uit dat de oppervlakte van 400 m² enerzijds en het totale 

subsidiebedrag van 150 000 euro de kern vormen van het reglement. Dit betekent 

dus een subsidie van 375 euro per m², die gegarandeerd kan worden.  

Een volgende belangrijke factor in het reglement is natuurlijk de eigen inbreng 

vanuit de vereniging, wat een vorm van responsabilisering is. Die was vastgelegd 

op 25% van de investering, wat in de praktijk 25 000 euro betekende bij volledige 

benutting van de subsidie. De ervaring leert dat hiermee toch wel een plafond 

bereikt was. Bedoeling is om dit zo te houden. Vandaar verlaagt het percentage 

eigen inbreng naar 15%. 

 

Schepen Stijn Tant wijst erop dat via dit reglement tot op vandaag al  

1,3 miljoen euro geïnvesteerd werd in de jeugdlokalen. De wens is om deze 

inspanning verder te zetten. In het meerjarenplan is jaarlijks een bedrag van  

100 000 euro voorzien, waarbij rekening gehouden werd met de realisatiegraad van 

de maximaal op te vragen subsidies. 

De jeugdraad heeft het vernieuwde reglement unaniem, volmondig en bejubeld 

goedgekeurd. 

 

De heer Kevin Defieuw, CD&V, erkent dat dit een belangrijk reglement is voor een 

jeugdige en bruisende gemeente. Hij meent dat met deze vernieuwing een aantal 

belangrijke knelpunten uit het verleden worden aangepakt. Dit reglement sluit ook 

aan bij het meerjarenplan waarin de veiligheid en kwaliteit van de jeugdlokalen 

onder een prioritaire beleidsdoelstelling worden geplaatst.  

De heer Defieuw heeft 2 vragen: 
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 Gaan de verenigingen er daadwerkelijk op vooruit? Zo ja, welke 

verenigingen? 

 Naast het aspect bouwen en verbouwen is er ook het onderhoud van de 

jeugdlokalen. Hoe zal de gemeente opvolgen dat deze investeringen beheerd 

worden als een goede huisvader? 

 

De heer Tant antwoordt dat een vooruitgang nodig was, gelet op de stijging van de 

bouwprijzen. Die is dan ook gerealiseerd. Maar, zoals gesteld, de logica leert dat de 

kosten lager liggen voor kleine lokalen. De grootte van de mogelijke subsidie is 

inderdaad afhankelijk van de grootte van het lokaal. Maar opzoekingswerk toont 

aan dat 11 van de 12 verenigingen die historisch al op deze subsidie beroep deden, 

er echt op vooruitgaan. Deze vooruitgang kan berekend worden op minimaal  

25 000 euro. Wie echt een klein lokaal heeft en dus nu strikt genomen achterblijft, 

heeft eigenlijk die extra middelen niet nodig. 

Wat het onderhoud betreft, is er ten eerste de eis binnen dit subsidiereglement dat 

het gebouw 10 jaar voor jeugdwerk gebruikt wordt. Dit moet door de eigenaar mee 

gegarandeerd worden. Hij heeft er dus ook belang bij om het onderhoud mee op te 

volgen.  

Ten tweede is er het gewoon subsidiereglement op het jeugdwerk. Dit voorziet in 

subsidiëring op het vlak van brandveiligheid en afvalbeleid. Bij controle hiervan 

worden de jeugdlokalen effectief bezocht. Dit is trouwens meer dan een controle, 

bedoeling is om ook te helpen, te sturen en te adviseren op het vlak van onderhoud 

en veiligheid. Het onderhoud van de lokalen is trouwens ook een aandachtspunt 

vanuit de jeugdraad. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, sluit zich aan bij het tweede punt 

aangehaald door raadslid Defieuw, meer bepaald wat betreft het onderhoud van de 

lokalen. Wat mooi is, moet mooi blijven, moet je netjes houden, moet je 

onderhouden. Het is goed dat hiervoor subsidies beschikbaar zijn. Als een 

vereniging niet zelf slaagt in dat onderhoud, dan zou een stuk van de subsidies door 

de gemeente kunnen gebruikt worden om zelf het onderhoud te verzekeren. Er gaat 

veel geld in die mooie lokalen en het is van belang om het verenigingsleven te 

stimuleren, maar de lokalen moeten mooi en net blijven. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 mei 2008 houdende vaststelling van het 

reglement subsidiëring jeugdlokalen; 

Overwegende dat de bouwprijs de laatste jaren gestegen is en dit kan gemonitord 

worden via de Abex-index; 

Overwegende dat de eigen inbreng van de verenigingen aan het plafond van het te 

dragen niveau zit; 

Overwegende dat het inbrengen van eigen werken administratief omslachtig is; 

Overwegende dat het noodzakelijk is dat de gemeente het lokale jeugdwerk 

ondersteunt met het oog op de uitbouw van een degelijk, veilig en kwaliteitsvolle 

infrastructuur voor de verdere ontplooiing van hun werking; 

Overwegende dat het derhalve aangewezen voorkomt het reglement op de 

subsidiëring van jeugdlokalen her vast te stellen; 
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Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 2° van het gemeentedecreet; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Algemene voorwaarden met betrekking tot subsidie 

 

Art. 1. Er worden toelagen verleend aan jeugdwerkinitiatieven volgens de 

bepalingen van dit reglement en binnen de perken van het bedrag vermeld onder het 

beleidsitem 750-00 jeugd en onder rekening 0664010 toegestane 

investeringssubsidies in het document ‘toegestane werkings- en 

investeringssubsidies’, dat deel uitmaakt van de toelichting bij het budget. 

Meer bepaald kan de gemeente tussenkomen in de uitgaven die door of ten behoeve 

van een jeugdhuis, een jongerenbeweging of een jeugdvereniging, zijnde een 

jeugdwerkinitiatief overeenkomstig het subsidiereglement lokaal jeugdwerk 

(goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 januari 2012 en zijn latere 

wijzigingen), worden gedaan voor: 

 

a) het op- en inrichten van nieuwe gebouwen bestemd voor het lokale jeugdwerk. 

 

b) de vernieuwing, verbouwing, uitbreiding en inrichting van bestaande gebouwen 

met het oog op de aanwending ervan voor het lokale jeugdwerk. 

 

c) structurele renovatie- en onderhoudswerken aan bestaande gebouwen die reeds 

gebruikt worden voor het lokale jeugdwerk, in de mate dat die werken 

noodzakelijk zijn voor de stabiliteit en/of de instandhouding van het gebouw. 

Gewone verfraaiingswerken zoals schilderwerken, behangen en andere werken 

die uit hun aard binnen een periode van 10 jaar frequent moeten uitgevoerd 

worden, komen hiervoor niet in aanmerking. 

 

d) bouwtechnische aanpassingen aan lokalen voor het lokale jeugdwerk die 

uitgevoerd worden in functie van de brandveiligheid, de hygiëne, 

inbraakpreventie, reg-maatregelen (rationeel energie gebruik) of duurzaamheid.  

 

Art. 2. De subsidiëring geschiedt slechts op voorwaarde dat: 

 

a) de infrastructuur waarvoor de subsidie aangevraagd wordt, beantwoordt aan een 

reële en objectieve noodzaak. 

b) de aanvraag kadert in het globale gemeentelijk jeugdbeleid en dusdanig door het 

college van burgemeester en schepenen wordt erkend. 

c) de aanvraag gebeurt door een jeugdwerkinitiatief overeenkomstig het 

subsidiereglement lokaal jeugdwerk (goedgekeurd door de gemeenteraad in 

zitting van 13 januari 2012 en zijn latere wijzigingen). 

d) er dient een brandverzekering afgesloten voor de infrastructuur waarvoor de 

subsidie aangevraagd wordt. 

e) de bouwtechnische aanpassingen in functie van de brandveiligheid gebeuren op 

advies van een erkend keuringsorganisme (na afkeuring van de bestaande 

toestand) of op advies van de brandweer. 

 

Art. 3. De vereniging, bedoeld in artikel 1, dient het bewijs te leveren dat zij 

gedurende de twee jaar die aan de subsidieaanvraag voorafgaan, actief zijn geweest 

op het gebied van het lokale jeugdwerk. 
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De jaren activiteit onder een andere juridische vorm kunnen eveneens in 

aanmerking genomen worden voor zover de continuïteit van de werking wordt 

aangetoond. 

 

Art. 4. De gemeentelijke subsidie kan enkel verkregen worden voor zover de in 

artikel 1 bedoelde vereniging zelf, hetzij de eigenaar van de lokalen waar de 

gesubsidieerde werken worden uitgevoerd, als bouwheer optreedt. 

Indien de aanvragende vereniging geen eigenaar is van de gronden of de bestaande 

infrastructuur, dan moet de eigenaar zich er vooraf schriftelijk tegenover de 

gemeente toe verbinden de bepalingen van artikel 7 van onderhavig reglement na te 

leven.  

 

Maximaal bedrag van de subsidie 

 

Art. 5. §1. De gemeentelijke subsidie wordt bepaald op 85 % van de subsidieerbare 

uitgaven. 

§ 2. Per m² vloeroppervlakte wordt vanaf 2014 forfaitair 375 euro als subsidie 

uitgekeerd waarbij maximaal 400 m² gesubsidieerd wordt. De subsidie kan 

weliswaar nooit meer bedragen dan het percentage, genoemd in artikel 5, §1, van 

het totaalbedrag van de voor subsidiëring in aanmerking komende geldige 

betalingsbewijzen.  

§ 3. Dit maximaal bedrag kan slechts eenmaal per 10 jaar door dezelfde vereniging 

verkregen worden.  

Voor het bepalen van het maximale bedrag wordt rekening gehouden met de 

subsidie(s) die gedurende de afgelopen 10 jaar werd(en) toegestaan in uitvoering 

van onderhavig reglement alsook in uitvoering van voorgaande subsidiereglementen 

jeugdlokalen die door dit (of vroegere subsidiereglementen jeugdlokalen) werden 

opgeheven, aan of ten behoeve van dezelfde vereniging en dit voor het volledig 

bedrag van de toegekende subsidie.  

Voor het berekenen van de periode van 10 jaar wordt uitgegaan van de datum van 

de zitting van het college van burgemeester en schepenen waarin de subsidie werd 

goedgekeurd.  

 

Art. 6. §1. De subsidie wordt verleend als tussenkomst in de uitgaven voor 

opdrachten en/of leveringen die door derden worden verstrekt en gefactureerd aan 

of ten behoeve van de aanvrager.  

§2. Uitgaven die door of ten behoeve van de aanvrager reeds werden gedaan en/of 

gefactureerd en/of betaald vóór het indienen van de aanvraag, kunnen door het 

college van burgemeester en schepenen eveneens aanvaard worden als grondslag 

voor de berekening van de subsidie op voorwaarde dat deze uitgaven: 

 niet meer bedragen dan 40 % van de totale subsidieerbare uitgaven, i.e. 40% van 

176 470,59 euro, tenzij deze uitgaven gedaan werden ten gevolge van 

onvoorzienbare omstandigheden waarbij het geringste uitstel tot onherstelbare 

schade of gevaar voor personen aanleiding zou kunnen geven. 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van de gegevens die 

vervat zijn in het aanvraagdossier, over de mate waarin deze uitgaven voor 

subsidiëring aanvaard worden.  

 

Het bedrag van de subsidie voor uitgaven, die reeds gedaan werden vóór het 

indienen van de aanvraag tot subsidiëring is evenwel steeds beperkt tot het 
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maximaal bedrag van de subsidie die de aanvrager had kunnen krijgen op de datum 

van de factuur voor deze uitgaven. 

 

Art. 7. De subsidiëring geschiedt op uitsluitende voorwaarde dat de betrokken 

gebouwen gedurende tenminste 10 jaar, te rekenen van de datum van de zitting van 

het college van burgemeester en schepenen waarin de subsidie werd goedgekeurd, 

voor het lokale jeugdwerk worden aangewend. De volledige of gedeeltelijke 

terugbetaling van de subsidie kan teruggevorderd worden van de vereniging of van 

de eigenaar van het onroerend goed, indien de bestemming van het gebouw 

waarvoor subsidie werd verleend gewijzigd wordt binnen voormelde periode van  

10 jaar en dit à rato van zoveel tienden als er nog jaren moeten verlopen vooraleer 

de periode van 10 jaar verstreken is, waarbij elk nog lopend jaar voor een volledig 

jaar wordt in aanmerking genomen.  

 

Art. 8. Om van de subsidie te kunnen genieten zijn de verenigingen verplicht een 

aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Om ontvankelijk te zijn dient deze aanvraag aan volgende voorwaarden te voldoen: 

 

 Bij de aanvraag dienen de nodige documenten gevoegd die het college van 

burgemeester en schepenen moeten toelaten een volledig beeld en inzicht te 

krijgen in de voorgenomen uitgaven, teneinde deze te kunnen toetsen aan de 

bepalingen van onderhavig reglement. Het betreft hier o.a. ontwerpen, 

bestekken, offertes en aanbestedingsbescheiden. 

 Voor de uitvoering van de opdracht dient de vereniging de wetgeving op de 

overheidsopdrachten, zoals deze geldt voor het gemeentebestuur te hebben 

toegepast of zich ertoe te verbinden deze wetgeving na te leven. 

 Indien vereist dient het brandpreventieverslag, opgemaakt door de bevoegde 

brandweerdienst of het keuringsattest, afgeleverd door een erkend 

controleorganisme, te worden voorgelegd. 

 De eventuele verbintenis van de eigenaar(s), waarbij deze zich ertoe 

verbind(t)(en) de bepalingen van artikel 4 en 7 van onderhavig reglement na te 

leven, dient bijgevoegd.  

 Opgave van de bankrekening waarop de subsidie gestort kan worden, met 

vermelding van de identiteit van de titularis(sen) van deze rekening.  

Indien deze identiteit verschillend is van deze van de aanvrager, dan dient 

daarvoor een afdoende verantwoording te worden gegeven.  

 

De aanvragende vereniging dient steeds de personen, daartoe door het college van 

burgemeester en schepenen aangesteld, toegang te verlenen tot de werven alsook tot 

de lokalen waarvoor een subsidie werd verleend teneinde na te gaan of aan de 

voorwaarden van onderhavig reglement is voldaan.  

 

Na onderzoek van de aanvraag, op basis van het voorgelegde aanvraagdossier, 

eventueel aangevuld met gegevens die het college van burgemeester en schepenen 

noodzakelijk of aangewezen acht, beslist het college van burgemeester en 

schepenen over de ontvankelijkheid van de aanvraag. 

Wanneer de aanvraag ontvankelijk wordt beoordeeld, bepaalt het college van 

burgemeester en schepenen de omvang van de subsidieerbare uitgaven, het bedrag 

van de toegekende subsidie en de eventuele voorwaarden die moeten vervuld 

worden met het oog op de uitbetaling van de subsidie. 
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Art. 9. De subsidie wordt uitbetaald aan de vereniging, conform de modaliteiten 

vermeld in artikel 8 naarmate de gesubsidieerde werken vorderen à rato van 85% 

van de waarde van de voor subsidie aanvaarde werken. 

 

Art. 10. Het college van burgemeester en schepenen kan alle onderrichtingen 

voorschrijven die voor de toepassing van dit reglement of naar aanleiding van een 

concreet subsidiëringsdossier aangewezen of noodzakelijk zijn. 

 

Art. 11. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014 en is van toepassing op 

aanvragen die worden ingediend vanaf 1 januari 2014 alsook op subsidiedossiers 

die nog in behandeling zijn voor werken die worden uitgevoerd vanaf  

1 januari 2014.   

Het reglement op de subsidiering van jeugdlokalen zoals vastgesteld bij 

gemeenteraadsbesluit van 9 mei 2008 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding 

van onderhavig reglement maar  blijft van toepassing op aanvragen die gebeuren tot 

en met 31 december 2013 voor zover het werken betreft die worden uitgevoerd tot 

en met 31 december 2013, ook al gebeurt de uitbetaling na 31 december 2013. 

 

Art. 12. Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen 

van artikel 186 van het gemeentedecreet.  

 

33. Subsidiereglement voor hemelwatergebruik: opheffing. 

De heer Stijn Tant, schepen van milieu, stelt dat het opheffen van twee 

subsidiereglementen inzake milieu niet betekent dat de gemeente zo maar haar 

doelstellingen verlaat. Deze opheffing is mee geïnspireerd door een provinciaal 

overleg van milieuambtenaren, waarbij onder andere de aanpak in Izegem 

voorgesteld werd en waarbij er richtlijnen gegeven werden door Zonnewindt, een 

vzw die advies geeft inzake duurzaam bouwen en verbouwen. 

Bij het geven van subsidies is het belangrijk om de burgers te ‘triggeren’, om 

mensen aan te sporen om te investeren in milieuvriendelijke maatregelen.  

De zoveelste premie ergens bovenop leggen, leidt niet tot gedragswijziging.  

Wat de zonneboiler bijvoorbeeld betreft, was er een fikse premieverhoging in 2012 

via de netbeheerders. Zij geven premies tot 2 750 euro, zodat de gemeentelijke 

premie van 250 euro weinig inspirerend werkt. Daarnaast komt de burger mogelijk 

ook in aanmerking voor een renovatiepremie vanuit Vlaanderen, afhankelijk van 

zijn inkomen. 

Door een subsidie af te schaffen, kan het vrijgekomen geld geheroriënteerd worden. 

Hierbij wordt gedacht aan sociale doelgroepen en de huurmarkt.  

Ook de afschaffing van de subsidie voor regenputten kent dezelfde beweegredenen. 

Mensen plaatsen geen regenput omwille van het subsidiereglement.  

Sommigen vergeten zelf dat ze dergelijke premie kunnen aanvragen. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, merkt op dat de subsidie op regenputten 

opgeheven wordt vanaf 1 maart en de subsidie op zonneboilers op 1 januari. Wat is 

de reden hiervoor? 

 

De heer Tant antwoordt dat dit eerder administratief is. Voor regenputten zijn nog 

een aantal aanvragen binnen, wat nog verwerkt moet worden. Voor boilers zijn de 

andere mogelijke premies substantieel hoger. 
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De heer Jasper Stragier, Groen, is ontgoocheld dat deze premies afgeschaft worden. 

Hij hoort de schepen zeggen dat sommigen de premies missen door een gebrek aan 

kennis. Moet dan niet precies harder ingezet worden op het informeren van de 

burgers. 

 

De heer Tant verzekert dat dit vroeger zeker gebeurd is. Hij verwijst naar het succes 

van de premieaanvragen voor zonneboilers. Dit was trouwens ook zo voor 

zonnepanelen. Wat de hemelwaterputten betreft, was dit inderdaad blijkbaar minder 

gekend. Nochtans was dit ook terug te vinden via de premiezoeker.  

De schepen benadrukt nogmaals dat het de bedoeling is om de vrijgekomen 

middelen via andere premies te besteden. Het overleg van milieuambtenaren stelt 

ook dat minder premies moeten gaan naar allerlei technieken, maar eerder naar de 

basis, bijvoorbeeld goede isolatie. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

  

Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwatergebruik zoals 

vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 14 november 2008; 

Overwegende dat de verplichtingen voor het plaatsen van een hemelwaterput steeds 

verder uitgebreid worden via de Vlaamse regelgeving;   

Overwegende dat het niet aangewezen is om wettelijke verplichtingen te 

subsidiëren;  

Overwegende dat het plaatsen van een hemelwaterput reeds grondig ingeburgerd is, 

ook bij verbouwingen zonder een verplichting hiertoe;  

Overwegende dat de tussenkomst van de Vlaamse overheid voor de subsidie voor 

een hemelwaterput wegvalt door het verdwijnen van de 

samenwerkingsovereenkomst;  

Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 9 december 2013; 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 2°; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1: 

Het subsidiereglement voor hemelwatergebruik zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad d.d. 14 november 2008, wordt opgeheven. 

 

Artikel 2: Inwerkingtreding en overgangsbepaling 

Deze beslissing is van toepassing op installaties die geplaatst worden vanaf  

1 maart 2014. Voor installaties geplaatst en gefactureerd tot en met 28 februari 2014 

kan nog een subsidie bekomen worden mits de volledige aanvraag ingediend wordt 

ten laatste op 1 december 2014. 

 

Artikel 3: 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 

besluit.  
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34. Subsidiereglement zonne-energie: opheffing. 

DE GEMEENTERAAD, 

  

Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement zonne-energie zoals vastgesteld door 

de gemeenteraad d.d. 13 februari 2009; 

Overwegende dat via dit subsidiereglement zonneboilers gesubsidieerd werden door 

de gemeente;  

Overwegende dat de premies die via de distributienetbeheerder kunnen bekomen 

worden voor zonneboilers sterk verhoogd zijn;  

Overwegende dat daardoor de gemeentelijke subsidie geen bijkomende aansporing 

meer betekent voor de inwoners en daardoor niet langer een zinvolle uitgave 

betekent voor de gemeente;  

Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 9 december 2013; 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 2°; 

 

BESLIST EENPARIG: 

Artikel 1: 

Het subsidiereglement zonne-energie zoals vastgesteld door de gemeenteraad  

d.d. 13 februari 2009 wordt opgeheven. 

 

Artikel 2: Inwerkingtreding en overgangsbepaling 

Deze beslissing is van toepassing op installaties die geplaatst werden vanaf  

1 januari 2014. Voor installaties geplaatst en gefactureerd tot en met  

31 december 2013 kan nog een subsidie bekomen worden mits de volledige 

aanvraag ingediend wordt ten laatste op 1 december 2014. 

 

Artikel 3: 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 

besluit.  

 

35. Subsidiereglement wielerwedstrijden. 

De heer Geert Breughe, schepen van sport, licht de agendapunten 35, 36 en 37 toe. 

Hij stelt dat Wevelgem een wielergemeente is, met een rijke fietstraditie. Het belang 

dat aan de fiets gehecht wordt, komt ook tot uiting in het meerjarenplan. 

Op sportief vlak verwijst de schepen naar de sterke recreatieve clubwerking, zowel 

bij de wielertoeristen als bij de mountainbikers, die ook eigen tochten organiseren.   

Daarnaast zijn er ook een aantal wedstrijden op het grondgebied van de gemeente of 

met aankomst in de gemeente. Het is ook een traditie om de organisatoren van deze 

wedstrijden financieel te ondersteunen.  

Wat agendapunt 35 betreft, wordt een kleine wijziging voorgesteld. De wedstrijden 

voor nieuwelingen en juniores krijgen bijvoorbeeld bij de indeling een nieuwe 

benaming. Daarnaast is de vroegere categorie 1.12.IC door de wielerbond 

opgesplitst in 2 verschillende categorieën. Deze nieuwe indeling wordt 

meegenomen in het reglement en bij de subsidiëring van deze categorie wordt 

rekening gehouden met de hogere vergunningsprijs.  

 

De heer Breughe stelt dat voor Gullegem Koerse en Gent-Wevelgem voor een 

aparte betoelaging is gekozen. Deze wedstrijden vallen niet onder het zonet 

toegelicht algemeen subsidiereglement. Met de organisatoren van deze wedstrijden 
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wordt, gelet op de lange traditie, gelet op de bijzondere uitstraling, een apart 

engagement op langere termijn aangegaan.  

 

De heer Breughe vertelt dat Gullegem Koerse ontstaan is in 1945. Dit betekent dat 

de wedstrijd volgend jaar aan zijn 70
ste

 editie toe is. Het laatste decennium is de 

wedstrijd uitgegroeid tot een volkse publiekstrekker, waaraan ook heel wat toppers 

deelnemen. Kenners spreken – misschien wat oneerbiedig – over het 

wereldkampioenschap van de kermiskoersen. Financieel werd deze wedstrijd de 

laatste jaren al ondersteund, weliswaar voor een flink lager bedrag dan wat nu 

voorgesteld wordt: meer bepaald een engagement op 6 jaar, met een toelage van  

12 500 euro per jaar de eerste drie jaar en vervolgens 15 000 euro per jaar de 

volgende drie jaar.  

In agendapunt 37 wordt een overeenkomst met de organisatie van Gent-Wevelgem 

voorgesteld. De wedstrijd ontstond in 1934 en is van internationaal niveau.  

De wedstrijd behoort tot de UCI World Tour en is in de feiten de tweede grootste 

wielerkoers in Vlaanderen. Sinds de wedstrijd naar zondag verplaatst is, wordt hij in 

30 landen uitgezonden op televisie, waarvan voor meer dan de helft ‘live’. Zo kan je 

de wedstrijd volgen in Australië en Japan.  

Ondertussen is het evenement ook meer dan een belangrijke wielerwedstrijd. Er is 

ook een wedstrijd voor dames. Er wordt ingezet op randanimatie. De burger wordt 

betrokken bij het gebeuren. En dat de Tour dit jaar passeert in de gemeente, is ook 

geen toeval… 

De rijke geschiedenis, de grote belangstelling vanuit de media, de naambekendheid 

van de gemeente en nog zoveel andere elementen leiden ertoe om een overeenkomst 

met Gent-Wevelgem af te sluiten voor een periode van 6 jaar. Ook in de vorige 

legislatuur werd al voor dergelijk engagement op lange termijn gekozen.  

Toen bedroeg de bijdrage vanuit de gemeenten 70 000 euro per jaar, nu is er 

gekozen voor 100 000 euro in 2014, wat stapsgewijze verhoogd wordt tot  

150 000 euro in 2019. Dit kan een hoog bedrag lijken, maar dit ligt in de lijn van 

wat andere gemeenten en steden besteden om start- of aankomstplaats van een 

wielerwedstrijd te zijn.  

De heer Breughe besluit: ‘Leve de fiets!’ 

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, heeft geen problemen met de inhoud van de 

voorgestelde agendapunten. Hij vindt wel jammer dat hij al in de krant heeft moeten 

lezen dat deze overeenkomsten met Gullegem Koerse en Gent-Wevelgem 

afgesloten worden. Eerst de krant en dan pas de gemeenteraad: dat is niet de juiste 

volgorde. 

 

De heer Breughe antwoordt dat deze overeenkomsten aan de pers toegelicht werden 

en dat hierbij gesteld werd dat dit voorstellen waren die nog aan de gemeenteraad 

dienden voorgelegd te worden. 

 

De heer Vansteenkiste merkt op dat dit niet op deze manier in de pers voorgesteld 

werd. 

 

De heer Marcel Masquelin, Vlaams Belang, wenst zich te onthouden daar hij de 

betoelaging voor Gent-Wevelgem in het bijzonder heel veel geld vindt in tijden van 

crisis. Het gaat hem naast de financiële bijdrage ook nog om belangrijke 

ondersteuning van personeel en materiaal.  
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Mevrouw Ann Steelandt, N-VA, heeft volgende vraag met betrekking tot 

agendapunt 35: 

‘Waarom gaat de toelage voor wielerwedstrijden Elite met contract, die we pas hier 

in de gemeenteraad van april 2013 vastgesteld hebben op 1 525 euro, nu beperkt 

worden tot 1 000 euro, terwijl de taksen  van de KBWB voor de organisatoren in 

2014 opnieuw fors stijgen? 

De wedstrijd Memorial Noel Soetaert zal, in tegenstelling tot hetgeen op basis van 

de beslissing van april 2013 kon verwacht worden, nu slechts 1 000 euro 

ontvangen. Deze organisator kon er op basis van het reglement van april 2013 

vanuit gaan dat hij 1 525 euro als subsidie van de gemeente zou ontvangen en heeft 

zijn werking in die zin ook gebudgetteerd. 

De huidige wijziging na amper acht maanden getuigt niet van een standvastig  

beleid en is niet van aard om veel vertrouwen bij de organisatoren te wekken. 

U begrijpt het ongenoegen van deze organisatoren, die het dan nog met een 

peulschil moeten stellen in vergelijking met Gent-Wevelgem en Gullegem Koerse.’ 

 

De heer Breughe, schepen, stelt vast dat het raadslid blijkbaar goed ingelicht werd 

vanuit één bepaalde organisatie. Hij werd immers zelf ook al gecontacteerd door de 

betrokken organisator en heeft hem de zienswijze vanuit het college van 

burgemeester en schepenen toegelicht. Hij stelt dat de wedstrijd waarnaar ze 

verwijst, relatief jong is in de gemeente. Een tiental jaar terug kreeg Gullegem 

Koerse ook ongeveer 1 000 euro, maar de organisatie is in de loop van de jaren 

gegroeid en heeft intussen veel bewezen.  

Niks belet de wedstrijd ‘Memorial Soetaert’ om zich verder te profileren. Als hier 

een duidelijke groei is, dan kan het gemeentebestuur zich nog beraden over de 

financiële ondersteuning. Feit is dat ze financieel ondersteund worden door de 

gemeente Wevelgem en geen enkele euro krijgen van de gemeente waar ze starten. 

Het lijkt erop dat je slechts reactie krijgt als je daadwerkelijk ook iets geeft. 

 

De heer Breughe zegt dat de betoelaging inderdaad voor een deel gebaseerd is op de 

prijs van de vergunningen. Zo is de vergunningsprijs voor wedstrijden van 

nieuwelingen en juniores wat gedaald, maar is er toch voor gekozen om de toelage 

van de gemeente op 500 euro te behouden.  

De schepen stelt dat de koers waarnaar verwezen wordt vroeger in de categorie  

1.12 IC zat. Dit was toen 1 categorie. Ten opzichte van het vroegere bedrag wordt 

er op vandaag een verhoging voorgesteld. Het is waar dat zij op meer gehoopt 

hadden. Maar er zijn nog organisatoren die meer gewenst hadden. Er kan niet 

zomaar op elke vraag ingegaan worden. 

De schepen herhaalt dat de gemeente ervoor kiest om organisaties van 

wielerwedstrijden te ondersteunen. Dit is niet overal het geval. Als het gevoel heerst 

dat een organisatie, op basis van de geleverde prestatie, hoger betoelaagd moet 

worden, dan heeft hij er geen probleem mee om aan de gemeenteraad een 

aanpassing van het subsidiereglement voor te stellen. 

In Wevelgem wordt op een sterke manier ingezet op sport, dit wordt ook in dit 

subsidiereglement bewezen. Maar hij vraagt enig begrip aan jonge organisaties.  

Met wat geduld en met sterke prestaties kan werk gemaakt worden van ruimere 

ondersteuning. Hij verwijst hierbij graag naar het verhaal van Gullegem Koerse. 

 

Mevrouw Ann Steelandt stelt dat de organisatie, op basis van het vroegere 

reglement, in 2014 1 525 euro zou moeten krijgen.  
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De heer Breughe ontkent dit. In 2013 kreeg deze koers 614 euro. Nu wordt dit 

mogelijk 1 000 euro. 

 

Mevrouw Steelandt zegt dat elite met contract recht heeft op 1 525 euro. 

 

De heer Breughe zegt dat het hier wel degelijk om een andere categorie gaat.  

De wedstrijd blijft in principe in dezelfde categorie. Het raadslid verwijst naar de 

wedstrijden met enkel maar profs. Deze categorie is overigens niet langer 

weerhouden in het reglement. Dit gaat om een totaal ander soort wedstrijd, dan de 

wedstrijd waarover gediscussieerd wordt. De ‘Memorial’ is een wedstrijd waaraan 

profs mogen deelnemen, maar niet alle profs kunnen aan dergelijke wedstrijd 

deelnemen. Dit gaat over een ander type ploegen, dan bijvoorbeeld in Gullegem 

Koerse. Er is een duidelijk onderscheid.  

De schepen benadrukt dat hij in het overleg met de betrokken organisator steeds in 

de voorwaardelijke zin gesproken heeft. De inzet van de organisatie was inderdaad 

om 2 000 euro te krijgen. Dit is overwogen, maar er is, op vandaag, een andere 

keuze gemaakt. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, stelt vast dat de schepen ruimte laat indien 

de organisatie zijn best doet. Hij stelt vast dat ze hun best doen. Volgend jaar wordt 

alvast het eerste jaar waarin er ook intercontinentale ploegen zullen deelnemen.  

Dit brengt met zich dat de vergunning van de KBWB duurder wordt, meer bepaald  

2 055 euro. Wat meteen betekent dat ze onvoldoende toelage krijgen om hun 

bondstaks te betalen. Zou de gemeente de toelage dan niet minstens op het niveau 

van de bondstaks kunnen vaststellen, zodat de koers zoals gepland kan doorgaan?  

 

De heer Breughe stelt vast dat de organisatie kiest voor de categorie 1.12, klasse 1. 

Hij wacht af wie er effectief aan deze wedstrijd zal deelnemen. Hij gaat alvast 

kijken. Hij herhaalt hierbij dat op basis van prestaties een hogere betoelaging 

overwogen kan worden.  

Hij wijst er ook op dat alle wedstrijden die betoelaagd worden, met uitzondering 

van Gent-Wevelgem natuurlijk, enkel gereden worden op het grondgebied van 

Wevelgem. Deze koers kiest ervoor, omwille van sponsoring, om te starten in 

Menen. In de stad Menen worden geen wielerwedstrijden gesubsidieerd.  

De gemeente Wevelgem kiest ervoor om ook aan wielerwedstrijden ondersteuning 

te geven.  

Mevrouw Steelandt vraagt of een hogere toelage dan wel mogelijk was geweest 

indien de wedstrijd enkel in eigen gemeente gereden werd. 

 

De heer Breughe stelt dit niet zo gezegd te hebben. 

 

De heer Vanneste, voorzitter, stelt voor om de discussie te sluiten. De organisatie zit 

in een bepaalde categorie en zal op basis hiervan een toelage krijgen. Zijn eigen 

minivoetbalploeg zal op basis van het nieuwe retributiereglement ook fiks meer 

betalen voor het gebruik van de sportzaal.  

Hij meent dat de gemeenteraad het forum niet is om op particuliere dossiers in te 

gaan. Hij vindt dat een raad geen lange interventies behoeft omtrent particuliere 

gevallen. 

 

De heer Filip Daem, N-VA, houdt volgende tussenkomst met betrekking tot de 

betoelaging van Gent-Wevelgem: 
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‘Onze fractie is samengesteld uit 7 wielerfanaten. Stuk voor stuk zijn wij verknocht 

met deze sport die in het DNA van iedere Vlaming verweven zit. 

Ook wij koesteren dus voluit Gullegem Koerse en Gent-Wevelgem, twee van onze 

grootste, zo niet dé grootste trekpleisters, die onze gemeente rijk is. 

We steunen dan ook alle zinvolle initiatieven om deze Wevelgemse monumenten in 

ere te houden. 

 

Via de pers hebben we kunnen, of liever moeten vernemen dat er intussen reeds 

princiepsakkoorden werden getroffen. 

Wij betreuren het ten zeerste om dit via de pers te moeten vernemen.  

Wij hadden gehoopt dat het college van burgemeester en schepenen de elementaire 

beleefdheid zou gehad hebben om akkoorden, met een dergelijke financiële impact 

op het budget van de gemeente, misschien toch even vooraf aan de goedkeuring van 

de gemeenteraad te willen onderwerpen. 

Niet dus, waarmee het college meteen ook heeft laten blijken hoe zij eigenlijk over 

deze gemeenteraad wel denkt.  

In de praktijk degradeert het college ons hiermee, beste collega’s, tot een 

noodzakelijke, doch volstrekt overbodige praatbarak, waarvan akte. 

 

Uiteraard hebt u, met de volstrekte meerderheid waarover u beschikt, ons en de 

andere oppositiefracties niet nodig om uw zin en hetgeen moet doorgaan voor uw 

beleid door te voeren, maar stop dan a.u.b. in de toekomst ook om telkens opnieuw 

te prediken over het grote participatieve model waar u beweert voor te staan. 

De drang tot scoren is blijkbaar nog altijd iets groter dat de eerbied en het respect 

voor de lokale democratie. 

 

Wat de akkoorden met  organisaties van de beide wielerwedstrijden betreft, hebben 

wij toch ook een aantal wezenlijke bemerkingen. 

 

Ten eerste gaan wij ervan uit dat het hier op vandaag nog steeds om ontwerpen van 

akkoorden gaat, omdat in de pers reeds artikels verschenen waaruit zou moeten 

blijken dat de overeenkomsten al zouden getekend zijn. 

Ik heb mijn licht hierover opgestoken bij de secretaris, die mij bevestigd heeft dat er 

nog geen akkoorden zijn getekend. 

 

Wat in de ontwerpen vooral opvalt en dit in budgettair moeilijke tijden, zijn de 

substantiële verhogingen van de financiële bijdragen die aan de beide 

wedstrijdorganisaties worden toegekend. 

 

In de aanhef van de ontwerpteksten, staat geschreven dat deze akkoorden het 

resultaat zijn van overleg. 

 

Welnu, beste collega’s, ik weet niet door wie of hoe dit overleg door de gemeente is 

gevoerd, maar van een bijzonder geslaagde negotiatie kan hier bezwaarlijk sprake 

zijn. 

 

Ik lees in een persartikel van vrijdag 6 december 2013 en ik citeer : 

‘Secretaris Bernard Langedock van het Vliegend Wiel is uiteraard tevreden, 

en zelfs in positieve zin verwonderd over de bijdrage van de stad.’ 
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M.a.w., als ik op de heer Langedock mag voortgaan heeft het Vliegend Wiel 

aanzienlijk méér gekregen dan hetgeen waarop zij gerekend had en in elk geval 

méér dan datgene waarover blijkbaar met de gemeente overleg werd gepleegd. 

Je moet het eigenlijk maar doen. Subsidies vragen en finaal méér krijgen dan 

hetgeen men gevraagd heeft.  

Ik draai al even mee in het verenigingsleven van Wevelgem en omstreken, maar dit 

heb ik nog nooit voorheen meegemaakt.    

 

Nog beter wordt het waar de gemeente de hoogte van de subsidies tracht te 

verantwoorden door het feit dat zij op deze manier heeft bekomen dat de 

organisaties zich ertoe hebben verbonden om voor de komende zes jaren hun 

aankomst op Wevelgems grondgebied te houden. 

Op zich nog een begrijpelijk motivering, ware het niet dat de organisatie van  

Gent-Wevelgem zelf zegt dat dit eigenlijk nooit een issue is geweest en zij nooit de 

intentie heeft gehad om Wevelgem als aankomstplaats te verlaten. 

Opnieuw heeft de gemeente zich hier kennelijk laten rollen en betaalt zij nu een 

meerprijs van honderdduizenden euro’s, waar eigenlijk nooit een meerprijs voor 

had moeten betaald worden. 

 

Als case-studie van een compleet mislukte negotiatie kan dit tellen. 

 

Over de overeenkomsten zelf, nog het volgende. 

In het ontwerpakkoord met het Vliegend Wiel over de wedstrijd Gent-Wevelgem, 

stellen we vast dat het Vliegend Wiel eigenlijk niet de eigenaar of organisator is van 

Gent-Wevelgem. 

Er wordt verwezen naar een overeenkomst met een BVBA Organisatie Gent-

Wevelgem. Deze laatste overeenkomst is ons onbekend. 

 

De vraag rijst uiteraard onmiddellijk waarom de gemeente dan niet rechtstreeks 

onderhandelt met de BVBA Organisatie Gent-Wevelgem en waarom deze laatste 

niet als rechtstreekse contractpartij naar voor treedt, te meer omdat deze BVBA dan 

toch een aantal verbintenissen op zich zou moeten nemen. 

 

Méér nog, het is algemeen bekend dat niet het Vliegend Wiel en ook niet de BVBA 

Organisatie Gent-Wevelgem de uiteindelijke rechten op de wedstrijd in handen 

hebben, maar dat deze rechten geconcentreerd zitten bij de rechtspersoon Flanders 

Classic of Wouter Vandenhautte. 

Ook hier weer de vraag waarom dergelijke overeenkomsten, die voor de gemeente 

dan toch zware financiële implicatie kan inhouden, niet worden afgesloten met de 

juiste rechthebbende. 

 

We hebben tenslotte vastgesteld dat het financiële risico in de overeenkomst 

omtrent Gent-Wevelgem wordt afgedekt of minstens zou moeten worden afgedekt 

door een borgstelling van de BVBA Organisatie Gent-Wevelgem. 

Deze laatste zou hierin worden vertegenwoordigd door haar twee zaakvoerders, 

zoals het ten andere ook statutair is voorzien in de oprichtingsakte van de BVBA 

Organisatie Gent-Wevelgem. 

Tot daar geen enkel probleem, ware het niet dat in het thans voorliggend ontwerp 

dat ons ter goedkeuring wordt voorgelegd, één van die zaakvoerders zou zijn, de 

reeds eerder geciteerde heer Bernard Langedock. 
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Welnu, beste collega’s, ik ben ook dit even voor u gaan opzoeken en heb eigenlijk 

gedaan wat onze gemeentelijke onderhandelaars hadden moeten doen.  

 

De heer Bernard Langedock is al sedert 30 januari 2008 - dit is al vijf jaar - geen 

zaakvoerder meer van de BVBA Organisatie Gent-Wevelgem en kan deze 

vennootschap dus ook niet méér rechtsgeldig verbinden. 

 

Ik heb hier de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bij i.v.m. het 

ontslag van de heer Langedock, die nadien binnen deze vennootschap niet meer 

herbenoemd is geworden.  

Indien we dus het ontwerp, zoals het nu voorligt, zouden goedkeuren en nadien 

zouden laten ondertekenen door de heer Bernard Langedock, zou dit mogelijks 

neerkomen om een volstrekt nietige borgstelling vanwege de BVBA Organisatie 

Gent-Wevelgem, waardoor de gemeente meteen ook het voordeel zou verliezen van 

de enige financiële zekerheid die zij voor zichzelf zou hebben onderhandeld. 

 

Mijn advies in deze is dan ook om dit punt 37 van de agenda m.b.t. Gent-Wevelgem 

te verdagen naar een volgende vergadering. 

 

Dit uitstel moet het college toelaten om één en ander te gaan hernegociëren en ons 

dan op één van de volgende gemeenteraden een correct en sluitend ontwerp van 

subsidie-overeenkomst ter goedkeuring voor te leggen.” 

 

De heer Geert Breughe, schepen van sport, zegt dat Flanders Classics inderdaad een 

participatie heeft in de organisatie van Gent-Wevelgem, dus over aandelen beschikt, 

maar dit is een beperkte participatie, zeker geen meerderheid. 

 

De heer Breughe gaat vervolgens in op het bedrag van de toelage. Dit zou slecht 

genegotieerd zijn. Hij stelt dat de verwondering van de heer Langedock, zoals 

beschreven in de krant, hem ook wel verbaasd heeft. Ten eerste stelt de schepen dat 

de heer Bernard Langedock bij de gesprekken omtrent de overeenkomst niet de 

woordvoerder van de organisatie was. De onderhandelingen werden in de eerste 

plaats gevoerd door zijn zoon, Lode Langedock en de voorzitter, Luc Gheysens. 

Ten tweede is het ook zo dat een substantiële verhoging van de toelage wel degelijk 

de vraag was. De schepen betwijfelt of een andere aankomstplaats niet in beeld zou 

gekomen zijn, mocht de toelage op 70 000 euro gebleven zijn.  

Los daarvan wijst de schepen erop dat Harelbeke momenteel al 100 000 euro geeft 

voor de E3-prijs. De organisatie verwachtte minimaal dergelijke toelage vanuit de 

gemeente Wevelgem, gelet op het karakter van de wedstrijd, ook deel uitmakend 

van de World Tour. In de toekomst zou Wevelgem trouwens in een hogere 

categorie belanden dan Harelbeke, wat betreft deze internationale wielercompetitie. 

De schepen stelt dat de woorden van de heer Langedock dus niet overeenstemmen 

met wat in de onderhandelingen in naam van de organisatie werd gezegd. 

 

De heer Breughe verwijst naar het feit dat de raadsleden niet op de hoogte zouden 

geweest zijn van de grootte van de toelage. De schepen stelt dat hier wel degelijk 

naar gerefereerd werd tijdens de gemeenteraadscommissie rond het meerjarenplan, 

dit na een insinuatie van de heer Henk Vandenbroucke. De mensen van Groen 

hebben dit wel degelijk opgemerkt. Maar goed, een mens kan niet alles zien. Zo is 

blijkbaar ook over het hoofd gezien dat de heer Bernard Langedock niet meer 

rechtsgeldig kan ondertekenen. Het is evident dat iemand met 
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handtekeningsbevoegdheid de overeenkomst zal moeten tekenen. De heer Breughe 

zal dit bij de organisatie nachecken. 

 

De heer Daem zegt dat dit wel degelijk een feit is.  

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, zegt dat dergelijke onderhandelingen niet op 

de markt gevoerd kunnen worden met 30 mensen. Onderhandelingen gebeuren in 

een beperkt kader.  

Hij heeft zich ook verwonderd over het feit dat tegenover de pers een andere taal 

gehanteerd wordt dan aan de onderhandelingstafel. Maar dit zijn dingen die nog 

gebeuren. Hij veronderstelt het overleg tussen een advocaat en zijn cliënt ook soms 

anders klinkt dan wat in het openbaar gezegd wordt.  

Het klopt dat vanuit het college van burgemeester en schepenen de pers al 

geïnformeerd werd. Maar daar is uitdrukkelijk gesteld dat deze overeenkomst nog 

diende voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is ook niet meer dan normaal dat eerst 

een overeenkomst gezocht wordt met de tegenpartij alvorens het akkoord van de 

gemeenteraad gevraagd wordt.  

 

De burgemeester stelt blij en trots te zijn dat deze evenementen op het grondgebied 

van de gemeente plaats vinden. Hij is ook van mening dat op een goede manier 

onderhandeld werd. 

Hij ziet, na het betoog van raadslid Daem, één heikel punt, meer bepaald het feit dat 

de ondertekenaars die in het ontwerp van raadsbeslissing opgesomd zijn niet 

allemaal bevoegd zijn om op te treden. Dit is spijtig, te meer daar deze documenten 

ook nagelezen zijn door de bestuurders van de rechtspersonen waarmee de 

overeenkomst gesloten wordt.  

Het is duidelijk dat de overeenkomst zal moeten ondertekend worden op een 

rechtsgeldige manier. Dit is evident, daar moet niet veel omtrent overlegd worden. 

Desnoods moet dit inderdaad hernomen worden, indien er geen andere oplossingen 

zijn. 

Tot slot wijst de burgemeester erop dat op het moment van de persconferentie het 

ontwerp van overeenkomst ook al bezorgd was aan de gemeenteraadsleden.  

De burgemeester stelt voor dat met voorzitter en gemeentesecretaris even overlegd 

wordt hoe het probleem van de persoon die mag tekenen, het vlotst opgelost kan 

worden. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, stelt dat het van belang is dat het document 

correct is op technisch-juridisch vlak.  

 

De heer Daem zegt dat deze publicatie kan gehecht worden aan de notulen van deze 

vergadering. Want als dit onveranderd goedgekeurd wordt, dan garandeert hij dat er 

problemen ontstaan als de borg ooit moet aangesproken worden. 

 

De heer Vanneste vraagt zich af of een uitstel zich niet opdringt. 

 

De heer burgemeester stelt dat volgens hem deze namen niet opgenomen hoeven te 

worden. 

 

De heer Daem beklemtoont dat het document op deze wijze niet ondertekend kan 

worden. De rechtspersoon, BVBA Organisatie Gent-Wevelgem, kan voor 

verbintenissen boven de 20 000 euro, slechts gebonden worden door de 
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handtekening van twee zaakvoerders en de heer Bernard Langedock is geen 

zaakvoerder. 

 

De burgemeester meent dat het een oplossing is om het ontwerp van overeenkomst 

goed te keuren, zonder vermelding van ondertekenaars. Hij meent dat hiermee 

tegemoet gekomen wordt aan de opmerking van de heer Daem. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, meent dat dit een werkbare oplossing is. 

 

De heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, zegt dat de essentie de overeenkomst 

is die afgesloten wordt tussen gemeente en een rechtspersoon. De juiste 

vertegenwoordigers dienen deze overeenkomst te ondertekenen.  

 

De burgemeester denkt dat deze piste gevolgd moet worden. Indien een 

vertegenwoordiger van een rechtspersoon bijvoorbeeld overlijdt voor de 

ondertekening, dan bestaat nog altijd de wil om tot een overeenkomst te komen 

tussen de rechtspersonen.  

 

De heer Daem stelt alleen maar nadrukkelijk vast dat het voorliggend ontwerp niet 

correct is.  

 

De burgemeester besluit dat hier rekening moet mee gehouden worden. Het ontwerp 

wordt als dusdanig aangepast door schrapping van de ondertekenaars. 

 

De heer voorzitter stelt dat de overeenkomst pas definitief is bij de ondertekening 

en dat de ondertekenaars op dat moment daartoe statutair moeten gemachtigd zijn. 

Maar hij geeft toe dat het een knappe opmerking is van raadslid Daem. 

 

De heer Vanneste, voorzitter, stelt vast dat er een consensus is rond te goedkeuren 

tekst. Er worden hierbij geen bemerkingen meer geformuleerd. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, weet dat Gent-Wevelgem heilig is. Je kan er 

moeilijk fundamentele kritiek op geven, het is een groots feest. Wel is er de 

vaststelling dat de gemeentelijke bijdrage groeit van 70 000 euro naar 150 000 euro 

in 6 jaar tijd, dat is meer dan een verdubbeling. Daarnaast is het zo dat het 

wielrennen een sterk commercieel gebeuren geworden is. Vraag die zich hierbij 

opdringt, is: ‘Hoe ver willen we gaan? Hoeveel willen we als gemeente geven om 

dit feest bij ons te houden?’ 

Een tweede opmerking linkt hij aan het meerjarenplan, dat straks ter bespreking ligt. 

Hierin zijn heel wat gemeentelijke ambities opgenomen. Kunnen een aantal van 

deze ambities niet opgehangen worden aan het grote internationale uithangbord dat 

Gent-Wevelgem toch is. Hij denkt hierbij spontaan aan ‘eerlijke handel’, promotie 

van lokale producten, toerisme, de promotie van de fiets, … Is er een grotere return 

mogelijk via Gent-Wevelgem door het realiseren van een aantal 

beleidsdoelstellingen?  

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, stelt dat het geen evidente vraag is: hoeveel 

heeft de gemeente over voor Gent-Wevelgem? Hij denkt dat raadslid Daem het 

correct omschreven heeft: ‘Het is onze identiteit, het is ons DNA.’  

De gemeente heeft niet veel uithangborden. De uitstraling van de gemeente wordt 

mee bepaald door deze ene wedstrijd. De hamvraag is: ‘Wat is dit waard?’ 
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De burgemeester refereert naar de start van een Tourrit in Ieper, waarvoor  

130 000 of 140 000 euro moet bijgedragen worden. Hij weet dat Brugge meer dan 

100 000 euro neertelt voor de start van de Ronde van Vlaanderen. In Harelbeke 

wordt op vandaag ook al 100 000 euro gegeven voor de E3-prijs. De vraag naar de 

bovengrens lijkt niet makkelijk te beantwoorden. 

Het mag geen opbod worden, maar met deze onderhandelingen wou het 

gemeentebestuur duidelijkheid voor de komende 6 jaar. Voor mensen die de 

wielergekte niet begrijpen, zal dit bedrag te hoog liggen… Maar mogelijk ontstaat 

deze zomer ook een gekte rond de Rode Duivels en wordt er gevraagd om grote 

schermen te plaatsen.  

De burgemeester besluit dat ‘ons DNA, onze identiteit’ iets waard is. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 12 april 2013 houdende goedkeuring 

subsidiereglement inrichten wielerwedstrijden; 

Gelet op de vragen tot het inrichten van wielerwedstrijden; 

Gelet op de categorieën zoals ze onderverdeeld worden door de Wielerbond 

Vlaanderen; 

Daar een hogere categorie meer uitgaven vereist; 

Gelet op het belang van evenementen ter bevordering van de sport; 

Overwegende dat het logisch is dat een toelage op basis van onderhavig reglement 

niet kan gecumuleerd worden met een nominatieve toelage voor dezelfde wedstrijd, 

doch dat een organisator wel in aanmerking moet kunnen komen voor betoelaging 

voor een andere wedstrijd; 

Gelet op de raming daartoe opgenomen in het budget onder het artikel  

0740-00/649462 (toelage voor verenigingen voor de organisatie van 

wielerwedstrijden); 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2, 2°; 

Gehoord de stemverklaring van mevrouw Ann Steelandt, namens de fractie N-VA; 

Herziet zijn besluit van 12 april 2013 als volgt; 

 

BESLIST met 22 stemmen voor (CD&V: 18, sp.a: 2, Groen: 2) bij 8 onthoudingen 

(N-VA: 7, Vlaams Belang: 1): 

 

Art. 1 

Komen in aanmerking voor deze betoelaging: 

1. Alle Wevelgemse verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende 

Wevelgemse adviesraad.  

 

2. Niet-aangesloten Wevelgemse verenigingen of particuliere organisaties 

van wie de zetel zich in Wevelgem bevindt en waarvan de helft van de 

leden van het bestuur woonachtig is in de gemeente Wevelgem.  

 

3. Een ter bepaalde gelegenheid opgerichte (feitelijke) vereniging of 

particuliere organisatie, waarvan minstens de helft van de deelnemende 

personen woonachtig is te Wevelgem. Het college van burgemeester en 

schepenen kan weigeren om wielerwedstrijden te subsidiëren van een ter 
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bepaalde gelegenheid opgerichte vereniging, wanneer het oordeelt dat de 

bewuste activiteit past in de jaarwerking van een bestaande Wevelgemse 

vereniging. 

 

4. Een samenwerkingsverband tussen verenigingen. Indien twee of 

meerdere verenigingen of organisaties samen een wielerwedstrijd 

inrichten, kan maar één als subsidieaanvrager optreden. Bij de aanvraag 

staat de verdeelsleutel vermeld tussen de partners voor de onderlinge 

verdeling van het subsidiebedrag. 

 

5. De wielerwedstrijd vindt plaats op het grondgebied van Wevelgem en 

heeft zijn aankomst op het grondgebied van de gemeente Wevelgem. 

 

Art. 2 

1. Aan de inrichter, de organisator van een wedstrijd uit de categorie 

1.12 IC 1 (Elite met contract IC), wordt een toelage toegekend van  

1 000 euro per georganiseerde wielerwedstrijd. 

2. Aan de inrichter, de organisator van een wedstrijd uit de categorie 

1.12 IC 2 (Elite zonder contract IC), wordt een toelage toegekend van 

614 euro per georganiseerde wielerwedstrijd. 

3. Aan de inrichter, de organisator van een wedstrijd uit de categorie 

1.12 (Elite zonder contract U23) wordt een toelage toegekend van 

500 euro per georganiseerde wielerwedstrijd. 

4. Aan de inrichter, de organisator van een wedstrijd uit de categorie 

1.13 (Beloften U23) wordt een toelage toegekend van 500 euro per 

georganiseerde wielerwedstrijd. 

5. Aan de inrichter, de organisator van een wedstrijd uit de categorie 

1.14 (Juniores) wordt een toelage toegekend van 500 euro per 

georganiseerde wielerwedstrijd. 

6. Aan de inrichter, de organisator van een wedstrijd uit de categorie 

1.15 ( Dames Elite) wordt een toelage toegekend van 500 euro per 

georganiseerde wielerwedstrijd.   

7. Aan de inrichter, de organisator van een wedstrijd uit de categorie 

1.16 (Dames nieuwelingen en dames juniores) wordt een toelage 

toegekend van 500 euro per georganiseerde wielerwedstrijd.   

8. Aan de inrichter, de organisator van een wedstrijd uit de categorie 

1.17 (Nieuwelingen) wordt een toelage toegekend van 500 euro per 

georganiseerde wielerwedstrijd. 

9. Aan de inrichter, de organisator van een wedstrijd voor Aspiranten 

wordt een toelage toegekend van 500 euro per georganiseerde 

wielerwedstrijd. 

10. Aan de inrichter, de organisator van een wedstrijd voor Miniemen 

wordt een toelage toegekend van 500 euro per georganiseerde 

wielerwedstrijd.     

11.  

Art. 3 

Wanneer een wielerwedstrijd wordt georganiseerd met deelname van verschillende 

categorieën deelnemers, dan komt de organisator in aanmerking voor een toelage 

die overeenstemt met deze toegekend voor de hoogste categorie van deelnemers. 
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Art. 4 

Deze toelage wordt slechts bekomen wanneer de wedstrijd effectief plaats vindt of 

indien de wedstrijd omwille van overmacht niet heeft kunnen plaatsvinden. 

 

Art .5 

Een toelage op basis van dit reglement kan niet worden toegekend aan een 

organisator die voor dezelfde wedstrijd reeds een nominatieve toelage krijgt van het 

gemeentebestuur Wevelgem. 

 

Art. 6 

Voor het bekomen van de toelage richt de organisator een aanvraag aan het college 

van burgemeester en schepenen, dat belast is met de verdere uitvoering van deze 

beslissing. 

 

Art. 7 

Dit reglement  zal overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet, bekend 

gemaakt worden. 

 

Art. 8   

Het subsidiereglement inrichten wielerwedstrijden zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad d.d. 12 april 2013 wordt opgeheven. 

 

Art. 9   

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014 en is van toepassing op 

wielerwedstrijden georganiseerd vanaf 1 januari  2014. 

 

36. Overeenkomst Gullegem Koerse. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de wielerwedstrijd Gullegem Koerse sinds jaar en dag een grote 

weerklank heeft binnen onze gemeente; 

Overwegende de uitstraling die de wielerwedstrijd heeft als zijnde een van de 

mooiste kermiskoersen van het land; dat dit jaarlijks een mooie deelnemerslijst met 

zich mee brengt; 

Overwegende de traditie dat de gemeente logistieke en financiële ondersteuning 

biedt voor de organisatie van deze wielerwedstrijd; 

Daar het wenselijk is het ter beschikking stellen van deze logistieke en financiële 

ondersteuning in een overeenkomst te regelen; 

Gelet op het overleg met Koninklijke Supportersclub Gullegem Sport  

vzw (KSC Gullegem Sport), inrichter van Gullegem Koerse; 

Gelet op artikel 42, §1 van het gemeentedecreet; 

 

BESLIST EENPARIG:  

 

Artikel 1: Hecht zijn goedkeuring aan volgende overeenkomst: 
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OVEREENKOMST GULLEGEM KOERSE 

 

Tussen de ondergetekenden, 

 

1. Het gemeentebestuur van Wevelgem, vertegenwoordigd door de heer  

Jan Seynhaeve, burgemeester, en de heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, 

 hierna genoemd ‘de gemeente’; 

en 

2. Koninklijke Supportersclub Gullegem Sport vzw, vertegenwoordigd door de heer  

Eric Esprit, voorzitter en de heer Carlos Demeulemeester, secretaris;  

 hierna genoemd ‘de organisator’; 

 

Overwegende dat de organisator de exclusieve eigenaar en titularis is van de 

wielerwedstrijd ‘Gullegem Koerse’ en eigenaar is van alle rechten die met deze 

wedstrijd verband houden; 

 

is overeengekomen wat volgt: 

 

Artikel 1 

 

De organisator verbindt er zich toe de start, aankomst en het parcours van de 

wedstrijd ‘Gullegem Koerse’ te leggen op het grondgebied van de gemeente  

(groot-)Wevelgem. 

Verder verbindt de organisator er zich toe om de naam ‘Gullegem’ te gebruiken in de 

officiële naam van de wielerwedstrijd. 

 

Artikel 2 

 

De overeenkomst wordt gesloten voor zes jaar, met name voor de volgende zes 

edities van Gullegem Koerse in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.   

 

Onverminderd het recht om de overeenkomst op te zeggen bij niet-naleving van de 

verplichtingen door de organisator, kan het college van burgemeester en schepenen 

van de gemeente de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de 

wielerwedstrijd Gullegem Koerse niet langer zijn uitstraling heeft doordat deze niet 

langer eliterenners met contract, lid van een WorldTourteam, tot haar deelnemerslijst 

heeft behoren. 

 

Artikel 3 

 

De organisator staat in voor de algemene leiding van de organisatie van ‘Gullegem 

Koerse’ en verbindt er zich toe deze wedstrijd op de beste wijze te (laten) 

organiseren.  

 

Artikel 4 

 

De gemeente zorgt op zijn kosten voor de prijs voor de winnaar van de 

wielerwedstrijd.  

De gemeente dient in de huldiging van de winnaar van de wielerwedstrijd  

Gullegem Koerse betrokken te worden, in onderlinge afspraak met de organisator. 
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De gemeente stelt voldoende nadar- (eventueel Heras-)afsluiting rond en na de 

aankomstlijn ter beschikking. 

De gemeente stelt gratis de feestzaal, cafetaria en leskeuken van OC de Cerf ter 

beschikking die de organisator mag gebruiken voor de receptie na de koers en zo 

nodig voor de organisatie voor, tijdens en na de koers. De organisator is verplicht 

dranken af te nemen uit de drankenvoorraad van het gemeentelijk cultuurcentrum, 

met uitzondering van gesponsorde dranken. 
   

Artikel 5 

 

De gemeente verbindt er zich toe een jaarlijkse forfaitaire toelage te betalen aan de 

organisator op diens rekeningnummer. De toelage is jaarlijks vastgesteld op  

12 500,00 euro voor de edities 2014, 2015, 2016 en 15 000,00 euro voor de edities 

2017, 2018 en 2019.   

Deze toelage zal in twee schijven worden uitbetaald als volgt: 60% ten laatste  

2 maanden voor de wedstrijd van elk jaar en het saldo van 40% ten laatste  

2 maanden na de wedstrijd. Het recht op deze toelage vervalt automatisch en van 

rechtswege indien de start, aankomst en het parcours niet gegarandeerd wordt op het 

grondgebied van de gemeente. 

Voornoemde toelage zal worden verminderd, desgevallend (volledig) geschrapt 

en/of teruggevorderd, in de mate en voor zover de organisator niet heeft voldaan 

aan één of meerdere verbintenissen en verplichtingen uit onderhavige 

overeenkomst. Deze voorwaarde wordt op advies van de sportdienst door het 

college van burgemeester en schepenen beoordeeld. Het college van burgemeester 

en schepenen bepaalt het bedrag van de vermindering of de schrapping van de 

toelage.  

Bovendien kan de financieel beheerder van voornoemde toelage elke niet tijdig 

betaalde schuldvordering voortvloeiend uit deze overeenkomst inhouden ter delging 

van het nog openstaande bedrag alsook elke andere schuld die de organisator zou 

hebben tegenover de gemeente. 

De jaarrekeningen van Koninklijke Supportersclub Gullegem Sport vzw, zoals die 
gepubliceerd worden, kunnen opgevraagd worden.  
 

Artikel 6 

         

De gemeente verleent aan de organisator de toelating om exclusief publiciteit aan te 

brengen op het parcours op het grondgebied van de gemeente (openbaar domein). 

Daarin is ook inbegrepen de eventuele beschildering van het wegdek in de 

aankomstzone.  

 

Artikel 7 

 

De organisator laat de gemeente Wevelgem aan bod komen in de campagne op een 

gelijkwaardige en marktconforme wijze als commerciële sponsors. 

 

Artikel 8 

De gemeente kan jaarlijks voor een tegenwaarde van 10% van het sponsorbedrag  
VIP-pakketten opnemen naar keuze binnen het aanbod van de organisator. Voor de 
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berekening van dit bedrag wordt rekening gehouden met de commerciële waarde van 
dergelijk pakket inclusief btw. 
 

Artikel 9 

 

  Alle nodige afspraken worden in dit verband vastgelegd in een 

coördinatievergadering die plaats vindt ten minste 4 weken vóór de eigenlijke datum 

van de wielerwedstrijd. 

 

Artikel 10 

 

Beide partijen verbinden er zich toe alle beschikbare middelen aan te wenden, die 

kunnen bijdragen tot het welslagen van de wedstrijd, voorwerp van deze 

overeenkomst. 

 

Artikel 11 

 

Het afsluiten van onderhavige overeenkomst geeft de gemeente geen enkel recht op 

inspraak in het te voeren beleid voor het evenement. 

 

Het staat de organisator vrij te beslissen of de wedstrijd al dan niet zal doorgaan.  

In het negatieve geval zijn de beide partijen voor de betrokken wedstrijd ontslagen 

van hun verplichtingen. De organisator betaalt in dit geval onmiddellijk de volledige 

toelage terug die zou zijn uitbetaald in het kader van deze overeenkomst voor de 

afgelaste editie, behoudens in geval van afgelasting door bewezen overmacht. 

 

De organisator zal in dat geval geenszins gehouden zijn tot welkdanige 

schadevergoeding ook. 

 

Artikel 12 

 

Van deze overeenkomst kan enkel met schriftelijk akkoord der partijen worden 

afgeweken, zowel op initiatief van de gemeente als van de organisator. 

 

Artikel 13 

 

Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. 

Ingeval van geschil omtrent de inhoud of uitvoering van onderhavige overeenkomst 

zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. 

 

 

 

Aldus opgemaakt te Wevelgem in twee exemplaren op 

Elk der partijen verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. 

 

 Voor de organisator     Voor de gemeente 

 Vzw Koninklijke Supportersclub  

 Gullegem Sport 

 

 

Eric Esprit Carlos Demeulemeester Kurt Parmentier Jan Seynhaeve 

Voorzitter secretaris   gemeentesecretaris burgemeester 
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Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen verder te belasten met de 

uitvoering van de deze overeenkomst. 

 

37. Overeenkomst Gent-Wevelgem. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem sinds jaar en dag een grote 

weerklank heeft binnen onze gemeente; 

Overwegende de internationale uitstraling die de wielerwedstrijd heeft doordat deze 

behoort tot het UCI WorldTour circuit; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 13 februari 2009 houdende de 

goedkeuring aan de overeenkomst Gent-Wevelgem voor de edities 2009 tot en met 

2013; 

Overwegende de traditie dat de gemeente logistieke en financiële ondersteuning 

biedt voor de organisatie van deze wielerwedstrijd; 

Daar het wenselijk is het ter beschikking stellen van deze logistieke en financiële 

ondersteuning verder in een overeenkomst te regelen; 

Gehoord de stemverklaring van de heer Marcel Masquelin, Vlaams Belang; 

Gelet op het overleg met Koninklijke Veloclub het Vliegend Wiel vzw, inrichter 

van Gent-Wevelgem; 

Gelet op artikel 42, §1 van het gemeentedecreet; 

 

BESLIST met 29 stemmen voor (CD&V: 18, N-VA: 7, sp.a: 2, Groen: 2) bij  

1 onthouding (Vlaams Belang):  

 

Artikel 1: Hecht zijn goedkeuring aan volgende overeenkomst: 

 

OVEREENKOMST GENT-WEVELGEM 
 

Tussen de ondergetekenden, 

1. Het gemeentebestuur van Wevelgem, vertegenwoordigd door de heer  
Jan Seynhaeve, burgemeester en de heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, 
hierna genoemd ‘de gemeente’; 

 

en 

1. Koninklijke Veloclub Het Vliegend Wiel vzw, vertegenwoordigd door de heer  

Luc Gheysens, voorzitter en de heer Bernard Langedock, secretaris, 

hierna genoemd ‘de organisator’; 

 

overwegende dat de organisator middels een overeenkomst met de BVBA 

Organisatie Gent-Wevelgem de sportieve organisatie verzorgt van de wielerwedstrijd 

‘Gent-Wevelgem’  

 

is overeengekomen wat volgt: 
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, 

Artikel 1  

De organisator verbindt er zich toe de aankomst van de wedstrijd ‘Gent-
Wevelgem’ voor elite te leggen op het grondgebied van de gemeente Wevelgem, 
tegen de hierna bepaalde voorwaarden. 

Verder verbindt de organisator er zich toe om de naam ‘Wevelgem’ te gebruiken 
in de officiële naam van de wedstrijd. 

Artikel 2 

De overeenkomst wordt gesloten voor zes jaar, met name voor de volgende zes 

edities van Gent-Wevelgem in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. 
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente kan de overeenkomst 

aanpassen als de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem niet langer zijn internationale 

uitstraling heeft doordat deze niet langer tot het UCI WorldTour circuit (of een 

gelijkaardig circuit met dezelfde internationale uitstraling) behoort. 

 
De organisator en de gemeente kunnen de overeenkomst jaarlijks beëindigen na de 

editie 2016 ten laatste op 1 september (van het jaar voorafgaand aan het jaar 

waarvoor de overeenkomst als opgezegd wordt beschouwd, zijnde het jaar van de 

eerstvolgende editie die niet meer onder het toepassingsgebied van deze 

overeenkomst valt). Een eventuele opzeg moet gemotiveerd zijn.  

Artikel 3  

De organisator staat in voor de algemene leiding van de organisatie van  

‘Gent-Wevelgem’ en verbindt er zich toe deze wedstrijd op de beste wijze te (laten) 

organiseren. Voor de activiteiten inzake commerciële exploitatie die worden 

uitgevoerd door Organisatie Gent-Wevelgem BVBA maakt deze laatste zich sterk dat 

de organisator de verplichtingen uit deze overeenkomst zal nakomen. In dit verband 

zal Organisatie Gent-Wevelgem BVBA onderhavige overeenkomst mede 

ondertekenen. Voor de verbintenissen en verplichtingen inzake commerciële 

exploitatie die worden uitgevoerd door Organisatie Gent-Wevelgem BVBA en die uit 

deze overeenkomst voortvloeien, kan de gemeente zowel Organisatie Gent-Wevelgem 

BVBA als Koninklijke Veloclub Het Vliegend Wiel vzw aanspreken.   
Organisatie Gent-Wevelgem BVBA is mede solidair en hoofdelijk gehouden voor 

de verbintenissen en verplichtingen van Koninklijke Veloclub het Vliegend Wiel 

vzw die voortvloeien uit deze overeenkomst. In dit verband zal Organisatie  

Gent-Wevelgem BVBA onderhavige overeenkomst mede ondertekenen. 

Artikel 4 

De organisator zorgt op zijn kosten voor: 

 
-  de inschrijving en betaling van Belgische en buitenlandse ploegen; 
-  de nodige vergunningen; 
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-  dat de gemeente een gelijkaardige behandeling geniet als commerciële sponsors 

(zie ook artikel 9) op aankomstboog, podiumhoek, interviewtent 

aankomstzone; 

-  de opvang van de nationale en internationale persmedewerkers; 

-  de opvang van de wedstrijdcommissarissen; 

-  de opvang en behandeling van de genodigden; 

-  alle algemene drukwerken m.b.t. Gent-Wevelgem. In deze drukwerken dient de 

gemeente een behandeling te genieten als commerciële sponsor (zie ook artikel 

9); 
-  de inrichting van minstens 1 afwachtingswedstrijd; 
-  de trofee en bloemen, behoudens deze bedoeld in artikel 6. 

Artikel 5 

De aankomst van de wielerwedstrijd bevindt zich in de Vanackerestraat, 

deelgemeente Wevelgem, behoudens er dient uitgeweken te worden naar een andere 

locatie binnen de gemeente Wevelgem omwille van externe of strategische factoren. 

Deze uitwijking kan enkel in onderlinge afspraak tussen de organisator en het 

college van burgemeester en schepenen van de gemeente. 

Artikel 6 

De gemeente zorgt op haar kosten voor de trofee en de bloemen voor de winnaar van 

de wielerwedstrijd, alsook voor de bloemen voor de winnaar(s) van de 

afwachtingswedstrijd(en).  
De gemeente dient in de huldiging van de winnaar van de wielerwedstrijd 
Gent-Wevelgem betrokken te worden, in onderlinge afspraak met de 
organisator. 

Artikel 7 

De gemeente verbindt er zich toe een jaarlijkse forfaitaire toelage te betalen aan de 

organisator op diens rekeningnummer. De toelage voor 2014 is vastgesteld op  

100 000 euro, en voor de volgende jaren is er telkens een jaarlijkse stijging van  

10 000 euro. 

Deze toelage zal in twee schijven worden uitbetaald als volgt: 60% ten laatste  

2 maanden voor de wedstrijd van elk jaar en het saldo van 40% ten laatste  

2 maanden na de wedstrijd.  

Het recht op deze toelage vervalt automatisch en van rechtswege indien de aankomst 

niet gegarandeerd wordt op het grondgebied van de gemeente, overeenkomstig de 

modaliteiten bedoeld in artikel 5. 

Voornoemde toelage, of een schijf ervan, kan niet uitbetaald en/of teruggevorderd 

worden indien en voor zover de organisator of Organisatie Gent-Wevelgem BVBA 

niet heeft voldaan aan één of meerdere verbintenissen en verplichtingen uit 

onderhavige overeenkomst na voorafgaande en tijdig verstuurde ingebrekestelling 

waaraan geen gevolg zou zijn gegeven.  
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Deze voorwaarde wordt door het college van burgemeester en schepenen in eerste 
instantie beoordeeld. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt in eerste 
instantie het bedrag van de vermindering of de schrapping van de toelage nadat de 
organisator zal zijn gehoord.  

De organisator heeft het recht om de redenen en het ingehouden bedrag te 
betwisten. De organisator kan dit doen mits hij binnen de 14 dagen, nadat hem 
aangetekend de negatieve beslissing zal zijn betekend, per aangetekende brief zijn 
niet-akkoord met de getroffen maatregelen laat geworden. 

 

In dit geval komen partijen overeen over een arbiter die in laatste aanleg beslist.   

Komen partijen niet overeen over de persoon van de arbiter, dan kan de meest 
gerede partij zich wenden tot de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te 
Kortrijk.  
 

Bovendien kan de financieel beheerder van voornoemde toelage elke niet tijdig 

betaalde schuldvordering voortvloeiend uit deze overeenkomst inhouden ter delging 

van het nog openstaande bedrag alsook elke andere schuld die de organisator of 

Organisatie Gent-Wevelgem BVBA zou hebben tegenover de gemeente. 

 

De balans van de BVBA Organisatie Gent-Wevelgem, zoals die gepubliceerd wordt, 
kan opgevraagd worden. Idem voor wat de jaarrekeningen van de Koninklijke 
Veloclub Het Vliegend Wiel vzw betreft. 

Artikel 8 

De gemeente verbindt er zich tevens toe: 

 

1. Te zorgen voor een vlotte samenwerking tussen de verschillende diensten van de 

gemeente  en de organisator. De organisator dient evenwel in dit verband zijn vragen 

voor de gemeentelijke diensten zoveel als mogelijk te bundelen en te bezorgen aan de 

gemeente ten laatste op 1 februari. Voor wat betreft de toelating tot doortocht door en 

aankomst in Wevelgem dient, bij de aanvraag aan de gemeente, het advies van de 

afdeling West-Vlaanderen van de administratie Wegen & Verkeer worden 

toegevoegd. 

2. Te zorgen voor de volledige steun van de lokale politie ter ondersteuning van een 
veilig verloop van de wedstrijd en van de op- en afbouwwerken van de organisatie-
infrastructuur. 
 

3. Te zorgen voor voldoende vrije ruimte, beschikbaar voor de organisatie in de 

aankomstzone voor het plaatsen van TV-cabines, TV-studio-wagenpark, foto-finish, 

aankomstoverbrugging, erepodium, fotografenruimte, speakertoren, 

geluidsinstallatiewagen, publiciteitsruimte, groot scherm en de nodige tribunes  

(cfr. inplantingsplan).   

Eveneens ruimte voor het plaatsen van publi-borden en het groot TV-scherm - 

mits akkoord van de afdeling West-Vlaanderen van de administratie Wegen & 

Verkeer (aan te vragen door de organisator) waar nodig — langs invalswegen naar 

Wevelgem. 

In de omgeving van de aankomst worden bovendien de volgende parkings vrij 

gehouden:  
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-   parking Guldenbergplein/klooster; 
-  parking gemeentehuis = Parking Noord; 

-  parking Lode De Boningestraat; 
- parking De Nieuwe Markt; 
-  parking Menenstraat rechtover café de Cameo. 

4. De gemeente stelt volgende materialen ter beschikking en laat deze door haar 

diensten plaatsen volgens de aanwijzingen van de organisator en dit in functie van 

het veilig verloop van de wielerwedstrijd: 

-   voldoende nadar- en Heras-afsluiting rond en na de aankomstlijn, 

alsook betafence-nadarafsluiting (of gelijkwaardig). Voor wat de 

betafence-nadarafsluiting (of gelijkwaardig) betreft, is het volume dat 

de gemeente ter beschikking stelt beperkt tot het volume dat op één 

trailer kan geleverd worden (met een maximum van 200 hekkens);  

-   de nodige aansluitingen voor elektriciteit, TV-distributie, water edm.; 

-   op vraag van de organisatie, het uithangen van de rode driehoek op  

1 km vóór de aankomst, bevestigd aan gemeentelijke 

vlaggenmasten. 

5. De gemeente stelt gratis de nodige lokalen ter beschikking: 

 
-  de polyvalente zaal, leskeuken en cafetaria van de Porseleinhallen. 

De organisator mag deze gebruiken voor de receptie na de koers 

en zo nodig voor de organisatie voor, tijdens en na de koers. Indien ze deze 

gebruikt als perszaal dan voorziet de gemeente de nodige tafels + stoelen voor 

het opvangen van +/- 250 journalisten en +/- 100 begeleiders. In deze perszalen 

is elektriciteit en kabeldistributie voorhanden en bestaat de mogelijkheid om 

telefoontoestellen en faxtoestellen aan te sluiten, er is ook mogelijkheid tot 

toegang tot internet via WiFi. De uitvoering zal geschieden, in onderling 

overleg, door de gemeentediensten. Verder worden in de perszaal tevens  

2 gemeentelijke hostesses ter beschikking gesteld. 

-  een verwarmde ruimte voor de ontvangst van de commissarissen in de 

wedstrijd, waar zij de officiële uitslag opmaken. 

-  een ruimte voor de medische controle bestaande uit 3 delen: wachtkamer, 
dokterskamer, W.C. met lopend water.   

 

6. De gemeente stelt ter beschikking in de gemeentelijke hovingen: 

 

-  de ruimte thans ingenomen door de 2 tennisvelden 

-  de ruimte (thans open grasveld) tussen het tennisveld en het gemeentehuis 

-  de ruimte, met uitsluiting van de berceau, nodig voor het laten doorgaan van een 

  afwachtingswedstrijd. 

 

Deze terbeschikkingstelling gebeurt mits het betalen van de passende borg, die door het 

college van burgemeester en schepenen, op advies van de cel Groen, wordt vastgesteld 

en mits het naleven van het voorafgaandelijk advies van de cel Groen rond de aanvoer, 

inplanting en opbouw- en afbraakwerken en de timing ervan, van de installaties en 

accommodaties op bedoelde ruimte.  
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De gemeente is bereid om, bij herinrichting van de gemeentelijke hovingen en het 

centrum, de idee van voldoende ruimte voor de invulling van randanimatie van de koers 

in overweging te nemen. 

7. De gemeente verleent aan de organisator de toelating om exclusief publiciteit aan te 

brengen op het parkoers op het grondgebied van de gemeente (openbaar domein). 

Daarin is ook inbegrepen de eventuele beschildering van het wegdek in de 

aankomstzone (bij uitwijking, cfr. artikel 5). De organisator dient het akkoord van de 

afdeling West-Vlaanderen van de administratie Wegen & Verkeer te bekomen voor 

publiciteit langs de gewestweg, alsook voor de beschildering van het wegdek in de 

aankomstzone (Vanackerestraat). 

8. Onverminderd het exploitatierecht van de horecazaken gelegen binnen de 

aankomstzone, waarbij de horecazaken het recht hebben om een terras ter hoogte van 

hun horecazaak in te richten, verleent de gemeente aan Organisatie Gent-Wevelgem 

BVBA de toelating om exclusief in de aankomstzone, op het openbaar domein, een 

publieksgerichte ruimte te exploiteren (catering, shop, infostand, e.a.) onder de 

voorwaarden zoals bepaald in artikel 13. 

De organisator, Organisatie Gent-Wevelgem BVBA en elke standplaatshouder draagt 
de verantwoordelijkheid alle voorzorgen te nemen opdat het innemen van de 
standplaats kan gebeuren zonder lawaai- of milieuhinder. De organisator en Organisatie 

Gent-Wevelgem BVBA zorgen er voor dat elke standplaatshouder en zijn personeel of 
vrijwilligers de nodige voorzorgen nemen om het vervuilen van het openbaar domein te 
beperken. De organisator en Organisatie Gent-Wevelgem BVBA zorgen er aldus voor 

dat bij het verlaten van het openbaar domein elke standplaatshouder de hem 
toegewezen plaats net achterlaat, onder meer rondslingerend papier en vuil dienen 
verzameld te worden en het is de standplaatshouders verboden vuil of afval achter te 

laten. Eventuele kosten voor de gemeente wegens het niet net achterlaten van de 
toegewezen plaats door een standplaatshouder of wegens het achterlaten van afval 
zullen worden verhaald op de organisator en Organisatie Gent-Wevelgem BVBA. 

Bovenstaande regeling geldt ook indien Organisatie Gent-Wevelgem BVBA, op 

welke wijze dan ook, een stuk van het aan haar in concessie gegeven openbaar 

domein, ter beschikking stelt voor VIP-tenten, sponsorlocaties en dergelijke.  

De gemeente zet op haar kosten een evenementencontainer in op een geschikte 

plaats, in onderlinge afspraak met de organisator. 

9. De gemeente verleent de toelating tot het uithangen van één of meer 
spandoeken, te bezorgen door de organisator, aan de gemeentelijke gebouwen 
als aankondiging van de wielerwedstrijd. 

Artikel 9 

De organisator laat de gemeente Wevelgem aan bod komen in de campagne naar 

het binnen- en buitenland toe op een wijze als commerciële sponsor en dit onder 

meer als volgt: 

 De naam ‘Wevelgem’ + logo wordt geplaatst op het programmaboek dat 

verspreid wordt onder de nationale en internationale pers + op de algemene 

affiches en de lokale affiches; 
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1 

 

 De gemeente beschikt over 1/1 pagina in het programmaboek om zichzelf voor 

te stellen en te promoten; 

 De organisator staat in voor de aankondiging van het 

aankomstgebeuren in de samenwerkende krant(en); 

 De gemeente, als aankomstplaats van Gent-Wevelgem, wordt mee 

opgenomen in de volgende communicatie: 

 quadri affiches en de publicatie hiervan 

 alle programmatrailers op de nationale en/of regionale 

zenders  

 alle drukwerk rond het aankomstgebeuren; 

 Op de website van de wielerwedstrijd (www.gent-wevelgem.be) wordt de 
gemeente toegelicht, waarbij de sportieve elementen gelinkt worden aan de 
toeristische, een doorlink naar de site van de gemeente is hierbij mogelijk. 

Artikel 10 

De gemeente kan jaarlijks voor een tegenwaarde van 15% van het sponsorbedrag  
VIP-pakketten opnemen naar keuze binnen het aanbod van de organisator. Voor de 
berekening van dit bedrag wordt rekening gehouden met de commerciële waarde van 
dergelijk pakket, exclusief btw. 

Voor de edities 2014 en 2015 wordt dit bedrag per uitzondering op 20 000 euro  
(exclusief btw) gebracht. 

Artikel 11  

Alle nodige afspraken worden in dit verband vastgelegd in een 

coördinatievergadering die plaats vindt ten minste 4 weken vóór de eigenlijke 

datum van de wielerwedstrijd. 

De lijst van de verplichtingen hiervoor opgesomd is niet limitatief, maar kan worden 

uitgebreid teneinde het organisatieniveau te optimaliseren. Ingeval nog bijkomende 

maatregelen dienen te worden getroffen zal dit geschieden bij onderling akkoord van de 

partijen. Partijen zullen overeenkomen wie de bijkomende kosten dient te dragen. 

Voor zover als de organisator beroep wil doen op gemeentelijke vrijwillige 

brandweermannen als brandwachten voor het instaan voor de veiligheid en goede 

orde aan de aankomst en op de parkings, kan dit tegen een vergoeding van  

15 euro per brandweerman per uur. 

Artikel 12 

Gezien de organisator 1 of meerdere afwachtingswedstrijden organiseert, is de 

gemeente bereid bij de aankomstorganisatie, kaderend als afwachtingsprogramma 

van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem voor elite, de nodige hulp te verlenen. 

Tevens wordt de nodige accommodatie ter beschikking gesteld voor de ontvangst 

van de commissarissen, een afzonderlijke kleedruimte en parking en lokaal voor 
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de medische controle. 

Artikel 13  

Onverminderd het exploitatierecht van de horecazaken gelegen binnen de 

aankomstzone, waarbij de horecazaken het recht hebben om een terras ter hoogte van 

hun horecazaak in te richten, verleent de gemeente aan Organisatie Gent-Wevelgem 

BVBA de toelating om, op de dag van de wielerwedstrijd vanaf 08.00 uur tot 19.00 uur, 

exclusief in de aankomstzone, op het openbaar domein, een publieksgerichte ruimte te 

exploiteren (catering, shop, infostand, e.a.). 

De concessiehoudende vereniging mag de betaling van een standplaatsvergoeding 
vragen. Deze concessie is toepasselijk op het openbaar domein vanaf de 
Artoisstraat/Moorselestraat over de Menenstraat, Vanackerestraat, Grote Markt tot 

aan de Brugstraat/Kortrijkstraat. Eveneens over het ganse circuit van de eventuele 
afwachtingswedstrijd(en). 
 

Indien in toepassing van artikel 5 wordt uitgeweken naar een andere 
aankomstplaats, dan bakent het college van burgemeester en schepenen de voor 
deze aankomstplaats geldende concessieruimte af - dit in samenspraak met de 
organisator. 

Op het in concessie gegeven openbaar domein is er een verbod op het houden van 

ambulante activiteiten, tenzij de betrokkene(n) in het bezit is/zijn van een door de 

burgemeester afgeleverde schriftelijke vergunning die de plaats aanduidt waar de 

ambulante activiteit mag worden uitgeoefend, bij welk middel de activiteit uitgeoefend 

mag worden en met welke waren en na voorafgaande toelating van de 

concessiehoudende vereniging, Organisatie Gent-Wevelgem BVBA. 

De concessiehoudende vereniging bezorgt de lijst met ambulante handelaren met 

toelating aan de gemeente en de lokale politie ten laatste 1 week voor de wedstrijd. 

Deze lijst bevat de identiteitsgegevens van de ambulante handelaren, het middel 

waarmee de activiteit uitgeoefend wordt, de aard van de producten of diensten die hij 

gemachtigd is te verkopen, de standplaats die hun toegewezen is en de 

overeenkomst die zij met de organisatoren zijn aangegaan. 

Artikel 14 
 
Er wordt door de organisator gestreefd naar een actieve betrokkenheid van de 

deelgemeentes Gullegem en Moorsele bij het event Gent-Wevelgem. 

Artikel 15 
 
Beide partijen verbinden er zich toe alle beschikbare middelen aan te wenden, die 

kunnen bijdragen tot het welslagen van de wedstrijd, voorwerp van deze 

overeenkomst. 

Artikel 16  

Het afsluiten van onderhavige overeenkomst geeft de gemeente geen enkel recht op 
inspraak in het te voeren beleid voor het evenement. 
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Het staat de organisator vrij te beslissen of de wedstrijd al dan niet zal doorgaan.  

In het negatieve geval zijn de beide partijen voor de betrokken wedstrijd ontslagen 

van hun verplichtingen. De organisator betaalt in dit geval onmiddellijk de 

volledige toelage (voorschot en saldo) terug die zou zijn uitbetaald in het kader van 

deze overeenkomst voor de afgelaste editie, behoudens in geval van afgelasting 

wegens bewezen overmacht waarbij de organisator het recht behoudt op de 

volledige toelage (voorschot en saldo). 

De organisator zal in dat geval geenszins gehouden zijn tot welkdanige 

schadevergoeding ook. 

Artikel 17 

Van deze overeenkomst kan enkel met schriftelijk akkoord der partijen worden 

afgeweken, zowel op initiatief van de gemeente als van de organisator. 

Artikel 18 

Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. 

Ingeval van geschil omtrent de inhoud of uitvoering van onderhavige overeenkomst 

zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. 

Aldus opgemaakt te Wevelgem in drie exemplaren op 

Elk der partijen verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Voor de organisator       Voor de gemeente 

vzw Koninklijke Veloclub 

het Vliegend Wiel 

 

 

Luc Gheysens  Bernard Langedock  Kurt Parmentier  Jan Seynhaeve 

Voorzitter   secretaris   gemeentesecretaris  burgemeester 

Na lezing en goedkeuring, 

goed voor solidaire en hoofdelijke borg voor alle verplichtingen en de gevolgen van 

niet-nakoming door en in hoofde van vzw Koninklijke Veloclub het Vliegend Wiel, 

voor Organisatie Gent-Wevelgem BVBA 

 

(te ondertekenen door wie statutair handtekeningsbevoegdheid heeft) 

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen verder te belasten met de 

uitvoering van de deze overeenkomst. 

 

 

Hannelore CARLU, raadslid, verlaat de zitting. 
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38. Tijdelijke politieverordening houdende het verbod van verkoop door 

nachtwinkels van sterke alcoholische dranken gedurende de avond en 

nacht van woensdag 25 december 2013 op donderdag 26 december 2013. 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, stelt dat dit een vrij klassiek verbod is, meer 

bepaald de verkoop van sterke alcoholische dranken in de nachtwinkels gedurende 

een groot evenement. Straks komt dit ook terug bij de algemene politieverordening. 

Bedoeling is om daar een kader te creëren waarbinnen dergelijk verbod opgelegd 

kan worden door de burgemeester. 

 

De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, vraagt opvolging van het sluitingsuur van de 

nachtwinkels. Die zijn normaal geopend van 18 uur tot 1 uur en mogen op vrijdag 

en zaterdag open zijn tot 3 uur. Het raadslid vraagt of dit eens zou gecontroleerd 

kunnen worden. Deze uren worden niet gerespecteerd. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat er naar jaarlijkse traditie op 25 december 2013 een kerstbal 

georganiseerd wordt in de deelgemeente Wevelgem;  

Overwegende dat voor dit kerstbal een enorme belangstelling is waar heel wat 

mensen op af komen;  

Overwegende dat dit kerstbal georganiseerd wordt door de studentenclub van 

Wevelgem, waardoor er ook veel jongeren, zowel meerderjarig als minderjarig, dit 

kerstbal bijwonen;  

Overwegende dat de zogenaamde alcoholpops een enorm succes kennen, in 

belangrijke mate bij de jongeren; 

Overwegende dat ze omwille van hun zoete smaak aansluiten bij al bestaande 

drinkgewoontes en smaken van jongeren en derhalve een drempelverlagend 

karakter hebben terwijl het overeenkomstig artikel 1, 5° van de wet van  

28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank 

juncto artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de 

accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken om sterke dranken gaat; 

Overwegende dat is vastgesteld in voorgaande jaren dat vele jongeren dergelijke 

sterke dranken aankopen in nachtwinkels voor onmiddellijk verbruik;  

Overwegende dat dit een gevaar kan inhouden voor de openbare orde, rust en 

veiligheid;  

Overwegende dat het overmatig gebruik van alcohol kan leiden tot allerlei vormen 

van overlast en criminaliteit, zoals o.a. opzettelijke beschadigingen, opzettelijke 

slagen en verwondingen en nachtlawaai;  

Overwegende dat het daarom wenselijk is de verkoop van sterke alcoholische 

dranken door nachtwinkels gedurende de organisatie van het kerstbal te verbieden;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis en  

135, §2;  

 

BESLUIT EENPARIG: 

 

 

 



745 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

Artikel 1 

Gedurende de avond en nacht van 25 op 26 december 2013, naar aanleiding van de 

organisatie van het kerstbal, is het verboden voor de nachtwinkels uit de 

deelgemeente Wevelgem om sterke alcoholische dranken te verkopen. 

 

Artikel 2  

Inbreuken tegen bovenvermeld artikel kunnen bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
 

Artikel 3  

Afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de korpschef van de politiezone 

en aan de nachtwinkels gelegen op het grondgebied van de deelgemeente 

Wevelgem.  
 

Artikel 4  

Dit reglement zal bekendgemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 van het 

gemeentedecreet.  

 

39. Tijdelijke politieverordening houdende organisatie van het kerstbal 2013. 

DE GEMEENTERAAD,  

 

Overwegende dat er naar jaarlijkse traditie op 25 december 2013 een kerstbal 

georganiseerd wordt in de deelgemeente Wevelgem;  

Overwegende dat voor dit kerstbal een enorme belangstelling is waar heel wat 

mensen op af komen;  

Overwegende dat is vastgesteld in voorgaande jaren dat er door de deelnemers aan 

het kerstbal veel dranken, zowel alcoholische als niet alcoholische, worden 

geconsumeerd; dat deze deelnemers aan het kerstbal ook vaak de cafés in de 

onmiddellijke nabijheid van de feestzaal waar het kerstbal doorgaat, aandoen; 

Overwegende dat dit een gevaar kan inhouden voor de openbare orde, rust en 

veiligheid, meer bepaald als dranken in glas of blik zouden worden aangeboden en 

deze recipiënten achteloos zouden worden achtergelaten of weggegooid;  

Overwegende dat het daarom wenselijk is de dranken uitgeschonken op het kerstbal 

zelf, alsook in de cafés in de onmiddellijke nabijheid van de feestzaal waar het 

kerstbal doorgaat, noch in glazen recipiënten, noch in blik aan te bieden;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis en  

135, §2;  

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1 

Gedurende de avond en nacht van 25 op 26 december 2013 naar aanleiding van de 

organisatie van het kerstbal is het verboden voor de organisatoren van het kerstbal, 

alsook voor de cafés gelegen in de Lauwestraat om dranken, zowel alcoholische als 

niet alcoholische, aan te bieden in glazen recipiënten of in blikken. 

 

Artikel 2  

Inbreuken tegen bovenvermeld artikel kunnen bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 
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Artikel 3  

Afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de korpschef van de politiezone 

en aan de organisatoren van het kerstbal en aan de uitbaters van de cafés gelegen in 

de Lauwestraat. 

 

Artikel 4  

Dit reglement zal bekendgemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 van het 

gemeentedecreet.  

 

 

Hannelore CARLU, raadslid, neemt ter deel aan de zitting. 

 

 

40. Hervaststelling algemene politieverordening. 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, stelt dat nu al een kleine twee jaar gewerkt 

wordt met deze algemene politieverordening, waarin de mogelijkheid voorzien is 

om GAS-sancties op te leggen. De nieuwe wetgeving rond gemeentelijke 

administratieve sancties legt op dat tegen 1 januari 2014 een aantal zaken besproken 

en beslist worden op de gemeenteraden met betrekking tot GAS. Inmiddels is hier 

ook al een heel publiek debat rond gevoerd.  

De aanpassingen aan de verordening zijn er gekomen na een goed overleg binnen 

de politiezone Grensleie. Een goede afstemming is van belang en ondersteunt de 

werking van de politie die actief is over drie gemeenten. Ook de juristen vanuit de 

gemeente en de politiezone hebben hier sterk toe bijgedragen. 

Deze verordening werd ook voor advies voorgelegd aan de jeugdraad, zoals 

wettelijk voorzien. Het debat is daar vrij rustig verlopen. 

 

De burgemeester verwijst naar een tussenkomst van raadslid Masquelin, Vlaams 

Belang. Naar aanleiding hiervan werden al eens de feiten die via GAS bestraft 

werden besproken.  

 

Vervolgens overloopt hij de belangrijke wijzigingen. 

 Het boetebedrag wordt verhoogd, zoals wettelijk voorzien. 

 De minimumleeftijd voor bestraffing wordt behouden op 16 jaar.  

De jeugdraad was het hiermee eens. 

 De informatieplicht moet nageleefd worden. Rond de mogelijkheid van 

GAS moet gecommuniceerd worden. Er is alvast een infovergadering 

gepland op 13 januari 2014, samen met een bespreking van de aanpassing 

van de tarieven. 

 De procedure van ouderlijke betrokkenheid wordt ingevoerd. Dit is een 

nieuw element. Het lijkt wenselijk om deze mogelijkheid te voorzien. Dit 

lijkt niet abnormaal om de ouders te betrekken als een minderjarige iets 

mispeutert. 

 De facultatieve mogelijkheid van gemeenschapsdienst wordt voorzien. Dit 

gebeurde al op informele basis, door samenwerking met Halte R en Cohesie. 

Zo kan wie graffiti gespoten heeft, ingezet worden om die ook weer op te 

kuisen. 
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 De onmiddellijke betaling voor buitenlandse overtreders wordt voorzien. In 

Wevelgem is dit misschien eerder een theoretische mogelijkheid, maar in 

Menen wordt dit als belangrijk gezien. 

 De sanctionerende ambtenaren moeten opnieuw aangesteld worden. Dit 

gebeurt zo dadelijk in de besloten zitting. 

 

De burgemeester wijst op nog een aantal beperkte wijzigingen, inzake 

vermommingen, beledigingen en kleine diefstallen. In het bijzonder focust hij 

hierbij op de aanplakkingen ‘te koop’ en ‘te huur’. Bedoeling is dat deze borden wat 

langer mogen blijven hangen na de effectieve verkoop of verhuur. In de rand 

hiervan stelt hij dat, gelet op de wettelijke bepalingen, ook de huurprijs moet 

geafficheerd worden. Ook deze overtreding kan met GAS gesanctioneerd worden.  

 

Tot slot is er de toevoeging van artikel 308bis met betrekking tot het verbod op de 

verkoop van sterk alcoholische dranken. Bij activiteiten vanaf 1 500 personen kan 

de burgemeester dergelijk verbod aan de nachtwinkels opleggen. De jeugdraad 

vraagt om dergelijk verbod niet enkel te koppelen aan grote activiteiten. Zij ervaren 

dat een deel van de overlastproblemen wel degelijk gelinkt kan worden aan de 

impulsaankopen van sterke dranken.  

 

De burgemeester dankt de raadsleden die mee deze algemene verordening 

voorbereidend besproken hebben. Hij meent dat inspraak en participatie geen loze 

woorden zijn.  

 

De heer Marcel Masquelin, Vlaams Belang, herhaalt een opmerking vanuit de 

voorbereidende vergadering. Hij betreurt dat vanuit het wettelijk kader een 

Fransman, een buitenlander, die hier overtredingen begaat, maximaal 4 maal kan 

gesanctioneerd worden en maximaal voor 100 euro kan beboet worden. En dan 

moet dit nog ingevorderd kunnen worden. 

 

De burgemeester antwoordt dat dit het wettelijke kader is. Maximaal 25 euro per 

inbreuk, na herhaling kan dit oplopen tot 100 euro. 

 

De heer Masquelin verwijst naar recente wetgeving in Frankrijk rond prostitutie, 

zodat de bars nog meer Fransen zullen aantrekken. 

 

De heer Jasper Stragier, Groen, merkt een positieve evolutie op. Er wordt wel 

degelijk rekening gehouden met de mening vanuit de jeugdraad. 

 

De heer Kevin Defieuw, CD&V, las onlangs volgende titel bij een artikel: ‘Hij 

herkent zijn eigen kind niet meer’. Dit was geen titel van een roman, wel een 

verwijzing naar een uitspraak van gewezen minister Luc Van den Bossche, die, als 

vader van de GAS-wet in 1999, de huidige regelgeving rond GAS bekijkt. De 

oorspronkelijke bedoeling van de GAS-wet was om terugkomend storend gedrag 

aan te pakken en dit op een administratieve en gedecentraliseerde manier. De 

gewezen minister herkent na 14 jaar de doelstelling van zijn eigen wet niet meer. 

De wet is immers meer en meer symbool geworden van een onverdraagzame 

maatschappij. 14 jaar na datum krijgen de lokale overheden de kans om sancties toe 

te passen vanaf 14 jaar, in plaats vanaf de leeftijd van 16 jaar. Met deze 

mogelijkheid moet de gemeenteraad bedachtzaam omspringen.  
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‘Gaan we voor een gemeente waarin jongeren geen jongeren meer kunnen zijn? 

Gaan we voor een gemeente waarin onschuldig kattenkwaad niet meer kan? Gaan 

we voor een gemeente waarin we de verantwoordelijkheidszin van jongeren niet 

meer kunnen pikken?’ 

Het raadslid is tevreden vast te stellen dat de leeftijdsgrens op 16 jaar behouden 

blijft.  

Dit is een goede en onderbouwde keuze. Een studie van het kindercommissariaat, 

gebaseerd op een bevraging van 144 gemeenten, leert dat slechts een fractie van de 

GAS-boetes betrekking heeft op jongeren, het ging om 5%. 

Vanuit het antwoord van de burgemeester in een vorige zitting bleek dat voor de 

politiezone Grensleie één GAS-boete toegekend werd aan een jongere, bovendien 

niet in Wevelgem.   

Het raadslid apprecieert het feit dat de minimumleeftijd voor GAS-boetes niet 

verlaagd wordt. Het toont het vertrouwen van de gemeente in de jeugd.  

Daarnaast is het van belang vast te stellen hoe de gemeente met de GAS-sancties 

omgaat. Er wordt gekozen voor overleg, er wordt geluisterd naar jongeren, er wordt 

gestreefd om verantwoordelijkheidszin bij de jongeren te prikkelen.  

De heer Defieuw bedankt voor deze wijze van aanpakken. 

 

De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, verwijst naar artikel 380bis met betrekking tot 

nachtwinkels. Deze nachtwinkels worden nog vermeld in het document, maar soms 

is dit niet meer dan een titel. Wat is de reden hiervoor? 

 

De heer Jan Seynhaeve antwoordt dat dit reglement bouwt op 3 niveaus,  

3 onderdelen. Een eerste deel is van toepassing op het volledige gerechtelijke 

arrondissement, dit op vraag van de procureur, van de gerechtelijke macht. Dit zijn 

bepalingen die overal in het arrondissement van toepassing zijn. Het tweede niveau 

betreft de politiezone. Het derde niveau is dan het lokale kader, de gemeente. Hier 

zijn bijvoorbeeld de openingsuren van de begraafplaatsen opgenomen.  

De tekst wordt in zijn afzonderlijke delen goedgekeurd, maar wordt daarna 

gecoördineerd, wat bijdraagt tot de duidelijkheid voor de burger. Dus, op een 

bepaald niveau, zijn er geen specifieke bepalingen voor nachtwinkels.  

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, onderschrijft de inbreng van raadslid Kevin 

Defieuw. De indruk ontstaat stilaan dat de GAS-boetes iets zijn voor de jongeren. 

Het is belangrijk dat dit duidelijk weerlegd wordt. In de hele regio, op  

2 500 dossiers, waren er 22 dossiers met betrekking tot jongeren.  

Hij stelt dat deze sanctionering veel meer moet focussen op wildplassen, 

sluikstorten, … en dat dit ook zo duidelijk gecommuniceerd moet worden.  

Het aspect van de ouderlijke betrokkenheid baart hem zorgen. Dit is een gevaarlijk 

fenomeen en is niet nodig. Op vandaag is er een goede procedure, met tussenkomst 

van een bemiddelingsambtenaar, die 80% van de bemiddelingen succesvol afrondt. 

Ook deze ambtenaar overlegt, zowel met jongeren, als eventueel met hun ouders. 

Moet de verantwoordelijkheid nu verlegd worden naar de sanctionerend ambtenaar? 

Moet die nu beoordelen of een ouder al dan niet een kind op de juiste manier zal 

aanpakken nadat dit kind een overtreding begaan heeft?  

Dit legt een zware verantwoordelijkheid bij de sanctionerend ambtenaar, die 

hiervoor bovendien een zware procedure moet volgen. Hij moet per aangetekend 

schrijven de ouders uitnodigen. Dit is een veel te formele procedure die moet leiden 

tot een vriendelijk contact met de ouders. Dit dreigt zijn doel voorbij te schieten. 
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De heer burgemeester zegt dat deze wetsbepaling ook voor de meerderheid niet 

evident bleek. Dit kan natuurlijk gevaarlijk zijn. Zullen kinderen van ouders die 

maatschappelijk verantwoorde voorstellen formuleren hier niet beter af zijn? Dat is 

de vraag. Een ongelijke behandeling vormt inderdaad een gevaar. Belangrijk is 

natuurlijk te weten dat GAS-boetes voor minderjarigen in Wevelgem nog niet 

toegepast werden. Dus in die zin zal deze procedure niet zo snel, of niet veel, 

toegepast worden.  

Het is wel zo dat vanuit de zone gevraagd is om te overleggen met de sanctionerend 

ambtenaar hoe met deze mogelijkheid zal omgegaan worden.  

De sanctionerende ambtenaren hebben natuurlijk een grote appreciatiebevoegdheid. 

Heel wat dossiers die opgestart worden, eindigen niet met een boete.  Dit is de 

verantwoordelijkheid van de sanctionerende ambtenaren. Hun werkwijze moet 

geëvalueerd worden en lopen er dingen niet naar de wens van de regelgever, dan 

kan dit opnieuw besproken worden binnen de gemeenteraad, binnen de wettelijke 

contouren.  

 

De burgemeester heeft ook dit thema met de jeugdraad overlegd. De reactie van een 

aantal jongeren was hier dat de gemeente ook niet blind mag zijn voor het 

problematisch gedrag bij sommige jongeren. Ook vanuit de jeugdbewegingen wordt 

actie gevraagd omwille van het problematisch gedrag van een kleine groep. 

Jongerenopbouwwerk kan hier deels een oplossing bieden.  

 

De burgemeester pleit ervoor om verder met verstand om te gaan met de 

mogelijkheid tot het sanctioneren met GAS-boetes, ook ten aanzien van jongeren. 

Sommige gemeenten beboeten een affiche van een fuif die een week te lang 

uithangt. Dit is niet de stijl die hier toegepast moet worden.  Jongeren moeten tijd 

krijgen om de  regels te leren, de gemeente moet hen inspireren om zelf de 

problemen op te lossen, alvorens met boetes te zwaaien. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de algemene politieverordening, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad  

d.d. 18 november 2011; 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 

sancties (GAS); dat deze wet in werking treedt per 1 januari 2014; dat deze wet 

onder meer in de mogelijkheid voorziet van ouderlijke betrokkenheid, alternatieve 

maatregelen en onmiddellijke betaling van administratieve geldboetes; dat deze wet 

het maximumbedrag van de administratieve geldboete verhoogt naar respectievelijk 

350 euro en 175 euro; 

Overwegende dat de algemene politieverordening dient aangepast in functie van 

deze wet; dat de vigerende algemene politieverordening ook werd geëvalueerd; 

Overwegende dat een zo groot mogelijke afstemming, weliswaar met respect voor 

de eigenheid van de politiezone en haar participerende gemeenten, met de 

politieverordeningen van de andere gemeenten van het gerechtelijk arrondissement 

en in het bijzonder met de politieverordeningen van de andere gemeenten die deel 

uitmaken van de politiezone Grensleie, aanbeveling verdient; 

Overwegende dat, gelet op het maatschappelijk debat rond de mogelijke 

sanctionering van jongere minderjarigen en de bevinding dat tot nog geen enkele 
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minderjarige binnen de gemeente werd geverbaliseerd i.k.v. GAS, het niet 

opportuun wordt geacht de minimumleeftijd voor sanctionering met een 

administratieve geldboete te verlagen naar 14 jaar; 

Overwegende dat alternatieve maatregelen de facto reeds werden toegepast binnen 

het gerechtelijke arrondissement i.k.v. bemiddeling; 

Overwegende dat een goede informatie en communicatie rond de nieuwe algemene 

politieverordening belangrijk is, niet alleen in uitvoering van de GAS-wet, maar 

ook om misverstanden en ongenuanceerde standpunten in dit verband te vermijden; 

Overwegende dat de gemeente een register van de gemeentelijke administratieve 

sancties dient bij te houden; dat het aangewezen voorkomt dat dit wordt 

bijgehouden door de sanctionerend(e) ambtena(a)r(en); 

Overwegende dat na evaluatie, een aantal verduidelijkingen en aanpassingen 

werden aangebracht aan de vigerende algemene politieverordening; 

Gelet op de gewijzigde geluidsnormering voor muziekactiviteiten van kracht sedert 

1 januari 2013; 

Gelet op het decreet d.d. 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op 

het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, in het 

bijzonder de artikelen 7 en 10; 

Overwegende dat, naar analogie van andere gemeenten uit het gerechtelijk 

arrondissement een aantal gemengde inbreuken worden opgenomen; 

Gelet op artikel 1716 van het burgerlijk wetboek; 

Overwegende dat de artikelen 220-296 inzake brandveiligheid integraal verwezen 

worden naar een bijlage 1 van de algemene politieverordening om redenen van 

leesbaarheid; 

Overwegende dat het niet naleven van de stedenbouwkundige meldingsplicht op 

heden niet sanctioneerbaar is; 

Overwegende dat de zogenaamde alcoholpops een enorm succes kennen, in 

belangrijke mate bij de jongeren; 

Overwegende dat ze omwille van hun zoete smaak aansluiten bij al bestaande 

drinkgewoontes en smaken van jongeren en derhalve een drempelverlagend 

karakter hebben terwijl het overeenkomstig artikel 1, 5° van de wet van  

28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank 

juncto artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de 

accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken om sterke dranken gaat; 

Overwegende dat is vastgesteld in voorgaande jaren dat vele jongeren dergelijke 

sterke dranken aankopen in nachtwinkels voor onmiddellijk verbruik;  

Overwegende dat dit een gevaar kan inhouden voor de openbare orde, rust en 

veiligheid;  

Overwegende dat het overmatig gebruik van alcohol kan leiden tot allerlei vormen 

van overlast en criminaliteit, zoals o.a. opzettelijke beschadigingen, opzettelijke 

slagen en verwondingen en nachtlawaai;  

Overwegende dat het daarom wenselijk is de verkoop van sterke alcoholische 

dranken door nachtwinkels gedurende grote evenementen waar veel jongeren 

verwacht worden, te verbieden; dat dit tot nog door de gemeenteraad werd beslist; 

dat het om praktische redenen aangewezen is om een kader vast te stellen 

waarbinnen dergelijk verbod dient opgelegd; 

Overwegende dat de gemeente het schenken van sterke drank in occasionele 

drankgelegenheden kan reglementeren; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 23 oktober 2013; 

Gelet op de bespreking van het ontwerp van algemene politieverordening binnen 
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een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van de diverse fracties uit de 

gemeenteraad d.d. 3 december 2013; 

Gelet op het advies van de jeugdraad d.d. 30 november 2013; 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, §3, artikel 43, §2, 2° en 

artikel 186;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 119, artikel 119bis, artikel 

133 en artikel 135, §2; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1  

De algemene politieverordening van de gemeente Wevelgem vast te stellen als 

volgt:  

 

TITEL 1 Strafbepalingen 

Artikel 1  

In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder 

aanmanen om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. De 

politieambtenaren aangeduid in artikel 20 van de wet van 24 juni 2013 betreffende 

de gemeentelijke administratieve sancties (hierna GAS-wet) zijn bevoegd voor de 

vaststelling van alle overtredingen vervat in deze politieverordening. 

Ingevolge artikel 21 van de GAS-wet kunnen inbreuken die uitsluitend bestraft 

worden met een administratieve sanctie eveneens het voorwerp uitmaken van een 

vaststelling door de hiernavolgende personen: 

1° de gemeenteambtenaren die voldoen aan de door de Koning vastgelegde 

minimumvoorwaarden, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad 

inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid, en die daartoe door de 

gemeenteraad worden aangewezen; 

2° de provinciale of gewestelijke ambtenaren, de personeelsleden van de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeentebedrijven die 

hiertoe binnen het raam van hun bevoegdheden door de gemeenteraad worden 

aangewezen; 

3° de personeelsleden van de openbare vervoersmaatschappijen behorend tot één 

van de categorieën bepaald door de Koning, binnen het raam van hun 

bevoegdheden. 

De personeelsleden van de bewakingsondernemingen, die daartoe door de 

gemeenteraad werden aangewezen, kunnen uitsluitend bij de ambtenaren van de 

politie melding maken van inbreuken die enkel bestraft kunnen worden met een 

administratieve sanctie en dit enkel in het kader van de activiteiten bedoeld in 

artikel 1, §1, eerste lid, 6° van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private 

en de bijzondere veiligheid. 

Artikel 2  

Voor zover door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie geen straffen 

of administratieve sancties worden bepaald, kunnen de inbreuken op de bepalingen 

van deze politieverordening gestraft worden met: 

1° een administratieve geldboete van maximum 350 euro; 

2° een administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming 

of vergunning; 
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3° een administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming 

of vergunning; 

4° een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting. 

Indien de dader een minderjarige is, die de volle leeftijd van zestien jaar heeft 

bereikt op het tijdstip van de feiten, bedraagt het maximum van de administratieve 

geldboete 175 euro. 

De in het eerste lid bedoelde schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door 

het college van burgemeester en schepenen. De administratieve geldboete wordt 

opgelegd door de sanctionerend ambtenaar. 

Artikel 3  

Er is sprake van herhaling wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor 

eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe 

vaststelling van de inbreuk. 

In geval van herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het dubbele 

van de geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum 

van 350 euro. 

In geval van een nieuwe herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste 

drie maal de geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een 

maximum van 350 euro. 

Het maximumbedrag van 350 euro vermeld in de voorgaande leden wordt tot een 

maximum van 175 euro verminderd indien de minderjarige dader op het ogenblik 

van de vaststelling van de herhaalde feiten, de volle leeftijd van zestien jaar heeft 

bereikt. 

Artikel 4  

§1. De sanctionerend ambtenaar kan zowel voor minderjarige als voor 

meerderjarige overtreders volgende alternatieve maatregelen voor de 

administratieve geldboete opleggen: 

1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen 

belang uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de collectiviteit; 

2 ° de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de 

overtreder mogelijk maakt om door tussenkomst van een bemiddelaar, de 

veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen 

bedaren. 

 

§2. Een gemeenschapsdienst kan worden voorgesteld mits het akkoord van de 

overtreder of op zijn verzoek. 

Deze gemeenschapsdienst mag voor meerderjarige overtreders niet meer dan dertig 

uur bedragen en moet worden uitgevoerd binnen een termijn van zes maanden vanaf 

de datum van de kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar. 

Voor minderjarige overtreders mag de gemeenschapsdienst niet meer dan vijftien 

uur bedragen, dient zij georganiseerd te worden in verhouding tot zijn leeftijd en 

zijn capaciteiten en moet zij worden uitgevoerd binnen dezelfde termijn als deze die 

voor de meerderjarigen geldt. Voor minderjarige overtreders kan de sanctionerend 

ambtenaar beslissen de keuze en de modaliteiten van de gemeenschapsdienst toe te 

vertrouwen aan de bemiddelaar. 

De gemeenschapsdienst bestaat uit: 

1° een opleiding en/of 

2° een onbetaalde prestatie onder toezicht van de gemeente of van een door de 

gemeente aangewezen bevoegde rechtspersoon en uitgevoerd ten behoeve van een 
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gemeentedienst of een publiekrechtelijke rechtspersoon, een stichting of een 

vereniging zonder winstgevend oogmerk die door de gemeente wordt aangewezen. 

De procedure van gemeenschapsdienst zal omkaderd worden door een door de 

gemeente erkende dienst of rechtspersoon. 

De vader, de moeder, de voogd of de personen die de minderjarige onder hun hoede 

hebben, kunnen op hun verzoek de minderjarige begeleiden bij de uitvoering van de 

gemeenschapsdienst. 

In geval van niet-uitvoering van de gemeenschapsdienst of weigering van de 

gemeenschapsdienst kan de sanctionerend ambtenaar een administratieve geldboete 

opleggen. 

 

§3. De sanctionerend ambtenaar dient verplicht het aanbod tot bemiddeling aan de 

minderjarige over te maken, de sanctionerend ambtenaar oordeelt facultatief over 

het aanbod tot bemiddeling aan de meerderjarige. Artikel 14 en verder bepalen het 

verloop van de bemiddelingsprocedure. 

In geval van weigering van het aanbod of falen van de bemiddeling kan de 

sanctionerend ambtenaar ofwel een gemeenschapsdienst voorstellen ofwel een 

administratieve geldboete opleggen. 

Artikel 5  

Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een administratieve 

sanctie dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een 

bestuurlijk verslag. Onverminderd artikel 6, wordt dit proces-verbaal of dit 

bestuurlijk verslag binnen de twee maanden na de vaststelling bezorgd aan de 

sanctionerend ambtenaar, zoals bepaald in artikel 22 van de GAS-wet.  Als de 

overtreding wordt vastgesteld bij heterdaad wordt het proces-verbaal of het 

bestuurlijk verslag binnen de maand  na de vaststelling overgemaakt aan de 

sanctionerend ambtenaar. 

Indien het proces-verbaal of het bestuurlijk verslag onvoldoende gegevens zou 

bevatten, kan de sanctionerend ambtenaar de politiediensten verzoeken die 

gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe te voegen aan het dossier. 

Artikel 6  

Indien de feiten zowel een strafrechtelijke als een administratiefrechtelijke inbreuk 

vormen, wordt het proces-verbaal binnen de voormelde termijnen na de vaststelling, 

toegestuurd aan de Procureur des Konings. Een kopie wordt tegelijkertijd 

verzonden aan de sanctionerend ambtenaar. 

Van feiten lastens minderjarigen die enkel met een administratieve sanctie kunnen 

bestraft worden, wordt steeds een afschrift van het proces-verbaal of van het 

bestuurlijk verslag overgemaakt aan de Procureur des Konings. 

Artikel 7  

De administratieve sanctie is proportioneel naargelang van de ernst van de feiten die 

haar verantwoorden en van de eventuele herhaling. Wanneer de sanctionerend 

ambtenaar vaststelt dat de gemeenschapsdienst / lokale bemiddeling correct werd 

uitgevoerd respectievelijk geslaagd is, kan hij geen administratieve geldboete meer 

opleggen. 

Artikel 8  

De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op dezelfde reglementen of 

verordeningen geeft aanleiding tot één enkele administratieve sanctie, in verhouding 

tot de ernst van het geheel van de feiten. 
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Artikel 9  

De sanctionerend ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na het 

verstrijken van een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van de 

vaststelling van de feiten. De eventuele beroepsprocedures zijn niet inbegrepen in 

deze termijn. 

In afwijking van voormeld lid moet de beslissing van de sanctionerend ambtenaar 

binnen een termijn van twaalf maanden vanaf de dag van de vaststelling van de 

feiten genomen worden en aan de betrokkenen ter kennis gebracht, indien er een 

gemeenschapsdienst en/of bemiddeling tussenkomt. 

Artikel 10  

De beslissing wordt door de sanctionerend ambtenaar aan de overtreder ter kennis te 

worden gebracht door een aangetekend schrijven. 

In het geval van een minderjarige overtreder wordt de beslissing op dezelfde wijze 

ter kennis gebracht aan de minderjarige, evenals aan zijn vader en moeder, zijn 

voogden of de personen die de minderjarige onder hun hoede hebben. 

De sancties opgelegd door het college van burgemeester en schepenen worden ter 

kennis gebracht aan de overtreder per aangetekend schrijven ofwel door 

overhandiging tegen ontvangstbewijs. 

Beslissingen inzake feiten die tevens met een strafsanctie zijn bekleed worden 

eveneens toegestuurd aan de Procureur des Konings. 

Artikel 11  

Wanneer deze politieverordening overtreden wordt, kan de bevoegde overheid van 

ambtswege de noodzakelijke maatregelen laten uitvoeren op kosten en risico van de 

overtreder die heeft verzuimd op te treden. 

Artikel 12  

Bevelen en beslissingen van de burgemeester, gegeven in uitvoering van artikel 133 

tot en met 135 van de nieuwe gemeentewet, dienen te worden nageleefd. De niet-

naleving van deze bevelen en beslissingen is strafbaar overeenkomstig artikel 2 van 

deze politieverordening.  

Iedere persoon, op de *openbare weg alsook in alle *openbare plaatsen, moet zich 

voegen naar de bevelen en/of vorderingen hem door de bevoegde overheid in de 

uitvoering van zijn ambt gegeven. 

Artikel 13  

Alle vergunningen, toelatingen en machtigingen vermeld in deze politieverordening 

moeten worden voorgelegd op het eerste verzoek van de bevoegde personen. 

De voorwaarden opgelegd in de vergunning, toelating en machtiging dienen strikt te 

worden opgevolgd.  De niet-naleving ervan is strafbaar overeenkomstig artikel 2 

van deze politieverordening. 

 

Artikel 13bis 
De procedure van onmiddellijke betaling wordt toegepast overeenkomstig titel II, 

hoofdstuk 5 van de GAS-wet en haar uitvoeringsbesluiten. 
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TITEL 2 Bemiddelingsprocedure 

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen 

Artikel 14  

De verplichte bemiddelingsprocedure met betrekking tot de feiten gepleegd door 

minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het tijdstip van 

de feiten en de facultatieve bemiddelingsprocedure met betrekking tot 

meerderjarige overtreders waaromtrent de sanctionerend ambtenaar deze 

bemiddeling wenselijk acht, worden als volgt georganiseerd. 

Artikel 15  

De bemiddelingsambtenaar, die is aangesteld door de stad Kortrijk en ter 

beschikking staat van alle gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, 

voert de bemiddelingsprocedure uit. 

Artikel 16  

De voorafgaande bemiddelingsprocedure heeft als doel de overtreder de 

mogelijkheid te bieden de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen 

of om het conflict te doen bedaren, die ten gevolge van een inbreuk op de 

politieverordening is ontstaan. De schadeloosstelling of herstelling van de schade 

wordt vrij door de partijen onderhandeld en beslist. 

Artikel 17  

De betrokken partijen worden gestimuleerd tot actieve deelname aan het 

bemiddelingsproces. De sanctionerend ambtenaar stelt het welslagen van de 

bemiddeling vast en kan geen administratieve geldboete meer opleggen wanneer 

deze bemiddeling geslaagd is. In geval van weigering van het aanbod of falen van 

de bemiddeling kan de sanctionerend ambtenaar ofwel een gemeenschapsdienst 

voorstellen ofwel een administratieve geldboete opleggen. 

Artikel 18  

Wanneer de overtreder een minderjarige is, die op het moment van de feiten de 

leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, kan deze bijgestaan worden door een advocaat 

die door de stafhouder van de orde van advocaten wordt aangeduid.  Deze advocaat 

kan ook aanwezig zijn tijdens de bemiddelingsprocedure. 

De vader, de moeder, de voogd of personen die de minderjarige onder hun hoede 

hebben, worden op de hoogte gebracht van de bemiddelingsprocedure en bij de 

procedure betrokken per aangetekend schrijven. Voormelde personen kunnen op 

hun verzoek de minderjarige begeleiden bij de bemiddeling. 

Artikel 19  

Bemiddeling kan slechts worden georganiseerd indien het slachtoffer 

geïdentificeerd is. 

De overtreder alsook het slachtoffer aan wie de bemiddelingsprocedure wordt 

voorgesteld, kunnen de procedure aanvaarden of weigeren. 

Indien één van de betrokken partijen weigert deel te nemen aan de procedure of 

deze om het even welke reden niet kan worden opgestart, dan sluit de 

bemiddelingsambtenaar de procedure af en maakt het dossier onmiddellijk terug 

over aan de sanctionerend ambtenaar. 
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HOOFDSTUK 2 De bemiddelingsprocedure 

Artikel 20  

De sanctionerend ambtenaar selecteert de dossiers die in aanmerking komen voor 

de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve 

sancties. Vervolgens maakt hij de vereiste elementen voor de opstart van de 

bemiddeling over aan de bemiddelingsambtenaar. 

De bemiddelingsprocedure wordt na ontvangst van het dossier door de 

bemiddelingsambtenaar opgestart. 

Artikel 21  

Na ontvangst van het bemiddelingsdossier nodigt de bemiddelingsambtenaar de 

betrokken partijen en hun eventuele advocaat tegelijk uit per brief, fax of email 

tegen ontvangstbewijs. Er worden minstens twee weken voorzien tussen de datum 

waarop de uitnodiging wordt verstuurd en de datum van het bemiddelingsgesprek. 

Indien de overtreder minderjarig is, worden de vader, de moeder, de voogd of 

personen die de minderjarige onder hun hoede hebben ook aangeschreven. 

Indien de betrokken partij geen natuurlijk persoon is, dan vraagt de 

bemiddelingsambtenaar aan de betrokken partij om een vertegenwoordiger aan te 

duiden, die aan het bemiddelingsgesprek kan deelnemen. 

Het staat de bemiddelingsambtenaar vrij alle vereiste maatregelen te nemen en 

contacten te leggen die nodig zijn om de bemiddelingsprocedure op te starten en tot 

een goed einde te brengen. 

Artikel 22  

Tijdens het bemiddelingsgesprek zal de bemiddelingsambtenaar de 

bemiddelingsprocedure binnen het kader van de gemeentelijke administratieve 

sancties verduidelijken voor de betrokken partijen. De partijen worden 

geïnformeerd dat ze de mogelijkheid hebben om al dan niet op het aanbod in te 

gaan en om op elk moment de bemiddeling te beëindigen. 

Beide partijen krijgen in het gesprek de mogelijkheid een voorstelling van de feiten 

te geven en toe te lichten hoe ze dit hebben ervaren. 

De nadruk ligt tijdens het gesprek in de ondersteunende taak van de 

bemiddelingsambtenaar ten aanzien van de betrokken partijen bij het zoeken naar 

een voor allen aanvaardbare, haalbare en proportionele oplossing; in de vorm van 

een materieel, moreel, emotioneel en/of financieel herstel voor de geleden schade 

bij het slachtoffer. 

De bemiddelingsambtenaar voert de bemiddeling uit volgens de principes van 

onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid. Daarnaast houdt hij zich strikt 

aan het beroepsgeheim wat betreft de identiteit van de betrokken partijen en de 

onderzoeksgegevens in het dossier. 

Artikel 23  

Indien beide partijen een akkoord bereiken omtrent het herstel van de schade, wordt 

er een overeenkomst opgemaakt. De overeenkomst geeft het resultaat van de 

bemiddelingsprocedure weer. De gemaakte afspraken tussen de betrokken partijen 

worden expliciet vermeld. 

Na ondertekening van de overeenkomst krijgen alle betrokken partijen een 

ondertekend exemplaar. Een kopie van de overeenkomst wordt overgemaakt aan de 

sanctionerend ambtenaar. 

Wanneer één van de partijen een beroep doet op een advocaat, wordt de 

overeenkomst eerst aan de advocaat bezorgd en heeft deze één week de tijd om 
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bemerkingen op de overeenkomst ter kennis te brengen van de 

bemiddelingsambtenaar. Zonder tegenbericht wordt de overeenkomst ter 

ondertekening aan de partijen voorgelegd en nadien aan de sanctionerend ambtenaar 

overgemaakt. 

Indien de overeenkomst aan de sanctionerend ambtenaar wordt overgemaakt en op 

dat moment geen verdere opvolging meer behoeft dan meldt de bemiddelaar dat de 

overeenkomst correct werd uitgevoerd. 

Artikel 24  

De bemiddelaar volgt de uitvoering van de overeenkomst op. In de overeenkomst 

staat gestipuleerd wanneer de uitvoering moet voltooid zijn. 

Artikel 25  

Na een positieve afronding bij het correct naleven van de overeenkomst maakt de 

bemiddelingsambtenaar een evaluatierapport over aan de sanctionerende ambtenaar 

en dit uiterlijk op de tiende werkdag na de uitvoering van de overeenkomst. 

De bemiddelingsambtenaar licht de advocaat in dat de overeenkomst correct werd 

uitgevoerd. 

Indien de overeenkomst niet werd uitgevoerd, wordt dit vermeld in het rapport 

gericht aan de sanctionerend ambtenaar. De advocaat van de overtreder zal hiervan 

op de hoogte worden gebracht. 

Artikel 26  

De volledige bemiddelingsprocedure dient uiterlijk één maand voor het verstrijken 

van de verjaringstermijn beëindigd te zijn. Na overleg tussen de 

bemiddelingsambtenaar en de sanctionerend ambtenaar kan de 

bemiddelingsprocedure verlengd worden onverminderd het in acht nemen van de 

wettelijke verjaringstermijn. 

HOOFDSTUK 3 Bijzondere bepalingen 

Artikel 27  

De documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die worden gedaan 

tijdens de bemiddelingsprocedure zijn vertrouwelijk. Zij mogen niet worden 

aangewend in een gerechtelijke of administratieve procedure of enige andere 

procedure voor het oplossen van conflicten  en zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs 

niet als buitengerechtelijke bekentenis. 

Onverminderd de verplichtingen die de wet hem opleggen mag de 

bemiddelingsambtenaar de feiten waarvan hij uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt 

niet openbaar maken. Artikel 458 van het strafwetboek is op hem van toepassing. 

Partijen kunnen niet worden gehouden aan de door hen tijdens de bemiddeling 

ingenomen standpunten en voorstellen, alsmede de door hen aan de bemiddelaar of 

aan de andere partij gedane mededeling van welke aard en op welke wijze ook, 

behoudens hetgeen tussen hen werd overeengekomen in een 

bemiddelingsovereenkomst. 

Artikel 28  

De bemiddelingsambtenaar mag met geen van de partijen een band hebben of doen 

ontstaan die zijn onafhankelijkheid in de ogen van de partijen in het gedrang kan 

brengen. In geval van een belangenconflict zal hij zich onthouden. 

In voorkomend geval zal de bemiddelingsambtenaar zowel voorafgaand als tijdens 

de bemiddeling de elementen aanbrengen die zijn onafhankelijkheid in het gedrang 
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kunnen brengen. De betrokken partijen kunnen hierop hun schriftelijk akkoord 

geven om de bemiddelingsprocedure verder te zetten. Indien minstens één van de 

betrokken partijen geen schriftelijk akkoord geeft, trekt de bemiddelingsambtenaar 

zich terug uit de bemiddeling. 

HOOFDSTUK 4 Ouderlijke betrokkenheid 

Artikel 28bis  
§1. Voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling of, desgevallend, de oplegging van 

een administratieve geldboete, kan de sanctionerend ambtenaar, indien hij dit 

aangewezen acht, de procedure van ouderlijke betrokkenheid opstarten. 

§2. In het geval dat de sanctionerend ambtenaar de procedure van de ouderlijke 

betrokkenheid opstart, informeert hij, per aangetekende brief, de vader en moeder, 

voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige over de vastgestelde 

feiten. Hij verzoekt hier om, onmiddellijk na het ontvangen van het proces-verbaal, 

hun mondelinge of schriftelijke opmerkingen mee te delen over deze feiten en de 

eventueel te nemen opvoedkundige maatregelen.  Daartoe kan hij een ontmoeting 

vragen met de vader en de moeder, de voogd of de personen die de minderjarige 

onder hun hoede hebben, alsook met de minderjarige. 

Indien, na het bekomen van de voormelde opmerkingen en/of nadat hij de 

minderjarige ontmoet – evenals zijn vader, moeder, voogd of personen die er de 

hoede over hebben, en indien hij tevreden is over de educatieve maatregel(en) die 

door deze laatsten werd(en) voorgesteld, dan kan de sanctionerend ambtenaar hetzij 

de procedure afsluiten, hetzij alsnog de administratieve procedure opstarten. 

TITEL 3 Begrippenkader 

Artikel 29  

De navolgende begrippen, gehanteerd in deze verordening, worden als volgt 

gedefinieerd. Iedere verwijzing naar een hogere norm geldt als een verwijzing naar 

deze norm zoals hij op het ogenblik van de toepassing van deze verordening van 

kracht is. 

 

1 Aanplakking 

Publiciteit aangebracht op tijdelijke of permanente wijze zowel voor evenementen, 

officiële mededelingen alsook iedere andere aankondiging op tijdelijke of 

permanente wijze aangebracht. 

 

2 Afvalwater 

Water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 

ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater. 

 

3 B&B-huis 

Kamerwoning, waar tegen betaling tijdelijk of bestendig, kamers, met of zonder 

maaltijden, ter beschikking worden gesteld aan toeristen; 

en waarbij maximum 3 kamers verhuurd kunnen worden of accommodatie voor  

5 personen beschikbaar is; 

en waarbij huurder individueel (in aangrenzende ruimte) kan gebruik maken van 

basisvoorzieningen wc en bad of douche. 
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4 Begraven 

Bijplaatsen van een stoffelijk overschot in een graf. 

 

5 Beperkte verhuur  

Kamerwoning waar maximaal 3 kamers of accommodatie voor 5 personen verhuurd 

wordt en waarbij de *verhuurder zelf in de kamerwoning woont. 

 

6 Bevoegde overheid 

De gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester of 

enig ander (gemeentelijk) bestuursorgaan naargelang de hen toegewezen 

bevoegdheid, hetzij de door deze organen aangeduide personen. 

 

7 Bouwvallige gebouwen  

Gebouwen die door hun staat een gevaar opleveren voor de openbare veiligheid 

door instortingsgevaar, van het volledig gebouw of een deel ervan (bv. afhangende 

of losse dakgoten, neerschuivende pannen, scheuren in gevel, ontploffingsgevaar, 

brandgevaar, vermolmd houtwerk, enzovoort). 

 

8 Bouwwerken (zoals bedoeld in Deel 2, Titel 3, Hoofdstuk 3)  

Het bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, herinrichten van onroerende goederen. 

 

9 Collecte  

Activiteit waarbij beroep wordt gedaan op de vrijgevigheid van de bevolking door 

het vragen of inzamelen van geld of giften onder elke mogelijke vorm ook, zoals 

elke inzameling van levensmiddelen, kledingstukken en andere goederen. 

 

10 Erkend laboratorium 

Laboratorium erkend in toepassing van het koninklijk besluit van 2 april 1974 

houdende voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning van laboratoria die bij de 

bestrijding van de geluidshinder belast zijn met het beproeven van en de controle op 

apparaten en inrichtingen. 

 

11 Erkend milieudeskundige 

Milieudeskundige door de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu erkend in de 

discipline geluid. Voor alle artikelen in deze verordening waarin geluidsnormen 

worden opgelegd, gelden artikel 2 en 3 van de bijlage 4.5.1 van Vlarem II inzake de 

meetomstandigheden en de eisen waaraan de meetketen moet voldoen. 

 

12 Evenement 

Samenscholingen, betogingen, optochten, *openbare vergaderingen, rave-party’s en 

andere dergelijke evenementen waarop meerdere personen aanwezig zijn. 

 

13 Fundamentele basisvoorzieningen  

wc met waterspoeling, aangesloten op riolering; 

bad of douche met koud en warm stromend water; 

keukeninstallatie (met kooktoestel en gootsteen, voorzien van reukafsnijder). 

 

14 Geluid 

Alle vormen van geluidsemissie, voortkomend van blijvende of tijdelijke 

geluidsbronnen, al dan niet elektronisch versterkt. 
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15 Geluidsinstallatie 

Elk toestel of groep van toestellen – daartoe speciaal geproduceerd of gebruikt - dat 

of die geluid maakt, al dan niet elektronisch versterkt. 

 

16 Gemakkelijk brandbare materialen  

Materialen met een lage ontbrandingstemperatuur  zoals rietmatten, stro, karton, 

boomschors, hout, natuurlijke kerstbomen, papier, gemakkelijk brandbare textiel / 

kunststoffen… 

 

17 Geparkeerd voertuig 

Voertuig dat langer stilstaat dan nodig voor het in- of uitstappen van personen of 

voor het laden en lossen van zaken (zie artikel 2.23 van het koninklijk besluit van  

1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg). 

 

18 Gevaarlijke dieren (ook agressieve of kwaadaardige dieren) 

Elk dier dat iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie, of elk dier dat een 

ander dier verwondt of aanvalt zonder provocatie, alsook ieder dier dat indien het 

vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie redelijkerwijze iemand of andere dieren 

zou kunnen aanvallen. 

Onder deze bepaling vallen niet de volgens de milieuwetgeving (VLAREM) 

vergunnings- of meldingsplichtige dieren. 

 

19 Gezin 

Eén persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij twee of meer personen die, al dan 

niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde 

woning verblijven en er samenleven.  

 

20 Graf 

De laatste rustplaats van een stoffelijk overschot. 

 

21 Grofvuil 

Alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere 

huishouding, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in het 

recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van 

alle selectief ingezamelde afvalstoffen en gevaarlijke stoffen. 

 

22 Huishoudelijke afvalstoffen 

Afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 

en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse 

regering (zie artikel 4.1.1 van het VLAREMA), zoals gedefinieerd in artikel 3, 17° 

van het materialendecreet. 

 

23 Huisvuil 

Alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere 

huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in het voorgeschreven 

recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van 

alle selectief ingezamelde afvalstoffen en gevaarlijke stoffen. 
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24 Huurder van een kamer  

Elkeen die, in welke hoedanigheid of vorm of onder welke benaming ook, hetzij 

uitsluitend voor zichzelf, hetzij in gemeenschap met andere bewoners, het genot 

krijgt over een kamer zonder daarvan eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, 

erfpachter of opstalhouder te zijn. 

 

25 (opgeheven) 

 

26 Kamer of niet-zelfstandige woning  

Woongelegenheid waarvan de bewoner één of meerdere *fundamentele 

basisvoorzieningen moet delen met bewoners van één of meerdere andere 

woongelegenheden in hetzelfde gebouw én waarbij bewoners voor ontbrekende 

basisvoorzieningen afhankelijk zijn van gemeenschappelijke ruimtes in of 

aansluitend bij gebouw waarvan woongelegenheid deel uitmaakt.  

 

27 Kamerwoning 

Elk gebouw met *kamers, ongeacht of er andere functies en/of *woongelegenheden 

in het gebouw aanwezig zijn, in casu, *logementhuizen, *studentenhuizen en 

*B&B-huizen.  

 

28 Kermis 

Manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente om, op 

vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van 

vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument 

verkopen, samen te brengen. 

 

29 Kermisactiviteit 

Elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van 

diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van 

vestigingen van kermisgastronomie. 

 

30 Klein Gevaarlijk Afval (afgekort KGA) 

De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1 van het VLAREMA. 

 

31 Logementhuis 

Kamerwoning waar tegen betaling toevallig, tijdelijk of bestendig kamers, met of 

zonder maaltijden, ter beschikking worden gesteld aan niet-studenten, ongeacht of 

ze er wettelijk gehuisvest zijn of niet. 

 

32 Machtiging 

De schriftelijke toelating verleend door het hiertoe bevoegde orgaan.  

 

33 Markt 

Manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente, om op 

vastgestelde plaatsen en tijdstippen, personen samen te brengen die er producten of 

diensten verkopen. 

Er zijn twee soorten markten:  

Openbare markt: een markt die georganiseerd wordt door de gemeente, hetzij door 

deze autoriteit zelf beheerd, hetzij door deze in concessie gegeven. 

Private markt: een markt ingericht door een privé-initiatief, voorafgaand toegelaten 

door de gemeente. 



762 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

34 Marktleider  

De door de bevoegde overheid aangeduide ambtenaar, bevoegd tot aanduiding van 

de standplaatsen op de openbare markten, en tot controle van de documenten die de 

machtiging en identiteit van de personen die een ambulante of kermisactiviteit 

uitoefenen. 

 

34bis Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

Bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als 

huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van 

dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere 

huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1, §2, 54° van het VLAREMA. 

 

35 Milieuambtenaar  

De ambtenaar die beschikt over een geldig bekwaamheidsbewijs, afgeleverd 

volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van  

7 november 1984 tot aanwijzing voor het Vlaams gewest van de ambtenaren die 

bevoegd zijn voor het opsporen en vaststellen van inbreuken op de regelen ter 

bestrijding van de geluidshinder of overeenkomstig artikel 61 van het besluit van de 

Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het  

Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning. 

 

36 Muziek 

Alle vormen van muziekemissie, voortkomend van blijvende of tijdelijke 

geluidsbronnen, al dan niet elektronisch versterkt. 

 

37 Open vuur 

Alle vormen van een vuur met open vlam zoals kampvuren, 

kerstboomverbrandingen, houtvuren, enzovoort. 

 

38 Openbaar domein 

Alle goederen die door een uitdrukkelijke of impliciete beslissing van de bevoegde 

overheid bestemd zijn tot het gebruik van allen zonder onderscheid van de persoon, 

evenals alle goederen die behoren tot een openbare rechtspersoon en nodig zijn voor 

een openbare dienst of voor de tegemoetkoming aan een openbare noodwendigheid 

en die in die functie door geen enkel ander kunnen vervangen worden. 

 

39 Openbare of publieke inrichtingen 

Alle gebouwen, lokalen of plaatsen die kosteloos of tegen betaling of op vertoon 

van een lidkaart voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde 

categorieën van personen beperkt. De inrichtingen bedoeld in rubriek 32 van de 

indelingslijst gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 

houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, 

hetzij ontspanningsinrichtingen en schietstanden, zijn uit deze definitie gesloten. 

Er zijn twee soorten inrichtingen:  

Gesloten publieke inrichtingen: inrichtingen in gebouwen, lokalen, zalen, en 

dergelijke. 

Open publieke inrichtingen: voor het publiek toegankelijke inrichtingen die geheel 

of gedeeltelijk georganiseerd worden in open lucht, inclusief terrassen, tuinen, 

tenten, en dergelijke. 

 

40 Openbare plaats 
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iedere gesloten plaats in de zin van artikel 26 van de Grondwet die voor een 

openbare vergadering in de zin van hetzelfde artikel wordt aangewend of voor 

iedereen toegankelijk is, hetzij occasioneel, hetzij uit haar aard of primaire 

bestemming; 

de openbare weg; 

en de overige ruimtes in de open lucht indien die voor iedereen toegankelijk zijn. 

 

41 Openbare weg 

Het gedeelte van het gemeentelijk grondgebied, dat in hoofdorde bestemd is voor 

het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de 

bij wetten, besluiten en verordeningen bepaalde perken. 

De openbare weg omvat eveneens en dit binnen dezelfde perken, de installaties 

voor het vervoer en de bedeling van goederen, energie en signalen. 

De openbare weg omvat eveneens: 

de verkeerswegen, met inbegrip van de bermen en de trottoirs; 

de openbare ruimten, aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen, en 

voornamelijk bestemd voor het stationeren van voertuigen, voor tuinen, 

wandelingen en markten, openbare pleinen en groenzones. 

 

42 Openbare vergadering 

Vergaderingen die bestaan uit personen die zonder onderscheid toegelaten worden, 

maar ook die waar al diegenen toegelaten worden die aan een voorwaarde voldoen 

die afhankelijk is van hun eigen wil, zoals bv. de betaling van een willekeurige som. 

 

43 Opgraven 

Uit het graf halen van een stoffelijk overschot. 

 

44 Papier en karton 

Alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en 

ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, 

computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de 

normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare 

bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met 

waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en 

kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen 

in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en 

sproeistofzakken, enz. 

 

45 Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (afgekort 

PMD-afval) 

Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en 

drankkartons, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 

en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 

 

46 Privatieve ingebruikname 

Elke blijvende of tijdelijke ingebruikneming, hetzij door het plaatsen van om het 

even welke voorwerpen of inrichtingen op de openbare weg of het openbaar 

domein, hetzij door die voorwerpen aan de gevels of afsluitingen op te hangen of te 

bevestigen zodat zij over de openbare weg of het openbaar domein uitspringen. 
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47 Privatieve ingebruikname door bouwwerken  

Het plaatsen van materialen, stellingen, containers, werfafsluitingen, werfketen, 

torenkranen, toestellen die niet zelfstandig in het verkeer mogen gebracht worden, 

zoals hoogtewerkers, bouwliften, constructies voor steenvang, afbraakmaterialen, 

enz., telkens al dan niet afgebakend door een afsluiting of schutting. De voorgaande 

begrippen maken deel uit van een niet-beperkende opsomming. 

(zie ook ‘Bouwwerken’) 

 

48 Recyclagepark 

Een inrichting, uitgebaat door de gemeente, desgevallend het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband, die tot doel heeft de gescheiden inzameling van 

huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale 

recyclage van deze afvalstoffen. 

 

49 Rijbaan 

Het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is 

ingericht, zoals bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 

houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 

 

50 Sluikstorten 

Het achterlaten, opslaan of storten van om het even welke afvalstof op openbare en 

private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze of tijdstip dat niet overeenstemt 

met deze politieverordening en andere wettelijke bepalingen. 

 

51 Standwerker 

De persoon van wie de activiteit uitsluitend bestaat in de verkoop, op verschillende 

markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het 

gebruik uitlegt, door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een 

betere bekendheid bij het publiek en zodoende de verkoop ervan poogt te promoten. 

 

52 Stoffelijk overschot 

Lijk of asresten van menselijke oorsprong. 

 

53 Studentenhuis 

Kamerwoning waarvan de kamers uitsluitend worden te huur gesteld of verhuurd 

aan één of meer studenten. Als student wordt beschouwd elkeen die ingeschreven is 

bij een instelling van hoger onderwijs, waarvan hij de lessen volgt en voor wie dat 

zijn hoofdbezigheid vormt. Ook studentengemeenschapshuizen zoals omschreven in 

de Vlaamse Wooncode worden hieronder begrepen. 

 

54 Terras 

Elke constructie die het openbaar domein inneemt ten bate van een horecauitbating, 

waar eetwaar en/of drank voor consumptie ter plaatse te koop wordt aangeboden, 

die bestaat uit vaste en/of losse elementen, zoals windschermen, meubilair 

allerhande, parasols en andere, zonder dat deze opsomming als beperkend mag 

aanzien worden. 

 

55 Textielafval 

Alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, 

beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), 



765 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

lompen, enz., die ontstaan door de normale werking van een particuliere 

huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.  

 

56 Tuinafval 

Organisch composteerbaar afval zoals snoeihout, plantenresten, haagscheersel, 

bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazonmaaisel 

en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, 

desgevallend door een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Onder snoeihout worden 

enkel takken met een diameter van minder dan 10 cm verstaan. 

 

57 Uitbater 

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar 

niet noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de 

instelling wordt uitgebaat. 

 

58 Verhuurder 

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar, mede-eigenaar, 

vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of lasthebber een woning, gebouw, kamer 

of elk ander onroerend goed verhuurt of ter beschikking stelt tegen betaling of om 

niet.  

 

59 Verantwoordelijke 

De exploitant (uitbater en/of iedere door hem aangeduide persoon) van een 

inrichting of een activiteit, de organisator van een evenement of van een bepaalde 

activiteit. 

 

60 Verpakkingsglas 

Hol glas, dienend als verpakking, zoals flessen en bokalen. 

 

61 Vertoningen  

Het tot uiting brengen van een gedachte in een publieke plaats waartoe iedereen 

toegang heeft, hetzij gratis, hetzij tegen betaling. Voorbeelden zijn ondermeer film- 

en theatervoorstellingen in openbare lokalen. 

 

62 Vlammen  

Zichtbaar verbrandingsverschijnsel zoals brandende fakkels en kaarsen. 

 

63 Vreugdesalvo’s  

Vuurwerk dat gebruikt wordt ter viering van een nakend huwelijk of andere 

feestelijkheden.  

 

64 Vuurwerk 

Eén of meer voorwerpen gevuld met ontploffende, brandbare en/of lichtgevende 

mengsels, meestal gebruikt bij visueel en klankspektakel waardoor gekleurde en/of 

luidruchtige effecten ontstaan. 

 

65 Waterwinpunten 

Hydranten van het openbaar waterleidingsnet en open watervoorraden. 
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66 Woongelegenheid 

Lokaal of een geheel van aaneensluitende lokalen hoofdzakelijk bestemd voor 

feitelijke huisvesting van een persoon of van een groep van samenlevende personen. 

 

DEEL 1 Algemeen deel 

TITEL 1 Openbare orde in het algemeen 

HOOFDSTUK 1 *Evenementen en vermommingen 

AFDELING 1 Evenementen  

Artikel 30  

Evenementen op de *openbare weg en/of openbare pleinen zijn verboden, tenzij 

voorafgaande en schriftelijke *machtiging van de bevoegde gemeentelijke overheid.   

Evenementen in open lucht die voor iedereen toegankelijk zijn, zijn eveneens 

onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke machtiging van de bevoegde 

gemeentelijke overheid.   

Evenementen in een gesloten openbare plaats (in de zin van artikel 26 van de 

grondwet die voor een openbare vergadering in de zin van hetzelfde artikel wordt 

aangewend of voor iedereen toegankelijk is, hetzij occasioneel, hetzij uit haar aard 

of primaire bestemming) dienen om redenen van openbare veiligheid vooraf te 

worden gemeld aan de burgemeester. 

Artikel 31  

Elke aanvraag tot het inrichten van een evenement moet schriftelijk gebeuren, 

tenminste 8 weken vóór de voorziene datum.   

Commerciële activiteiten op de openbare weg  moeten schriftelijk en minstens  

8 weken vooraf aangevraagd worden.  

Voor sportmanifestaties op de openbare weg dienen bovendien de wettelijke 

bepalingen ter zake te worden nageleefd. 

De aanvraag gebeurt via het hiertoe geëigende formulier en  bevat ondermeer 

volgende inlichtingen: 

- de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en); 

- het voorwerp van het evenement;   

- de datum en het tijdstip van het evenement;   

- de geplande route en/of de locatie; 

- de voorziene plaats en tijdstip voor het begin en einde van het evenement en 

in voorkomend geval de ontbinding;  

- of er een meeting wordt gehouden bij de afsluiting van het evenement;   

- de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen; 

- de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen. 

Artikel 32  

De burgemeester kan uitzonderingen toestaan op de in artikel 31 voorziene termijn 

in uitzonderlijke omstandigheden en kan tevens bepaalde voorwaarden opleggen. 

Bij gewichtige redenen kan hij het evenement  verbieden. 
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AFDELING 2 Vermommingen  

Artikel 33  

Niemand mag een vermomming dragen die van aard is de openbare orde te storen.  

Gemaskerde of vermomde personen mogen geen vlugschriften uitdelen of 

verspreiden.   

AFDELING 3 Openbare *vertoningen 

Artikel 34  

De toegang tot *openbare of voor publiek toegankelijke inrichtingen waar 

vertoningen worden gehouden is verboden aan personen die kennelijk tekenen van 

dronkenschap vertonen.   

HOOFDSTUK 2 Nummering van gebouwen en aanbrengen van 

andere tekens 

AFDELING 1 Huisnummers 

Artikel 35  

De eigenaars en bewoners van gebouwen zijn verplicht het huisnummer dat hen 

door de gemeentelijke overheid is toegewezen aan te brengen en ervoor te zorgen 

dat dit nummer leesbaar en zichtbaar blijft. 

AFDELING 2 Aanduidingen van openbaar nut 

Artikel 36  

De eigenaars, bewoners of verantwoordelijken op grond van welke titel dan ook 

zijn verplicht: 

1. zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel van 

hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, toe te staan dat 

aanduidingen van openbaar nut en nutsvoorzieningen worden aangebracht; 

2. de gemeentelijke overheid te verwittigen wanneer deze tekens onleesbaar, 

onzichtbaar of verwijderd worden. 

 

TITEL 2 Openbare orde en rust 

HOOFDSTUK 3 Geluidsoverlast 

AFDELING 3 Algemene bepalingen 

Artikel 37  

Het is verboden, door een gebrek aan voorzorg, *geluid, gerucht of rumoer te 

veroorzaken zonder rechtmatige reden of zonder noodzaak, wanneer dit de rust van 

de inwoners in het gedrang brengt.  

Artikel 38 Gemengde inbreuk – volgens art. 561,1° Sw. 

Het is, zoals bepaald in artikel 561,1° van het strafwetboek,  verboden zich schuldig 

te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan 

worden verstoord. 
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De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 

overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (strafbepalingen) van deze verordening. 

AFDELING 4 Specifieke bepalingen inzake geluidsoverlast door muziek 

1. Algemeen 

Artikel 39  

Opgeheven. 

Artikel 40  

Opgeheven. 

Artikel 41  

Opgeheven. 

 

2. Geluidsoverlast door muziek afkomstig van een publieke inrichting, 
hetzij gesloten, hetzij open 

3. Geluidsoverlast door muziek op en/of langs de openbare weg en op 
openbare plaatsen 
 

AFDELING 5   Andere specifieke vormen van geluidsoverlast 

1. Laden en lossen 

Artikel 42  

Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of andere voorwerpen 

die geluiden kunnen voortbrengen, moeten de nodige maatregelen genomen 

worden zodat ze zo geluidsarm mogelijk verplaatst kunnen worden.  

2. Draaiende houden van voertuigen 

Artikel 43  

Het is verboden, tijdens de nacht, voertuigen of hun toebehoren met koelinstallaties 

draaiende te houden terwijl het voertuig *geparkeerd staat en dit op minder dan  

200 meter van de bewoning. 

 
3. Voertuigen met luidsprekers 

Artikel 44  

§1: Het gebruik van luidsprekers op voertuigen die bestemd zijn voor publiciteit is 

onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde 

gemeentelijke overheid.  

§2: De machtiging moet steeds in het voertuig aanwezig zijn.  

 
4. Aandachtstrekkende geluidsmiddelen en geluidssignalen 

Artikel 45  

Het gebruik van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, of andere 

geluidsverwekkende hulpmiddelen om de aandacht te trekken op de verkoop van 

een product of om een dienst te verlenen, is enkel toegelaten, mits voorafgaande 

schriftelijke machtiging van de bevoegde gemeentelijke overheid.  
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5. Toestellen voor recreatief gebruik 

Artikel 46  

§1: Het is verboden met ontploffingsmotor of verbrandingsmotor aangedreven 

sport- en speeltuigen te gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of 

groepsvermakelijkheden, wedstrijden of manifestaties mee te houden of te 

organiseren in de open lucht, op minder dan 200 meter van de bewoning. (Dit 

verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van 

toepassing zijn). 

§2: Afwijkingen hierop kunnen door de bevoegde gemeentelijke overheid worden 

toegestaan.  

 
6. *Vuurwerk en *vreugdesaldo’s 

Artikel 47  

§1: Het is verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, 

binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even 

welk vuurwerk af te steken.   

 

§2: Afwijkingen hierop kunnen door de bevoegde gemeentelijke overheid worden 

toegestaan naar aanleiding van feestelijkheden.  

 

§3: Vreugdesalvo’s zijn enkel toegelaten na voorafgaande machtiging van de 

bevoegde gemeentelijke overheid. 

 
7. Werktuigen, grasmaaiers, e.d. 

8. Luchtdrukkanonnen 

AFDELING 6 Maatregelen 

Artikel 48  

De zaken die het voorwerp uitmaken van het misdrijf, en die gediend hebben tot het 

plegen van het misdrijf, kunnen tijdelijk bestuurlijk in beslag genomen worden. 

HOOFDSTUK 4 Sluitingsuur 

AFDELING 7 Algemeen 

Artikel 49  

Iedere uitbater van een inrichting dient de specifieke reglementering ter zake na te 

leven. 

AFDELING 8 Publieke inrichtingen bestemd voor vermaak of voor enige 

consumptie 

AFDELING 9 Nachtwinkels 

AFDELING 10 Terrassen 
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TITEL 3 Openbare veiligheid en doorgang op de openbare 

weg en het *openbaar domein 

HOOFDSTUK 5 Algemene bepalingen 

Artikel 50  

Het is, zonder schriftelijke en voorafgaande machtiging van de *bevoegde overheid, 

verboden: 

1. enige wijziging aan overheidsgoederen aan te brengen;  

2. zonder noodzaak roosters, riooldeksels of toegangen tot ondergrondse 

ruimten te openen.  De nodige voorzorgsmaatregelen dienen hiertoe steeds 

in acht genomen te worden; 

3. een activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte 

doorgang in het gedrang kan brengen; 

4. aan gebouwen langsheen de openbare weg iets vast te hechten of te laten 

uitsteken. Hierbij dienen steeds de nodige voorzorgsmaatregelen genomen te 

worden inzake stevigheid, veiligheid en vlotte doorgang. 

HOOFDSTUK 6 Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang 

Artikel 51  

Het achterlaten van fietsen en tweewielige motorvoertuigen op de openbare weg is 

enkel toegestaan op plaatsen hiertoe specifiek voorzien. Bij afwezigheid van 

specifieke voorzieningen binnen een redelijke straal, dient steeds voldoende 

doorgang te worden gelaten, hetzij een vrije doorgang van minstens één meter.  

HOOFDSTUK 7 *Privatieve ingebruikname van het openbaar 

domein en de openbare weg 

AFDELING 11 Algemene bepalingen 

Artikel 52  

Elke privatieve ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg is 

verboden tenzij schriftelijke en voorafgaande machtiging door de bevoegde 

overheid wordt verleend. 

Er dient, behoudens door de vergunnende overheid te verlenen afwijking – op het 

voetpad of de plaats bestemd voor voetgangersverkeer – altijd een vrije doorgang 

van minstens 1,5 m over te blijven.  

Artikel 53  

Iedere persoon die het openbaar domein of de openbare weg in gebruik neemt, is 

ertoe gehouden die in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, onmiddellijk bij het 

beëindigen van de privatieve ingebruikname.    
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AFDELING 12 Specifieke bepalingen 

1. Ingebruikname van het openbaar domein of de openbare weg ter 

gelegenheid van *bouwwerken 

Artikel 54  

Bij aanvraag tot ingebruikname van het openbaar domein overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 52 dient steeds een inname-, inrichtings- en signalisatieplan 

met aanduiding van de ingebruikname gevoegd te worden. 

Artikel 55  

§1. Iedere persoon die werken uitvoert of laat uitvoeren  op het openbaar domein of 

de openbare weg, is ertoe gehouden te zorgen voor de afdoende verlichting en 

signalisatie van de materialen, steigers of om het even welke andere voorwerpen, 

die zij op het openbaar domein hebben neergelegd of achtergelaten, alsook voor de 

verlichting van de uitgravingen die zij daar gedaan hebben.  Bij niet-naleving kan 

de gemeente ambtshalve de nodige signalisatie aanbrengen op kosten en risico van 

de overtreder. 

§2. De voorwaarden opgelegd in de signalisatievergunning dienen strikt te worden 

opgevolgd.  De niet-naleving ervan is strafbaar overeenkomstig artikel 2 van deze 

politieverordening. 

 
2. Werkzaamheden met invloed op het openbaar domein en de openbare weg 

Artikel 56  

De aannemer of, bij ontstentenis, de bouwheer dient bij werkzaamheden die stof of 

afval op het openbaar domein, de openbare weg of de omringende eigendommen 

kunnen verspreiden, de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om hinder, 

ongemakken en ongelukken te voorkomen . 

Artikel 57  

De aannemer of, bij ontstentenis, de bouwheer die langs de openbare weg bouwt, 

verbouwt of afbreekt, moet de volledige bouwwerf van een stevige afsluiting 

voorzien vooraleer de werken aan te vatten. 

3. Ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg door 

*terrassen 

Artikel 58  

De aanvraag tot uitbating van een terras op het openbaar domein overeenkomstig de 

algemene bepaling van artikel 52 dient minstens 4 weken vooraf schriftelijk te 

worden ingediend. 

Artikel 59  

De aanvraag tot machtiging dient volgende documenten te omvatten: 

a) een aanvraagformulier; 

b) technische tekeningen; 

c) een schets van de inplanting;           

d) de nodige attesten; 

e) eventuele materiaalstalen, foto’s;   

f) in voorkomend geval, alle nodige en nuttige documenten. 

Elke wijziging, vervanging of verlenging maakt steeds het voorwerp uit van een 

afzonderlijke en expliciete machtiging. 



772 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

Artikel 60  

Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om hinder, ongemakken en 

ongelukken te voorkomen. 

Eventuele verwarming van het terras kan slechts mits gunstig advies van de 

brandweer. 

Artikel 61  

De specifieke lokale reglementering inzake inrichting van een terras op het 

openbaar domein wordt door de gemeente vastgelegd in een afzonderlijke 

terrasverordening.  

 
4. Ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg door uitstal van 

handelsuitstallen (met inbegrip van verkoopautomaten) 

Artikel 62  

Overeenkomstig artikel 52 mag niemand op het openbaar domein zijn koopwaren 

uitstallen, tenzij vooraf een schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid 

bekomen wordt. De aanvraag dient minstens vier weken vooraf ingediend. 

HOOFDSTUK 8 *Aanplakkingen 

AFDELING 13 Algemene bepalingen inzake aanplakkingen 

Artikel 63  

Aanplakking op het openbaar domein of erover uitstekend kan slechts op die 

plaatsen hiertoe specifiek bestemd of aangeduid door de bevoegde overheid en op 

de wijze door de bevoegde overheid bepaald. 

Artikel 64  

Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, 

vlugschriften en plakbriefjes, zelfklevers, aan te brengen of te plaatsen op de 

openbare weg en op de bomen, aanplantingen, plakborden, muren, omheiningen, 

pijlers, palen, straatmeubilair, openbare gebouwen, bruggen, kunstwerken, zuilen, 

bouwwerken, monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke 

nabijheid ervan liggende opstanden of op andere plaatsen. 

Het is verboden aan te plakken op leegstaande panden, op verkeerstekens, 

verkeerslichten, vluchtheuvels.  

Het verbod uit het eerste lid geldt niet in geval hiervoor uitdrukkelijke en 

voorafgaande schriftelijke machtiging door de bevoegde overheid werd gegeven 

voor wat betreft het openbaar domein, of van de eigenaar of de gebruiker, voor wat 

betreft private goederen. 

De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op: 

 de aanplakbiljetten die betrekking hebben op de verkoop of de verhuur van 

onroerende goederen, voor zover hun totale oppervlakte geen 2 m² 

overschrijdt en voor zover zij aangebracht zijn op het onroerend goed dat te 

koop of te huur wordt aangeboden; 

 de aanplakbiljetten aangebracht ter uitvoering van een wettelijke of 

reglementaire bepaling of door de openbare of ministeriële ambtenaren. 

Artikel 65  

De inhoud van de aanplakkingen mag de openbare orde, openbare veiligheid, 

openbare rust en goede zeden niet in het gedrang brengen. 
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Artikel 66  

Op reglementaire wijze aangebrachte aanplakkingen mogen niet worden vernield, 

gescheurd, verwijderd of overplakt, zolang de datum van het evenement dat 

vermeld is op de aanplakbrief niet verstreken is. 

Artikel 67  

De aanplakbiljetten dienen ten laatste één week na het evenement verwijderd te 

worden, tenzij anders bepaald in specifieke reglementering. 

Artikel 68  

De aangebrachte publiciteitsmiddelen mogen in geen geval de veiligheid en 

zichtbaarheid van de weg en de wegenuitrusting in het gedrang brengen. 

Artikel 69  

Alle publiciteitsmiddelen aangebracht in overtreding met de bepalingen van de 

algemene politieverordening, dienen op het eerste bevel van de bevoegde overheid 

verwijderd te worden.   

Bij niet opvolgen van dit bevel kunnen deze op kosten en op risico van de 

overtreder worden verwijderd.  

Artikel 70  

Als overtreders worden beschouwd: diegene die de aanplakking verrichtte en – zo 

deze niet kan worden geïdentificeerd – de (rechts)persoon of de personen voor wie 

de aanplakking werd aangebracht.  

AFDELING 14 Specifieke bepalingen inzake aanplakkingen 

 

HOOFDSTUK 9 Bewegwijzering 

Artikel 71  

Deze afdeling is uitsluitend van toepassing op wegwijzers die geplaatst zijn op 

openbaar domein. 

AFDELING 15 Tijdelijke bewegwijzering 

Artikel 72  

Het is verboden tijdelijke wegwijzers te plaatsen op of te bevestigen aan 

verkeersborden, verkeerslichten, rotondes en straatmeubilair. 

AFDELING 16 Permanente bewegwijzering 

Artikel 73  

De wegwijzers ten behoeve van bedrijven en instellingen worden onderworpen aan 

een voorafgaande en schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.  

De voorwaarden, modaliteiten en aanvraagprocedure voor het plaatsen van deze 

wegwijzers worden geregeld in een afzonderlijk reglement.  

Artikel 74  

Met behoud van de hiernavolgende bepalingen kan de vergunning ook afhankelijk 

worden gesteld van de adviezen van andere openbare besturen. 

Artikel 75  

Opgeheven 
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Artikel 76  

Opgeheven. 

Artikel 77  

Opgeheven. 

Artikel 78  

Opgeheven. 

Artikel 79  

Wegwijzers opgesteld zonder machtiging kunnen ambtshalve en onmiddellijk 

worden weggenomen op kosten en risico van diegene die ze geplaatst heeft.  Indien 

de wegwijzers binnen de drie maanden niet worden afgehaald, kunnen ze worden 

vernietigd. 

HOOFDSTUK 10 Bijzondere veiligheidsmaatregelen bij sneeuw of 

vrieskou, ijs en ijzel 

AFDELING 17 Openbare weg en voetpaden 

Artikel 80  

Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien en 

glijbanen aan te leggen.   

Artikel 81  

Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden erover waken dat op het 

voetpad voor de eigendom die zij bewonen of gebruiken voldoende ruimte voor de 

doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan 

om de gladheid ervan te vermijden.  

Artikel 82  

§1: Het is verboden de sneeuw en het ijs bij het wegruimen op de openbare weg te 

brengen.  Sneeuw en ijs mogen wel op de uiterste rand van het voetpad geveegd 

worden zodanig dat de weggebruikers niet gehinderd worden en er voldoende 

openingen worden gelaten voor het afvloeien van het dooiwater.   

Autobushaltes, brandkranen, rioolputten en goten moeten altijd vrij blijven.  

§2: De aangelanden maken daarbij gebruik van middelen die het milieu zo min 

mogelijk schaden.  Zout en kaliumchloride worden geacht te voldoen aan deze 

bepaling. 

Artikel 83  

Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere *gezinnen, zijn allen 

hoofdelijk verantwoordelijk voor de verplichtingen bepaald in de artikelen 80 tot en 

met 82. 

AFDELING 18 Waterlopen, kanalen, stilstaande waters 

Artikel 84  

Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen, kanalen en stilstaande waters te 

begeven. 

Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben 

ingewonnen, een afwijking op dit verbod toestaan.   
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HOOFDSTUK 11 Brandveiligheid 

AFDELING 19 Brandvoorkoming 

Artikel 85  

De toegang tot de *waterwinpunten moet altijd vrij en gemakkelijk bereikbaar zijn.   

De identificatie- en herkenningstekens van deze watervoorraden dienen steeds 

duidelijk zichtbaar gehouden te worden.   

Artikel 86  

Het is verboden -zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van de burgemeester 

- enig vuur aan te leggen waarbij het gebruik of de aanwezigheid van *open vuur of 

*vlammen een risico doet ontstaan voor het publiek.   

De aanvraag tot machtiging dient samen met de nodige stukken, tijdig, minstens  

14 dagen voor de aanvang van de activiteit ingediend te worden. 

Het is enkel toegelaten niet-afvalstoffen te gebruiken die geen hinderlijke 

rookontwikkeling met zich meebrengen. 

Artikel 87  

Zonder voorafgaande schriftelijk machtiging van de burgemeester mag men geen 

open vuur of vlammen op de openbare weg dragen of plaatsen. 

AFDELING 20 Brandveiligheid in publieke inrichtingen 

1. Algemene bepalingen 

Artikel 88  

Deze afdeling is van toepassing op elke voor het publiek toegankelijke inrichting 

waar 50 personen of meer kunnen aanwezig zijn. 

Artikel 89  

Het maximum aantal aanwezige personen wordt berekend volgens de 

berekeningswijze zoals bepaald in artikel 52 ARAB.  

Dit aantal wordt vastgesteld door de uitbater, op eigen verantwoordelijkheid, indien 

het aantal toegelaten aanwezigen niet op een afdoende wijze kan worden bepaald. 

Het maximum aantal personen dat in de publieke inrichting aanwezig mag zijn, 

moet gekend zijn door de uitbater en zijn personeel. De bezetting mag nooit hoger 

zijn dan de capaciteit van de geldige evacuatieregels en –wegen. 

Artikel 90  

De uitbater moet de nodige maatregelen nemen om overschrijding van het 

vastgesteld maximaal aantal personen te voorkomen.  

Artikel 91  

Een  publieke inrichting dient te beantwoorden aan de voorschriften inzake 

brandveiligheid. Op verzoek van de  burgemeester  kan hiertoe verslag van de 

gemeentelijke brandweerdienst opgevraagd worden. 

Artikel 92  

*Gemakkelijk brandbare materialen mogen noch als versiering noch als 

bouwmateriaal aangewend worden. Op eenvoudig verzoek dient een attest, 

afgegeven door een erkende controle-instelling aan de burgemeester of de 

politiediensten te worden voorgelegd. 
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De normale, functionele stoffering voor gordijnen, overgordijnen, vaste 

muurbekleding en tafellinnen vallen niet onder dit artikel. 

 

2. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in dansgelegenheden 

3. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in horeca-inrichtingen en 

gelijkaardige inrichtingen 

4. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid voor kamerwoningen 

 

HOOFDSTUK 12 Bestrijding van overlast door vandalisme en 

vernielingen 

Artikel 93  

Het is verboden voorwerpen op iemand te werpen, die de persoon hinderen of 

bevuilen of op welke manier dan ook schade veroorzaken.  

Artikel 94  

Het is verboden stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen die kunnen 

bevuilen of beschadigen, tegen voertuigen, huizen, gebouwen, afsluitingen of in 

tuinen en besloten erven te werpen.   

Artikel 95 Gemengde inbreuk – volgens art. 534bis Sw. 

Het is, zoals bepaald in art 534bis van het strafwetboek, verboden - zonder 

toestemming - graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen. 

De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 

overeenkomstig de strafbepalingen van deze verordening, vermeld in deel 1.  

Artikel 96 Gemengde inbreuk – volgens art. 534ter Sw. 

Het is, zoals bepaald in art 534ter van het strafwetboek,  verboden opzettelijk 

andermans onroerende eigendommen te beschadigen. 

De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 

overeenkomstig de strafbepalingen van deze verordening, vermeld in deel 1.  

Artikel 97 Gemengde inbreuk – volgens art. 563, 2° Sw. 

Het is, zoals bepaald in art 563, 2° van het strafwetboek,  verboden stedelijke of 

landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk te 

beschadigen.  

De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 

overeenkomstig de strafbepalingen van deze verordening, vermeld in deel 1.  

Artikel 98  

Het is verboden openbare watervoorzieningen, brandkranen of drinkwaterkranen te 

beschadigen, het water ervan te verontreinigen of het voor een ander doel dan 

waartoe het bestemd is, te gebruiken. 

Artikel 99 Gemengde inbreuk – volgens art. 559, 1° Sw. 

Het is, zoals bepaald in art 559, 1° van het strafwetboek , verboden, buiten de 

gevallen omschreven in boek ll, titel lX, hoofdstuk lll, van het strafwetboek, 

andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 
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De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 

overeenkomstig de strafbepalingen van deze verordening, vermeld in deel 1. 

Artikel 100 Gemengde inbreuk – volgens art. 526 Sw. 

Het is, zoals bepaald in art 526 van het strafwetboek,  verboden grafsteden, 

gedenktekens, grafstenen, monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot 

algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid 

of met haar machtiging zijn opgericht, evenals monumenten, standbeelden, 

schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere 

openbare gebouwen zijn geplaatst, te vernielen, neer te halen, te verminken of te 

beschadigen. 

De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 

overeenkomstig de strafbepalingen van deze verordening, vermeld in deel 1. 

 

HOOFDSTUK 13 Het snoeien van planten op eigendommen langs 

de openbare weg 

Artikel 101  

De bewoners of gebruikers, hetzij de eigenaars (in tweede orde doch hoofdelijk 

verantwoordelijk) van een onroerend goed, gelegen langsheen de openbare weg 

moeten ervoor zorgen dat de beplantingen die op dat goed groeien zodanig worden 

onderhouden dat: 

a) geen enkele tak op minder dan 4,50 meter van de grond boven de *rijbaan 

hangt; 

b) deze beplantingen niet over het voetpad of over de gelijkgrondse berm 

groeien tot op een hoogte van 2,50 meter; 

c) geen enkele beplanting hinder vormt voor de openbare veiligheid of de 

verkeersveiligheid in het algemeen. 

Artikel 102  

Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, zijn allen 

hoofdelijk verantwoordelijk voor de verplichting bepaald in artikel 101.   

 

TITEL 4 Openbare reinheid en gezondheid 

HOOFDSTUK 14 Algemeen onderhoud en reinheid van de 

openbare weg 
 

De bepalingen van dit hoofdstuk doen geen afbreuk aan de bepalingen van de 

artikelen 80 tot en met 83 inzake de bijzondere veiligheidsmaatregelen bij sneeuw, 

vrieskou, ijs en ijzel. 

Artikel 103  

§1. Sluikstorten is verboden. 

§2. Het is verboden op en langs de openbare weg en zijn aanhorigheden bevuilende 

en/of verontreinigende materialen of vloeistoffen te storten of te gooien die schade 

kunnen berokkenen aan de openbare veiligheid, de hygiëne of de kwaliteit van het 

leefmilieu.   
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Artikel 104  

De aangelanden moeten erover waken dat de voetpaden, gazons, halfverharding, 

rioolroosters en de straatgoten voor het onroerend goed dat zij respectievelijk 

bewonen, gebruiken of in eigendom houden, in nette staat blijven door ondermeer 

vuilnis, modder en onkruid weg te nemen.  De bewoners of gebruikers zijn in eerste 

orde gehouden, de eigenaars in tweede orde (doch hoofdelijk verantwoordelijk). 

Artikel 105  

Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, zijn allen 

hoofdelijk verantwoordelijk voor de verplichtingen bepaald in de artikelen 103 en 

104. 

Artikel 106  

Het is verboden op de openbare weg voertuigen te smeren en er - behoudens in 

geval van overmacht - werken aan uit te voeren. 

Het wassen van voertuigen is toegelaten op de openbare weg, mits de veilige en 

gemakkelijke doorgang, de openbare rust en de openbare reinheid gewaarborgd 

wordt.  

Artikel 107  

Bij evenementen op het openbaar domein dienen de richtlijnen van de gemeente 

inzake afvalvoorkoming en selectieve inzameling nageleefd te worden. 

Artikel 108  

Het is verboden zijn natuurlijke behoeften te doen op andere plaatsen dan deze die 

specifiek hiertoe zijn ingericht.  Deze plaatsen moeten volgens de regels van goed 

fatsoen gebruikt worden. 

HOOFDSTUK 15 Staat van onroerende goederen 

AFDELING 21 Woningen 

Artikel 109  

Het is verboden een woonhuis dat slechts bestemd is voor één *gezin, te bewonen 

met meer dan één gezin.  Dit verbod geldt onverminderd de bepalingen van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

Artikel 110  

Onverminderd de bepalingen van VLAREM, zijn de gebruikers van een gebouw of 

van een gedeelte van een gebouw verplicht ervoor te zorgen dat de schoorsteen en 

de rookkanalen die zij gebruiken  

1° voortdurend in goede staat onderhouden worden. 

2° minstens éénmaal per jaar geveegd worden (geldt niet voor aardgasverwarming).   

Artikel 111  

Iedere bewoner, gebruiker of eigenaar dient de sanitaire en vuilnisvoorzieningen, 

berg- en leefruimten alsook de gemeenschappelijke plaatsen van het pand dat hij 

gebruikt of waarop hij rechten heeft in hygiënische staat te houden en dient alle 

maatregelen te nemen om het uitbreken en verspreiden van besmettelijke ziekten of 

plagen te voorkomen.  De bewoners of gebruikers zijn in eerste orde gehouden, de 

eigenaars in tweede orde (doch hoofdelijk verantwoordelijk). 
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AFDELING 22 *Bouwvallige gebouwen 

Artikel 112  

Onverminderd de bepalingen van de VCRO, is het verboden de openbare veiligheid 

in het gedrang te brengen door bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud 

van huizen of gebouwen. 

Het is verplicht gehoor te geven aan de aanmaning van de bevoegde overheid om 

gebouwen die bouwvallig zijn te herstellen of te slopen. 

AFDELING 23 Leegstaande woningen  

Artikel 113  

De eigenaar van een onbewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een 

zodanige wijze af te sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, behoudens braak of 

inklimming of valse sleutel, onmogelijk wordt. 

AFDELING 24 Onderhoud van gronden 

Artikel 114  

Elke bewoner, gebruiker of eigenaar van een onbebouwd of bebouwd perceel 

grond, waar ook gelegen, is verplicht het perceel rein te houden. Hij moet ervoor 

zorgen dat de zaaddragende vegetatie jaarlijks minstens één maaibeurt krijgt tegen 

30 juni, indien noodzakelijk meerdere malen om zaadzetting te vermijden. Het 

maaisel dient verwijderd te worden.  De bewoners of gebruikers zijn in eerste orde 

gehouden, de eigenaars in tweede orde (doch hoofdelijk verantwoordelijk). 

Artikel 115  

Langs landelijke wegen, waar geen grachten voorkomen, dienen de gebruikers van 

de gronden, palend aan de openbare weg, zodanig hun akkers te bewerken, dat 

bestendig een gelijkgrondse strook van minstens 0,75 m langs de rand van de 

rijbaan, behouden blijft.  

Langs landelijke wegen waar grachten voorkomen bedraagt de afstand die men bij 

het bewerken t.o.v. de gracht dient te respecteren en niet mag bewerken 0,5 m. 

Bij het plaatsen van afsluitingen of bewerken van de bermen moet ervoor gezorgd 

worden dat steeds een voldoende vrije doorgang verzekerd is. 

De vegetatie langs de bermen en in de grachten mag niet vernietigd worden door 

vuur of chemische bestrijdingsmiddelen. 

AFDELING 25 Afsluiting van eigendommen 

Artikel 116  

Onverminderd de bepalingen van de VCRO, moeten onbebouwde gronden binnen 

een zone van aaneengesloten bebouwing voorzien zijn van een degelijke afsluiting.  

Artikel 117  

Het is verboden langs de openbare weg op de perceelsgrens afsluitingen te plaatsen, 

die de voorbijgangers kunnen verwonden of schade toebrengen. 

Artikel 118  

Het gebruik van prikkeldraad is enkel toegelaten buiten de bebouwde kom op 

minstens 50 cm van de perceelsgrens. 
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HOOFDSTUK 16 Verwijdering van afvalstoffen 

AFDELING 26 Algemene bepalingen 

Artikel 119  

Het is voor iedereen verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te 

nemen.  Alleen de daartoe door de gemeente aangewezen ophalers of haar 

opdrachthouders zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen op het openbaar 

domein en op openbare wegen. 

AFDELING 27 Aanbieding van afvalstoffen 

Artikel 120  

Afvalstoffen dienen aangeboden te worden zoals voorzien in deze verordening.  

Afvalstoffen aangeboden op een wijze of tijdstip dat niet voldoet aan de 

voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard.     

Artikel 121  

Straatkorven voor het deponeren van afval zijn enkel bestemd voor het occasioneel 

afval - zoals papier, snoepverpakkingen, vruchtenschillen, dozen en blikjes - 

afkomstig van voorbijgangers. 

Bladkorven geplaatst op het openbaar domein mogen enkel worden gebruikt voor 

het verwijderen van bladeren van openbaar groen.  

Artikel 122  

Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen bij huis-aan-huisinzameling wordt 

uitgevoerd door de hiertoe aangestelde ophalers.   

Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen via het *recyclagepark wordt 

uitgevoerd door de parkwachter.  

Voormeld toezicht houdt in dat de ophalers en de parkwachter de nodige richtlijnen 

voor een correcte aanbieding verstrekken.  De parkwachter kan, in hetzelfde kader, 

het deponeren van afval verbieden bij niet correcte aanbieding alsook om redenen 

van goed beheer of veiligheidsredenen. 

Artikel 123  

De voorgeschreven recipiënten en aangeboden afvalstoffen dienen door de 

inwoners altijd aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en vóór het 

betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van 

voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen.  Voor plaatsen of stegen die niet 

door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dient de aanbieder de 

voorgeschreven recipiënten of anders aangeboden afvalstoffen te plaatsen op de 

dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg die wel toegankelijk is. 

Artikel 124  

De aanbieder van het afval moet instaan voor het opruimen van het afval als dit 

verspreid wordt vóór de ophaling. 

Artikel 125  

Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of 

gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde 

personeel in de uitoefening van hun functie. 
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Artikel 126  

De geledigde recipiënten, de vergeten en de geweigerde recipiënten en afvalstoffen 

dienen door de aanbieder op de dag van lediging terug te worden verwijderd van de 

openbare weg. 

Artikel 127  

Afvalstoffen dienen aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt 

voor de veiligheid, gezondheid en/of het besmeuren van de ophaler. Scherpe 

voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren 

voor de ophalers.  

AFDELING 28 Afval op standplaatsen 

Artikel 128  

De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting die niet onder 

toepassing valt van specifieke reglementering en aan of langs de openbare weg 

voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt voor onmiddellijk verbruik buiten 

de inrichting (drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een 

behoorlijke wijze, voldoende duidelijk zichtbare en goed bereikbare 

afvalrecipiënten voor gescheiden ophaling te voorzien. 

Artikel 129  

De uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en het recipiënt, de standplaats 

en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. 

AFDELING 29 Reclamedrukwerk, gratis regionale pers 

Artikel 130  

Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande 

panden of achter te laten op andere plaatsen, anders dan de brievenbus.   

Het is verboden niet geadresseerd reclamedrukwerk te deponeren in de 

brievenbussen die voorzien zijn van een tekst waarbij de bewoners te kennen geven 

dat zij dit niet wensen. 

Artikel 131  

Het is verboden enig commercieel voorwerp (staaltjes en dergelijke) te verspreiden 

zonder vooraf de burgemeester – via de lokale politie – hiervan in kennis te hebben 

gesteld.   

Artikel 132  

Het is verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van kranten, documenten, 

drukwerk, pamflet of vlugschrift reclame of drukwerk op voertuigen te bevestigen. 
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HOOFDSTUK 17 Verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en 

verglijkbare bedrijfsafvalstoffen 

HOOFDSTUK 18 Verwijdering van *afvalwater, afwatering en 

waterwegen 

AFDELING 30 Gebruik van leidingwater bij waterschaarste 

Artikel 133  

De periodes van waterschaarste of de specifieke plaatsen waar het watergebruik 

beperkt dient te worden, worden – met behoud van de bevoegdheden van de hogere 

overheden – door de burgemeester bepaald. 

AFDELING 31 Ontstoppen, reinigen en herstellen van riolen en duikers 

Artikel 134  

Behoudens machtiging van de bevoegde overheid is het verboden ondergrondse 

riolen op het openbaar domein te ontstoppen, te reinigen of te herstellen. 

Dit verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van straatontvangers als de 

minste vertraging de aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen 

en voor zover er niets wordt gedemonteerd of uitgegraven. 

Artikel 135  

De aangelande eigenaars of de zakelijk gerechtigden wiens zakelijk recht een 

gebruiksrecht op het perceel inhoudt moeten de duikers, grachten of onbevaarbare 

waterlopen die ze hebben aangelegd of laten aanleggen op privaat terrein, 

ontstoppen en reinigen.  

AFDELING 32 Grachten en straatontvangers 

Artikel 136  

Het is verboden modder, zand of afvalstoffen via grachten, goten, of 

straatontvangers te verwijderen.  

Artikel 137 gemengde inbreuk – volgens art 545 Sw. 

Het is verboden, zoals voorzien in art. 545 van het strafwetboek, grachten op te 

vullen of te verleggen tenzij hiervoor een vergunning werd verleend door de 

bevoegde overheid.  De grachten die wederrechtelijk werden opgevuld of verlegd, 

zullen op kosten van de overtreder in hun oorspronkelijke staat hersteld worden.  

De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 

overeenkomstig de strafbepalingen van deze verordening, vermeld in deel 1. 

Artikel 138  

Met het oog op de verdelging van ratten en ander ongedierte, langs de boorden van 

grachten en waterlopen, zijn de bewoners, gebruikers en eigenaars van de 

aangelande percelen verplicht de vrije doorgang te verlenen aan personen met de 

verdelging belast.  Zij dienen het plaatsen van de daartoe nodige materialen te 

gedogen. 
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TITEL 5 Dieren 

HOOFDSTUK 19 Algemeen 

Artikel 139  

§1: Het is de eigenaars, bezitters, bewakers, houders van dieren verboden deze te 

begeleiden, te laten rondzwerven of onbewaakt op de openbare weg en voor het 

publiek toegankelijke plaatsen te laten lopen,  zonder de nodige voorzorgen te 

nemen om deze te beletten de veiligheid of het gemak van doorgang te verstoren. 

§2: Het is de personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden het dier 

te begeleiden. 

Artikel 140  

De eigenaars, bezitters, bewakers, houders van dieren moeten er zorg voor dragen 

dat hun dieren parken en plantsoenen, huisdrempels, gevels, voortuinen, straten en 

voetpaden, wandel- en fietswegen, sportvelden en speelpleinen, en alle voor het 

publiek toegankelijke plaatsen, niet bevuilen met hun uitwerpselen.  

Eventuele uitwerpselen dienen onverwijld met aangepaste middelen verwijderd te 

worden. 

Artikel 141  

De eigenaars, bezitters, bewakers, houders van dieren dienen alle nodige en nuttige 

maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze dieren overlast of abnormale 

hinder voor de omgeving veroorzaken.  

HOOFDSTUK 20 Honden 

Artikel 142  

Het is eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden, verboden hun honden 

op te hitsen of niet in bedwang te houden. 

Artikel 143  

a) Honden moeten aan de leiband gehouden worden op de openbare weg en op 

*openbare plaatsen. 

b) Iedereen die een hond begeleidt moet hiertoe steeds minimaal een zakje bij 

zich hebben voor het opruimen van de hondenpoep.  

Het zakje moet voldoende groot zijn en moet kunnen dichtgeknoopt worden. 

Het zakje moet op het eerste verzoek van de bevoegde overheid  getoond 

worden. 

Het zakje met de uitwerpselen mag alleen gedeponeerd worden in de 

gemeentelijke afvalkorven of meegegeven worden met het gewone 

*huisvuil. 

Uitzondering op de bovenstaande verplichting vermeld inzake het 

onmiddellijk verwijderen van hondenpoep, wordt gemaakt voor mensen met 

een assistentiehond.   

c) De bepalingen van dit artikel ontslaan de aangelanden evenwel niet van hun 

algemene verplichting de bepalingen inzake het rein houden van de 

gemeente na te leven. 
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HOOFDSTUK 21 Voederen en nestelen van dieren 

Artikel 144  

De eigenaars of gebruikers van gebouwen en installaties zijn verplicht maatregelen 

te nemen tegen het nestelen van verwilderde dieren. 

Artikel 145  

Het is verboden verwilderde dieren te voederen.  Dit verbod geldt niet voor 

personen hiertoe bevoegd in functie van hun opdracht. 

Artikel 146  

Het is verboden op openbaar domein en op openbare plaatsen dieren te voederen.  

Dit verbod geldt niet voor personen hiertoe bevoegd in functie van hun opdracht. 

HOOFDSTUK 22 Verloren dieren 

Artikel 147  

Onbewaakte loslopende dieren aangetroffen op openbare wegen of openbare 

plaatsen, worden door of in opdracht van de bevoegde personen, gevangen en 

overgebracht naar het dierenasiel of andere geschikte locaties. 

Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het 

dier. 

HOOFDSTUK 23 *Gevaarlijke dieren 

Artikel 148  

Het is verboden op het grondgebied van de gemeente agressieve, kwaadaardige en 

gevaarlijke dieren te houden. 

HOOFDSTUK 24 Uitvliegen van duiven 

Artikel 149  

Het is binnen de grenzen van de gemeente verboden duiven die niet aan de 

prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen van zonsopgang tot één uur na het 

sluiten van de prijskampen op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen of 

wijkkermissen waarop prijsvluchten plaatsgrijpen. Dit verbod geldt tijdens de 

periode van 1 maart tot 31 oktober.  

Het is eveneens verboden tijdens het verloop van wedstrijdvluchten voor reisduiven 

nadeel te berokkenen door met opzet handelingen te stellen, die het normaal 

bereiken van de hokken door wedstrijdduiven beletten of vertragen.  

Artikel 150  

Wanneer, in geval van overmacht, slecht weer of andere oorzaken, de prijsvluchten 

niet op de gestelde dagen plaatsvinden, geldt het verbod in artikel 149 op de daarop 

volgende dag.  

HOOFDSTUK 25 Preventieve bewarende maatregel 

Artikel 151  

Dieren door middel waarvan deze verordening, zoals bepaald in artikel 148 wordt 

overtreden, kunnen door de bevoegde overheden preventief in bewaring worden 

genomen en tijdelijk in een dierenasiel worden ondergebracht. 
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Alle kosten voortvloeiend uit de bewarende maatregelen vallen ten laste van de 

eigenaar of de houder van het dier.  

 

TITEL 6 Begraafplaatsen en lijkbezorging 

HOOFDSTUK 26 Vaststelling van overlijden en vervoer van 

stoffelijk overschot 

AFDELING 33 Vaststelling van overlijden 

Artikel 152  

Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand nagegaan op basis 

van het overlijdensattest zoals bedoeld in artikel 78 van het burgerlijk wetboek.  

Artikel 153  

Voordat de toegelaten geneesheer vaststelt dat het een natuurlijke dood betreft, mag 

er niet overgegaan worden tot een lijkschouwing (behalve bij gerechtelijk 

onderzoek), tot het nemen van dodenmaskers en tot het balsemen of kisten. 

Artikel 154  

De aangevers regelen zonder verwijl met het gemeentebestuur de formaliteiten 

betreffende het *begraven, het verstrooien, het bewaren van de as na crematie of de 

lijkbezorging op de wijze en volgens de regels bepaald door de Vlaamse regering.   

Bij ontstentenis daarvan wordt door het gemeentebestuur beslist over dag en uur 

van de begrafenis. 

De begrafenis zal plaatsvinden meer dan 24 uren na vaststelling van het overlijden 

en uiterlijk de achtste dag daaropvolgend.  Om gewichtige redenen kan de 

burgemeester hier van afwijken. 

AFDELING 34 Vervoer van het *stoffelijk overschot 

Artikel 155  

Het lijkenvervoer wordt waargenomen door private ondernemingen, met 

inachtneming van de decretale en reglementaire bepalingen terzake. 

Artikel 156  

Niet gecremeerde stoffelijke overschotten moeten individueel met een lijkwagen of 

op een passende wijze worden vervoerd.   

Artikel 157  

§1: In afwijking van artikel 156 is het toegelaten dezelfde lijkwagen te gebruiken 

uitsluitend in volgende gevallen: 

1. voor het vervoer van een moeder en haar doodgeboren kind of voor het 

vervoer van een doodgeboren meerling; 

2. voor het vervoer van twee bloed- en aanverwanten tot de tweede graad en 

voor personen die op het ogenblik van het overlijden een feitelijk gezin 

vormden, die, tengevolge van hetzelfde feit overleden zijn, onder 

voorwaarde dat de kisten op behoorlijke wijze in de lijkwagen kunnen 

geplaatst worden. 
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§2: In afwijking van artikel 156 is het toegelaten dat de lijkjes van kinderen van 

minder dan één maand, van doodgeborenen en van foetussen, door diegene die 

instaat voor de begrafenis vervoerd worden met een behoorlijk uitgerust voertuig.   

Artikel 158  

De lijkstoet naar de begraafplaats dient te gebeuren langs de kortst mogelijke weg.  

De orde van de lijkstoet mag niet verstoord worden.  

HOOFDSTUK 27 Ordemaatregelen voor begraafplaatsen 

AFDELING 35 Algemeen 

De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van lijken en de as van de 

gecremeerde lijken van: 

- personen die overleden zijn in de gemeente of er dood zijn aangetroffen; 

- personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn maar 

die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister 

van de gemeente;   

Hiermee worden gelijkgesteld de personen die de gemeente effectief 

bewonen, doch van die inschrijving zijn vrijgesteld krachtens wettelijke 

bepalingen of internationale overeenkomsten; 

- personen begunstigd van een recht op begraving op een gemeentelijke 

begraafplaats;  

- personen die voordien hun gewone verblijfplaats in de gemeente hadden en 

die op het moment van overlijden opgenomen waren in een instelling buiten 

de gemeente of inwoonden bij een bloedverwant buiten de gemeente; 

- ongehuwde personen van wie de bloedverwanten in 1
ste

 of 2
de

 graad wel 

ingeschreven zijn in de gemeente. 

AFDELING 36 Toegang en orde 

Artikel 159  

De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek op de uren zoals bepaald in 

het bijzonder deel van dit reglement. 

Artikel 160  

Op de begraafplaatsen is het verboden: 

1. de muren en omheiningen van de begraafplaatsen, evenals de omheiningen 

van de graven, de grafstenen en de gedenkstenen te beklimmen; 

2. de *graven, de strooiweide, de gras- en bloemperken te betreden, behoudens 

de specifiek daartoe aangelegde graspaden;   

3. afval, papier en andere voorwerpen weg te werpen binnen de omheining van 

de begraafplaats, tenzij in de daartoe bestemde korven of bakken. Deze 

korven of bakken mogen alleen gebruikt worden voor afval afkomstig van 

de begraafplaats; 

4. zonder toelating binnen te dringen in de lokalen voorbehouden aan het 

personeel; 

5. te bedelen, geld in te zamelen, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te 

verkopen of zijn diensten aan te bieden; 

6. reclamebriefjes uit te delen, aanplakbiljetten, borden, geschriften of andere 

publiciteitstekens aan te brengen, zowel binnen de begraafplaats als op de 

poorten en muren met uitzondering van een plaatje van maximum 5x10 cm 

van de maker van het grafteken; 
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7. op gelijk welke wijze de doorgang van een lijkstoet belemmeren; 

8. zonder toelating van een begraafplaatsverantwoordelijke om het even welk 

voorwerp dat zich op de begraafplaats bevindt, weg te nemen of te 

verplaatsen met uitzondering van de voorwerpen op de graven van 

nabestaanden; 

9. enig dier mee te brengen of binnen te laten met uitzondering van 

assistentiehonden en onverminderd artikel 372;  

10. kinderen te laten rondlopen of spelen op de begraafplaatsen; 

11. met fietsen (behoudens artikel 372) of gemotoriseerde voertuigen (andere 

dan een lijkwagen, gemotoriseerde rolwagens voor personen met een 

handicap, dienstwagens en alle ander vervoer voor het ophalen en afleveren 

van bouwmaterialen) de begraafplaats binnen te rijden tenzij om 

uitzonderlijke redenen waartoe toelating wordt verleend door de 

burgemeester of zijn gemachtigde; 

12. op de begraafplaatsen begrafenissen of lijkstoeten te filmen of fotograferen, 

met uitzondering voor familieleden of mits toelating van de familie; 

13. zich zodanig te gedragen dat men anderen stoort of beledigt, of op een wijze 

die onverenigbaar is met de rust en de waardigheid van de plaats of met de 

eerbied die aan de doden is verschuldigd. 

AFDELING 37 Graftekens, bouwwerken en beplantingen 

Artikel 161  

Het is verboden op zaterdag, zondag en op wettelijke en decretale feestdagen enige 

bouwactiviteit op de begraafplaatsen te verrichten of bouwmateriaal op de 

begraafplaats te brengen, behalve mits toelating door de burgemeester of zijn 

gemachtigde verleend om reden van noodzakelijkheid. 

Artikel 162  

Behoudens toestemming van de burgemeester of zijn gemachtigde is het op 

zaterdag, op zondag, op wettelijke en decretale feestdagen en vanaf de laatste 

werkdag van oktober tot en met 2 november van elk jaar verboden: 

- graftekens of erbij horende voorwerpen te plaatsen of weg te nemen. Dit 

verbod betreft niet het neerleggen van eenvoudige draagbare 

herinneringstekens, kransen, bloemen, medaillons noch de graftekens met of 

zonder water te reinigen of ze recht te zetten; 

- opschriften op graftekens te beitelen of de bestaande opschriften dieper te 

maken, enig bouw-, beitel- of schilderwerk uit te voeren; 

- aanplantingen van meer dan 60 cm hoogte te planten; 

- de begraafplaatsen te betreden met krui- of blokwagens, watertonnen, 

ladders en andere werktuigen. Enkel het verzorgen van tuintjes is toegelaten, 

op voorwaarde dat de lanen en wegen niet beschadigd worden en in 

behoorlijke toestand worden gehouden. 

Artikel 163  

De graftekens en de aanplantingen moeten voldoen aan de bepalingen van het 

bijzonder deel van deze verordening. 

De opschriften van grafschriften mogen de welvoeglijkheid, de orde en de aan de 

doden verschuldigde eerbied, niet storen. 

Artikel 164  

Uitsluitend de begraafplaatsverantwoordelijke is ertoe bevoegd: 
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- een volgnummer aan te brengen op de kist of de urne; 

- de as uit te strooien; 

- de kist of de urne in de kuil, (graf)kelder of het columbarium te plaatsen; 

- een graf te delven voor begravingen of bijzettingen in volle grond en de kuil 

te vullen; 

- de nis in een columbarium en het graf op een urnenveld te openen, te 

plaatsen en af te sluiten. 

Andere personen kunnen eveneens bevoegd zijn, indien het bijzonder deel van de 

verordening dit zo bepaalt. 

Artikel 165  

Gedenktekens die niet overeenstemmen met de bepalingen van de gemeentelijke 

reglementering dienen terug verwijderd te worden door diegenen in wiens opdracht 

ze geplaatst werden.  De opdrachtgever of zijn nabestaanden, indien gekend, zullen 

hiervoor schriftelijk in gebreke worden gesteld.  Daarenboven zal, gedurende 6 

maanden, een bericht worden uitgehangen aan het grafteken en aan de ingang van 

de begraafplaats. 

Bij gebrek aan herstel binnen een periode van 6 maanden na de ingebrekestelling en 

na de aanplakking van het bericht zal de verwijdering door het gemeentebestuur 

gebeuren, en zullen de kosten ten laste gelegd worden van de bekende 

opdrachtgever(s). 

Artikel 166  

Binnen de omheining van de begraafplaats mag geen enkel materiaal achtergelaten 

worden. De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate van de behoeften. 

Alvorens op de begraafplaats te worden toegelaten, moeten de voor de graftekens 

bestemde materialen langs alle zichtbare kanten afgewerkt en gekapt zijn en gereed 

om onmiddellijk geplaatst te worden.   

Bij overtreding wordt van ambtswege door het gemeentebestuur overgegaan tot de 

wegneming van de materialen op kosten en risico van de overtreder.  

Artikel 167  

Ieder die één van deze verbodsbepalingen overtreedt, kan uit de begraafplaats 

worden gewezen,  onverminderd eventuele vervolgingen.  

 

TITEL 7 Handel 

HOOFDSTUK 28 Ambulante handel en kermisactiviteiten 

AFDELING 38 Ambulante en kermisactiviteiten 

1. Algemeen 

Artikel 168  

De standplaatshouder dient de nodige maatregelen te nemen om het markt- of 

kermisterrein rein te houden en om hinder te vermijden. 
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2. Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein 

Artikel 169  

Indien daartoe aanleiding zou bestaan, kan het college van burgemeester en 

schepenen beslissen de openbare *markten op een ander tijdstip en/of plaats te 

organiseren.  

Artikel 170  

De richtlijnen van de marktleiding moeten strikt opgevolgd worden. 

Artikel 171  

Het is verboden koopwaar of welke belemmering ook op te stellen in de 

doorgangen die voorbehouden zijn voor het publiek of de veiligheidsdiensten. 

Artikel 172  

De opengeklapte luiken van winkelwagens of luifels of paraplu’s die te koop 

aangeboden worden of die beschermen tegen zon of regen moeten zich minimum 

twee meter boven de grond bevinden. 

Artikel 173  

Het is de bezoekers verboden tussen de kramen een fiets, bromfiets of motorfiets te 

besturen. 

Artikel 174  

Behoudens toelating van de *marktleider is het gebruik van geluidsinstallaties 

verboden.  Uitzondering wordt gemaakt voor *standwerkers wiens koopwaar het 

gebruik van een geluidsversterker noodzakelijk maakt, maar enkel in de mate dat 

daardoor de verkoopsactiviteit van andere marktkramers niet wordt verstoord. 

Artikel 175  

Het is verboden, elders dan op de bestemde marktplaats en de gestelde uren en 

behoudens voorafgaande machtiging om een standplaats in te nemen op het 

openbaar domein buitende de openbare markten, de marktactiviteiten in te richten 

of voort te zetten. 

Artikel 176  

De specifieke reglementering inzake de organisatie van ambulante activiteiten op de 

openbare markten en het openbaar domein wordt door de gemeente vastgelegd in 

een administratieve verordening. 

 
3. *Kermisactiviteiten op de openbare *kermissen en op het openbaar domein 

Artikel 177  

De richtlijnen van de plaatsmeester, in het bijzonder deze voor het plaatsen en voor 

het wegnemen van de kermisattracties, moeten strikt opgevolgd worden. 

Artikel 178  

De specifieke reglementering inzake de organisatie van kermisactiviteiten op de 

openbare kermissen en op het openbaar domein wordt door de gemeente vastgelegd 

in een administratieve verordening. 
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AFDELING 39 *Collecten 

Artikel 179  

Collecten op de openbare weg en in openbare plaatsen zijn toegelaten mits een 

voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid. 

 

TITEL 8 Openbare voorzieningen 

HOOFDSTUK 29 Overnachten en kamperen 

Artikel 180  

§1. Het is verboden te overnachten of te kamperen op openbare plaatsen behoudens 

machtiging van de burgemeester.  

§2. Overnachten door jeugdgroepen, jeugdverenigingen of sportverenigingen op 

plaatsen die niet bestemd zijn tot overnachten, dient voorafgaand gemeld te worden 

aan de burgemeester.  De burgemeester kan bepaalde modaliteiten opleggen in het 

kader van openbare veiligheid. 

HOOFDSTUK 30 Gemeentelijke infrastructuur 

AFDELING 40 Sport, spel en recreatie 

Artikel 181  

Behoudens anders bepaald of anders aangeduid door verkeersborden, zijn de 

gemeentelijke speelpleinen, parken en in openlucht gelegen sportterreinen 

uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en niet-gemotoriseerde voertuigen.   

Uitzondering wordt gemaakt voor gemeentelijke dienstwagens, voertuigen van 

hulpdiensten, personen die toestemming hebben gekregen van de bevoegde 

overheid en voor personen met een handicap, alsook voor – maar beperkt tot de 

duur van – het onmiddellijk laden en lossen van goederen en personen.  

Artikel 182  

In de openbare parken, pleinen en tuinen is het verboden: 

- te fietsen buiten de verharde, dit zijn de van een wegdek voorziene paden.  

Behoudens anders aangeduid door verkeersborden, moeten motorrijtuigen 

steeds aan de hand geleid worden;   

- op kunstwerken te klimmen;   

- op de openbare grasperken te lopen en erop te zitten of te liggen op plaatsen 

waar een verbodsbord daartoe is aangebracht;   

- om over de afsluitingen te klauteren;   

- barbecues te houden, behoudens een machtiging van de burgemeester;   

- een normale doorgang te belemmeren;  

- kwaadwillig één of meer bomen om te hakken of zodanig te snijden, 

verminken of ontschorsen dat zij vergaan, alsook één of meer enten te 

vernielen.    Gemengde inbreuk (3
de

 soort) – volgens artikel 537 Sw. 

Artikel 183  

Het is verboden te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen in 

openbare ruimten of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen. 

Het zwemverbod geldt niet op plaatsen waar dit expliciet is toegelaten. 
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Artikel 184  

Elke bezoeker of gebruiker dient de richtlijnen van de verantwoordelijken van het 

terrein onmiddellijk op te volgen. 

DEEL 2 Bijzonder deel - zonaal 

TITEL 9 Openbare orde in het algemeen 

HOOFDSTUK 31 Evenementen en vermommingen 

AFDELING 41 Evenementen 

AFDELING 42 Vermommingen 

Artikel 185 Gemengde inbreuk – volgens artikel 563bis Sw. 

§1. Het is, zoals bepaald in artikel 563bis strafwetboek, behoudens andersluidende 

wetsbepalingen, verboden zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen te 

begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat men niet 

herkenbaar is. 

De overtreding van het eerste lid wordt gesanctioneerd overeenkomstig de 

strafbepalingen van deze verordening vermeld in deel 1. 

§2 Het verbod opgenomen in paragraaf 1 geldt niet voor hen die zich krachtens 

arbeidsreglementen in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het 

gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat ze niet herkenbaar zijn.    

Het verbod opgenomen in paragraaf 1 geldt evenmin voor vermommingen naar 

aanleiding van lokale gebruiken, zijnde Sint-Maarten, Halloween, Sinterklaas, 

Kerstmis, Driekoningen, carnaval, 100 dagen, Pasen (limitatieve opsomming). 

Het verbod opgenomen in paragraaf 1 geldt evenmin mits schriftelijke en 

voorafgaande gemotiveerde toestemming van de burgemeester voor evenementen 

met commerciële doeleinden en culturele en sportieve evenementen op het openbaar 

domein. 

§3. Het is verboden voor onbevoegden zich op de openbare weg te vertonen in de 

ambtskledij van burgerlijke, gerechtelijke en militaire overheden.  

De burgemeester kan, in het kader van een toegelaten evenement, afwijking 

verlenen op het verbod tot het dragen van ambtskledij van burgerlijke, gerechtelijke 

en militaire overheden, zoals bepaald in het eerste lid.  
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HOOFDSTUK 32 Nummering van gebouwen en aanbrengen van 

andere tekens 

HOOFDSTUK 33 Andere inbreuken 

Artikel 185bis gemengde inbreuk - volgens artikel 448 Sw. 

Het is zoals bepaald in artikel 448 strafwetboek verboden, hetzij door daden, hetzij door 

geschriften, prenten of zinnebeelden iemand te beledigen in een van de omstandigheden 

in artikel 444 strafwetboek bepaald.  Het is tevens verboden, in een van de 

omstandigheden in artikel 444 strafwetboek bepaald, iemand die drager is van het 

openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare hoedanigheid is 

bekleed, door woorden te beledigen in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening. 

De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd overeenkomstig de 

strafbepalingen van deze verordening  vermeld in deel 1. 

Artikel 185ter gemengde inbreuk – volgens artikel 461 en 463  

Het is zoals bepaald in artikel 461 en 463  strafwetboek verboden om een zaak die hem 

niet toebehoort bedrieglijk weg te nemen (diefstal).  Met diefstal wordt gelijkgesteld het 

bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.  

De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd overeenkomstig de 

strafbepalingen van deze verordening  vermeld in deel 1. 

TITEL 10 Openbare orde en rust 

HOOFDSTUK 34 Geluidsoverlast 

AFDELING 43 Algemene bepalingen 

AFDELING 44 Specifieke bepalingen inzake geluidsoverlast door *muziek 

Artikel 186  

Opgeheven. 

Artikel 187  

Opgeheven. 

Artikel 188  

Opgeheven. 

Artikel 189  

Opgeheven. 

Artikel 190  

Opgeheven. 

Artikel 191  

Opgeheven. 
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Artikel 192  

Opgeheven. 

Artikel 193  

Opgeheven. 

Artikel 194  

Opgeheven. 

 
1. Geluidsoverlast door muziek op en/of langs de openbare weg en op 

openbare plaatsen 

Artikel 195  

Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die 

hoorbaar is buiten het voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling, die aan 

boord van voertuigen worden begaan, worden verondersteld door de bestuurder te 

zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel. 

AFDELING 45 Andere specifieke vormen van geluidsoverlast 

1. Laden en lossen 

2. Draaiende houden van voertuigen 

3. Voertuigen met luidsprekers 

4. Aandachtstrekkende geluidsmiddelen en geluidssignalen 

5. Toestellen voor recreatief gebruik 

6. Vuurwerk en vreugdesaldo’s 

7. Werktuigen en grasmaaiers, e.d. 

Artikel 196  

Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers, kettingzagen of andere 

werktuigen aangedreven door motoren (zowel ontploffings- en elektrische 

motoren), is verboden tussen 21 uur en 07 uur. 

Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen niet 

toegestaan voor 09 uur. 

Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden. 

 
8. Luchtdrukkanonnen 
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AFDELING 46 Maatregelen 

HOOFDSTUK 35 Sluitingsuur 

AFDELING 47 Algemeen 

AFDELING 48 Publieke inrichtingen bestemd voor vermaak of voor enige 

consumptie 

Artikel 197  

Alle publieke inrichtingen bestemd voor vermaak of voor enige consumptie, met 

inbegrip van ambulante installaties van dezelfde aard, moeten gesloten blijven 

tijdens het hele jaar vanaf 01 uur ’s nachts tot 07 uur ’s ochtends met uitzondering 

van: 

- de nachten van vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag  

- de nacht voor en de nacht van de wettelijke/decretale feestdagen, met name: 

 Nieuwjaar (1 januari) 

 Pasen 

 Paasmaandag 

 Feest van de arbeid (1 mei) 

 O.L.H. Hemelvaart 

 Pinksteren 

 Pinkstermaandag 

 Vlaamse Feestdag (11 juli) 

 Nationale Feestdag (21 juli). 

 OLV Hemelvaart  (15 augustus) 

 Allerheiligen (1 november) 

 Wapenstilstand (11 november) 

 Kerstmis ( 25 december) 

- de nacht voor en de nacht van de plaatselijke kermisdagen;  

hier geldt als sluitingsuur de uren van 03 uur tot 07 uur.   

 

Dit artikel is tevens van kracht op de als hinderlijk ingedeelde inrichtingen van 

bijlage I Vlarem I onder de rubrieken 32.1 en 32.2. 

 

Met publieke inrichtingen bestemd voor vermaak of voor enige consumptie wordt 

ondermeer bedoeld herbergen, drankinrichtingen, koffiehuizen, drankslijterijen, 

tapperijen, restaurants, eethuizen, tea-rooms, frituren, feestzalen, … 

Deze voorschriften inzake sluitingsuur zijn niet van toepassing op de erkende 

hotels, hotel-restaurants, ten aanzien van de reizigers die er op regelmatige wijze 

zijn ingeschreven en op voorwaarde dat de inrichting niet toegankelijk is voor het 

gewoon publiek. 

Artikel 198  

§1: De bevoegde gemeentelijke overheid kan individuele afwijkingen op dit 

sluitingsuur verlenen mits een voorafgaande en schriftelijke aanvraag.  

De afwijking wordt slechts verleend na gunstig advies door de politie.  De 

burgemeester bepaalt de modaliteiten. 
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§2: Machtiging tot afwijking moeten door de houder op eerste vordering van de 

bevoegde overheid getoond worden, zo niet wordt men geacht niet in het bezit te 

zijn van dergelijke machtiging. 

Artikel 199  

De aanvraag tot afwijking gebeurt volgens het hiertoe bestemde formulier en dient 

volgende gegevens te bevatten: 

 naam en adres van de aanvrager; 

 telefoon en GSM-nummer waarop de aanvrager te bereiken is tijdens de 

dag(en) van de afwijking; 

 de dag(en) waarvoor de afwijking wordt aangevraagd. 

Artikel 200  

De uitbaters zijn verplicht de verbruikslokalen te doen ontruimen en te sluiten op 

het voorziene sluitingsuur . Het is dan ook verboden voor alle personen, vreemd aan 

de inrichting die hun aanwezigheid niet kunnen wettigen, zich na sluitingsuur in 

deze inrichting te bevinden. 

Artikel 201  

De inrichtingen zoals bedoeld in artikel 197 kunnen door de politie ontruimd of 

gesloten worden, zelfs vóór het er van toepassing zijnde sluitingsuur, in geval van 

overtreding op onderhavig artikel 197, in geval van wanorde of wanneer de 

openbare orde en rust wordt verstoord, wanneer aan de aanmaningen van de politie 

geen onmiddellijk gevolg wordt gegeven of wanneer na een aanmaning tijdens 

dezelfde nacht dezelfde onregelmatigheden worden vastgesteld. 

Artikel 202  

De burgemeester kan de sluiting bevelen voor een bepaalde duur van een in artikel 

197 bedoelde publieke  inrichting waar de openbare rust werd verstoord of waar 

buren- en/of milieuhinder werden vastgesteld of waarvan de houder of uitbater 

geweigerd heeft de bevelen van de politie op te volgen. 

Artikel 203  

In iedere inrichting, zoals hoger vermeld, moet een afschrift van de reglementering 

inzake sluitingsuur goed zichtbaar en leesbaar worden uitgehangen. 

AFDELING 49 Nachtwinkels 

AFDELING 50 Terrassen 

Artikel 204  

Het terras bij een publieke inrichting dient ten laatste tegen 24 uur te worden 

opgeruimd.  Het opruimen van het terras dient zo stil mogelijk te gebeuren om de 

nachtrust niet te verstoren. 
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TITEL 11 Openbare veiligheid en doorgang op de openbare 

weg en het openbaar domein 

HOOFDSTUK 36 Algemene bepalingen 

HOOFDSTUK 37 Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang 

Artikel 205  

Het is verboden skateboards te gebruiken op openbare plaatsen indien daardoor de 

veiligheid van voetgangers en de vlotte doorgang in het gedrang worden gebracht. 

HOOFDSTUK 38 Privatieve ingebruikname van het openbaar 

domein en de openbare weg 

AFDELING 51 Algemene bepalingen 

Artikel 206  

Bij privatieve ingebruikname van het openbaar domein beperkt tot 4 kalenderdagen 

dient de aanvraag minstens 2 weken vooraf te gebeuren. 

Bij privatieve ingebruikname van het openbaar domein van meer dan  

4 kalenderdagen dient de aanvraag minstens 4 weken vooraf te gebeuren.    

AFDELING 52 Specifieke bepalingen 

1. Ingebruikname van het openbaar domein of de openbare weg ter 

gelegenheid van bouwwerken 

 

Artikel 206bis 
Bij privatieve ingebruikname van het openbaar domein dient de aanvraag minstens 

2 weken vooraf te gebeuren bij de lokale politie mits er geen werken gebeuren in de 

openbare weg 

- voor werken van categorie 4 tot en met 6 (in de zin van artikel 1.11 van het 

ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en 

verkeersbelemmeringen op de openbare weg),  

- alsook voor werken van categorie 2 en 3 (in de zin van artikel 1.11 van het 

ministerieel besluit van 7 mei 1999) waarbij minder dan de helft van de 

rijbaan wordt ingenomen en een vrije doorgang wordt gevrijwaard van 

minstens 3 meter. 

Bij privatieve ingebruikname van het openbaar domein in andere gevallen dient de 

aanvraag minstens 4 weken vooraf te gebeuren bij de lokale politie.    

 

HOOFDSTUK 39 Aanplakkingen 

AFDELING 53 Algemene bepalingen inzake aanplakkingen 

AFDELING 54 Specifieke bepalingen inzake aanplakkingen 

Artikel 207  

Aanplakkingen van tijdelijke reclame op het openbaar domein voor evenementen 

van sociale, culturele, levensbeschouwelijke, liefdadige of sportieve aard kunnen 

enkel op de door het gemeentebestuur vastgestelde plaatsen en wijze.  
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Artikel 208  

De vraag tot aanplakking dient schriftelijk en minstens 4 weken vooraf te worden 

ingediend. 

Artikel 209  

Er kan enkel  aanplakking gebeuren voor evenementen die plaatsvinden op het 

grondgebied van de gemeente of voor evenementen die georganiseerd worden door 

verenigingen uit de gemeente. 

Artikel 210  

De tekst die wordt aangebracht mag uitsluitend een mededeling bevatten i.v.m. de 

evenementen en betreft enkel aankondigingen van activiteiten van sociale, culturele, 

levensbeschouwelijke, liefdadige of sportieve aard. 

Loutere commerciële publiciteit op de openbare weg is niet toegelaten.   

Activiteiten betoelaagd door of in samenwerking met het gemeentebestuur, alsook 

braderieën en handelsforen, kunnen wel gemachtigd worden om op de openbare 

weg gebruik te maken van de gemeentelijke aankondigingsmogelijkheden.   

Artikel 211  

De aanplakking van tijdelijke reclame gebeurt uitsluitend op volgende plaatsen: 

 op hiertoe specifiek door het gemeentebestuur voorziene 

infokasten/infoborden; 

 op hiertoe specifiek door het gemeentebestuur voorziene publiciteitsrasters 

door middel van tijdelijke aankondigingsborden; 

 op hiertoe specifiek door het gemeentebestuur voorziene elektronische 

informatieborden.  

Het plaatsen van tijdelijke reclameborden met affiches op het openbaar domein 

buiten deze specifieke hiertoe bestemde plaatsen is enkel toegestaan indien dit in 

het bijzonder lokaal deel van deze verordening is voorzien. 

Artikel 212  

De tijdelijke aankondigingsborden bestemd voor bevestiging aan de gemeentelijke 

publiciteitsrasters worden uitsluitend door het gemeentebestuur ter beschikking 

gesteld. Deze moeten minstens 4 weken op voorhand en schriftelijk aangevraagd 

worden aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

Het aanbrengen van commerciële logo’s is niet toegestaan. 

Aankondigingsborden die niet voldoen aan de opgelegde kenmerken zullen niet 

worden opgehangen. 

 

De bevoegde gemeentelijke dienst brengt de beletterde aankondigingsborden aan op 

de voorziene gemeentelijke publiciteitsrasters.   

De gemeentelijke diensten staan eveneens in voor het verwijderen van de 

aankondigingsborden. 

 

Het is verboden aan de genoemde rasters andere zaken of publiciteitsborden aan te 

brengen dan de door de gemeente ter beschikking gestelde aankondigingsborden, of 

borden aan te brengen die niet voldoen aan de gestelde eisen. 

Artikel 213  

Aanplakking m.b.t. de verkoop of verhuur van onroerende goederen is enkel 

toegelaten voorzover:  
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- één aanplakking per verkopende en/of verhurende instantie per 

woongelegenheid wordt aangebracht;  

- zij is aangebracht op het onroerend goed dat te koop en/of te huur wordt 

aangeboden; 

- enkel gebruik wordt gemaakt van eenzijdige aanplakbiljetten, evenwijdig 

met de voorgevel aangebracht.  Indien gebruik gemaakt wordt van 

‘neusborden’ (= uitstekende borden, tweezijdig), dan dient dit eveneens 

beperkt tot één neusbord per pand per verkopende en/of verhurende 

instantie.  Eventuele neusborden dienen op een hoogte van ten minste twee 

meter boven het gelijkvloers bevestigd voor zover het neusbord uitsteekt 

boven het voetpad en/of de openbare weg. 

Bij elke verhuring van een onroerend goed bestemd voor bewoning in de ruime 

betekenis moet bij elke officiële of publieke vermelding de prijs en de 

gemeenschappelijke lasten worden vermeld. 

Artikel 214  

Het is verboden zonder machtiging van de bevoegde overheid, op de openbare weg 

reclame te maken met enig voertuig, daartoe louter en alleen met het oog op het 

voeren van reclame geplaatst. 

HOOFDSTUK 40 Bewegwijzering 

AFDELING 55 Tijdelijke bewegwijzering 

Artikel 215  

De aanvraag van de machtiging voor plaatsing van tijdelijke bewegwijzering op het 

openbaar domein dient minstens 4 weken vooraf en schriftelijk te worden gericht 

aan de bevoegde overheid.  

Artikel 216  

De gemachtigde dient zelf te voorzien in de tijdelijke bewegwijzering (wegwijzers, 

borden en palen) en dient ze zelf te plaatsen en te verwijderen, rekening houdende 

met andere vigerende wetgeving.  

De plaatsing van de tijdelijke bewegwijzering mag ten vroegste 48 uur voor de 

aangelegenheid gebeuren.  

De verwijdering van de tijdelijke bewegwijzering dient binnen de 24 uur na de 

aangelegenheid te gebeuren. 

Artikel 217  

De gemeente kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan 

borden of aan derden, die voortkomt uit de opstelling of opstellingswijze van de 

borden.  

Artikel 218  

Tijdelijke bewegwijzering opgesteld zonder machtiging kan ambtshalve en 

onmiddellijk worden weggenomen op kosten en risico van diegene die ze geplaatst 

heeft.  Indien de bewegwijzering binnen de drie maanden niet wordt afgehaald, kan 

ze worden vernietigd. 
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AFDELING 56 Permanente bewegwijzering 

Artikel 219  

Opgeheven. 

HOOFDSTUK 41 Bijzondere veiligheidsmaatregelen bij sneeuw of 

vrieskou, ijs en ijzel 

HOOFDSTUK 42 Brandveiligheid 

AFDELING 57 Brandvoorkoming 

AFDELING 58 Brandveiligheid in publieke inrichtingen 

1. Algemene bepalingen 

2. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in dansgelegenheden 

Artikel 220  

De specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in dansgelegenheden worden 

opgenomen in bijlage 1 gevoegd bij deze politieverordening (voormalige artikelen 

220 tot en met 260). 

 
3. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in horeca-inrichtingen en 

gelijkaardige inrichtingen 

Artikel 221  

De specifieke bepalingen inzake brandveiligheid in horeca-inrichtingen en 

gelijkaardige inrichtingen worden opgenomen in bijlage 1 gevoegd bij deze 

politieverordening (voormalige artikelen 261 tot en met 275). 

 
4. Specifieke bepalingen inzake brandveiligheid voor *kamerwoningen 

Artikel 222  

De specifieke bepalingen inzake brandveiligheid voor kamerwoningen worden 

opgenomen in bijlage 1 gevoegd bij deze politieverordening (voormalige artikelen 

276 tot en met 296). 

Artikel 223  

Opgeheven. 

Artikel 224  

Opgeheven. 

Artikel 225  

Opgeheven. 

Artikel 226  

Opgeheven.  

Artikel 227  

Opgeheven.  
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Artikel 228  

Opgeheven. 

Artikel 229  

Opgeheven.    

Artikel 230  

Opgeheven.  

Artikel 231  

Opgeheven. 

Artikel 232  

Opgeheven.  

Artikel 233  

Opgeheven.  

Artikel 234  

Opgeheven. 

Artikel 235  

Opgeheven. 

Artikel 236  

Opgeheven. 

Artikel 237  

Opgeheven. 

Artikel 238  

Opgeheven.  

Artikel 239  

Opgeheven.  

Artikel 240  

Opgeheven. 

Artikel 241  

Opgeheven. 

Artikel 242  

Opgeheven. 

Artikel 243  

Opgeheven  

Artikel 244  

Opgeheven. 

Artikel 245  

Opgeheven. 
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Artikel 246  

Opgeheven. 

Artikel 247  

Opgeheven. 

Artikel 248  

Opgeheven. 

Artikel 249  

Opgeheven. 

Artikel 250  

Opgeheven. 

Artikel 251  

Opgeheven. 

Artikel 252  

Opgeheven. 

Artikel 253  

Opgeheven. 

Artikel 254  

Opgeheven. 

Artikel 255  

Opgeheven . 

Artikel 256  

Opgeheven 

Artikel 257  

Opgeheven 

Artikel 258  

Opgeheven  

Artikel 259  

Opgeheven 

Artikel 260  

Opgeheven. 

Artikel 261  

Opgeheven. 

Artikel 262  

Opgeheven. 

Artikel 263  

Opgeheven. 
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Artikel 264  

Opgeheven. 

Artikel 265  

Opgeheven. 

Artikel 266  

Opgeheven. 

Artikel 267  

Opgeheven. 

Artikel 268  

Opgeheven. 

Artikel 269  

Opgeheven. 

Artikel 270  

Opgeheven. 

Artikel 271  

Opgeheven. 

Artikel 272  

Opgeheven. 

Artikel 273  

Opgeheven. 

Artikel 274  

Opgeheven  

Artikel 275  

Opgeheven. 

Artikel 276  

Opgeheven. 

Artikel 277  

Opgeheven. 

Artikel 278  

Opgeheven. 

Artikel 279  

Opgeheven. 

Artikel 280  

Opgeheven. 

Artikel 281  

Opgeheven. 
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Artikel 282  

Opgeheven. 

Artikel 283  

Opgeheven. 

Artikel 284  

Opgeheven. 

Artikel 285  

Opgeheven. 

Artikel 286  

Opgeheven. 

Artikel 287  

Opgeheven. 

Artikel 288  

Opgeheven. 

Artikel 289  

Opgeheven. 

Artikel 290  

Opgeheven  

Artikel 291  

Opgeheven. 

Artikel 292  

Opgeheven. 

Artikel 293  

Opgeheven . 

Artikel 294  

Opgeheven . 

Artikel 295  

Opgeheven. 

Artikel 296  

Opgeheven. 

 

HOOFDSTUK 43 Bestrijding van overlast door vandalisme en 

vernielingen 
 

Artikel 296bis gemengde inbreuk – volgens artikel 521 Sw. 
Het is zoals bepaald in artikel 521 strafwetboek verboden om, buiten de gevallen in 

de artikelen 510 tot 520 strafwetboek, door welk middel ook, gebouwen, bruggen, 

dijken, straatwegen, spoorwegen, sluizen, magazijnen, werkplaatsen, loodsen, 

schepen, vaartuigen, vliegtuigen of andere kunstwerken of bouwwerken die aan een 
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ander toebehoren, geheel of ten dele te vernielen of onbruikbaar te maken met het 

oogmerk om te schaden. 

Deze bepaling is ook van toepassing in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling 

of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden van rijtuigen, wagons 

en motorvoertuigen. 

De overtreding van het eerste en tweede lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 

overeenkomstig de strafbepalingen van deze verordening vermeld in deel 1. 

Artikel 296ter  gemengde inbreuk – volgens artikel 563, 3° Sw. 

Het is zoals bepaald in artikel 563, 3° strafwetboek verboden om opzettelijk, doch 

zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand te werpen dat hem 

kan hinderen of bevuilen. 

De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 

overeenkomstig de strafbepalingen van deze verordening  vermeld in deel 1. 

 

HOOFDSTUK 44 Het snoeien van planten op eigendommen langs 

de openbare weg 

HOOFDSTUK 45 Diverse bepalingen 

Artikel 296quater 

Onverminderd de hogere regelgeving wordt het niet naleven van de meldingsplicht 

vermeld in artikel 4.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete.  

TITEL 12 Openbare reinheid en gezondheid 

TITEL 13 Dieren 

TITEL 14 Begraafplaatsen en lijkbezorging 

TITEL 15 Handel 

TITEL 16 Openbare voorzieningen 

HOOFDSTUK 46 Overnachten en kamperen 

HOOFDSTUK 47 Gemeentelijke infrastructuur 
 

Onverminderd de artikelen 181 tot en met 184 van het algemeen deel van het APV 

gelden bijkomend volgende specifieke bepalingen. 
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AFDELING 59 Sport, spel en recreatie 

1. Gemeentelijke sportinfrastructuur 

Artikel 297  

De gemeentelijke sportinfrastructuur is alleen toegankelijk voor het publiek, door 

groepen en particulieren, op de dagen, uren en onder de voorwaarden vastgesteld 

door het college van burgemeester en schepenen. 

Het is verboden de sportinfrastructuur te betreden buiten de vastgestelde 

openingsuren, uitgezonderd voor de personen belast met het toezicht. 

Artikel 298  

Er wordt geen toegang verleend aan  

a) personen die in dronken toestand verkeren; 

b) personen die door hun wangedrag de openbare orde, rust of veiligheid storen; 

c) personen die zich om andere redenen in een staat bevinden die hun weigering 

rechtvaardigt, zelfs indien ze op welke wijze ook een toegangsbewijs hebben 

bekomen. 

Artikel 299  

De bezoekers en gebruikers mogen enkel de voor het publiek toegankelijke 

gedeeltes van de sporthal betreden. 

Artikel 300  

In de gemeentelijke sportinfrastructuur is het verboden: 

- zich om te kleden buiten de daartoe aangewezen kleedkamers; 

- zich onbetamelijk te gedragen; 

- de infrastructuur en de uitrusting te verontreinigen of te beschadigen; 

- gelijk met welke voorwerpen ook, vreemd aan de beoefende sport, te 

werpen of welke tuigen ook te laten ontploffen of knallen; 

- vuur te maken; 

- zich onnodig in de gangen en op de trappen op te houden, zodat de doorgang 

wordt belemmerd; 

- de toe- en uitgangswegen, alsook deze naar de nooduitgangen, te 

belemmeren; 

- zelf de tribunes te verplaatsen; 

- de afsluitingen te beklimmen, erop te zitten of erop te staan; 

- de orde en veiligheid te verstoren of het normaal verloop van wedstrijden of 

trainingen te hinderen; 

- enig gemotoriseerd voertuig alsook fietsen binnen te brengen, tenzij om 

dienstredenen of uitdrukkelijk toegestane afwijkingen (inclusief deze 

aangeduid door verkeersborden).  Zij dienen op plaatsen die ervoor zijn 

aangeduid te worden geplaatst; 

- dieren binnen te brengen; 

- publiciteit aan te brengen, tenzij na goedkeuring. 

Artikel 301  

§1. De sportinfrastructuur mag enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor 

ze bestemd is, behoudens schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 

schepenen  

§2. De toestellen en het materiaal mogen enkel gebruikt worden voor het doel 

waarvoor zij zijn bestemd.   
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Artikel 302  

De gebruikte ruimtes moeten in nette toestand achtergelaten worden. 

Papier en afval dienen in de daartoe bestemde afvalrecipiënten te worden 

gedeponeerd. 

Artikel 303  

De gemeentelijke sportinfrastructuur omvat alle buitenterreinen, de binnen-

accommodaties, de kleedkamers, de bijhorende sanitaire voorzieningen, de 

cafetaria, bergplaatsen en alle annexen horende tot de sportaccommodatie - tenzij 

anders vermeld in de gebruikersovereenkomst - en dit alles volgens normaal 

gebruik.   

Hetzelfde geldt voor het beschikbare sportmateriaal in verband met de toegelaten 

sportactiviteit.   

Artikel 304  

De richtlijnen van het toezichthoudend personeel alsook de onderrichtingen 

aangebracht op de daartoe voorziene borden dienen te allen tijde stipt te worden 

nageleefd.   

Artikel 305  

Personen die weigeren de gegeven richtlijnen of de aangebrachte onderrichtingen of 

bepalingen na te leven, kunnen de toegang ontzegd worden of kunnen uit de 

inrichting worden verwijderd. 

 

DEEL 3 Bijzonder deel – lokaal 

TITEL 17 Openbare orde in het algemeen 

HOOFDSTUK 48 Evenementen en vermommingen 

HOOFDSTUK 49 Nummering van gebouwen en aanbrengen van 

andere tekens 

AFDELING 60 Huisnummers 

Artikel 306  

Wanneer een gebouw uit verschillende woongelegenheden bestaat, wordt iedere 

woongelegenheid met een aparte ingang afzonderlijk genummerd. 

Indien het gebouw bestaat uit verschillende woongelegenheden op verschillende 

verdiepingen krijgt elke woongelegenheid met een aparte ingang een index 

bestaande uit vier cijfers toegevoegd aan het hoofdnummer. De eerste twee cijfers 

van deze index duiden de verdieping aan, de volgende twee cijfers verwijzen naar 

de woongelegenheid op deze verdieping.   

Het nummeren met indexen gebeurt naar de voorgevel kijkend en van beneden naar 

boven. De voorgevel is hierbij de kant van het gebouw dat volledig zichtbaar is 

vanaf de straat waar het gebouw gelegen is. Aan de woongelegenheden gelegen aan 

de linkerkant van het gebouw worden onpare indexen toegekend, aan de 

woongelegenheden gelegen aan de rechterkant worden pare indexen toegekend. De 

locatie van de toegang tot de woongelegenheid ten opzichte van het visuele midden 
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van het gebouw is hierbij doorslaggevend. Hetzelfde geldt voor de achterliggende 

woongelegenheden. 

 

Het hoofdnummer van het gebouw dat bestaat uit verschillende woongelegenheden 

dient zichtbaar te worden aangebracht aan iedere hoofdingang aan de openbare weg 

gelegen.   

Binnen het gebouw moet bij elke toegangsdeur tot een woongelegenheid de index 

duidelijk aangebracht worden, alsook desgevallend op de overeenstemmende 

brievenbus. 

Deze aanvullende nummering binnen het gebouw is niet toepasselijk op 

studentenhuizen, noch op logementshuizen. 

TITEL 18 Openbare orde en rust 

HOOFDSTUK 50 Geluidsoverlast 

AFDELING 61 Algemene bepalingen 

AFDELING 62 Specifieke bepalingen inzake geluidsoverlast door muziek 

AFDELING 63 Andere specifieke vormen van geluidsoverlast 

1. Laden en lossen 

2. Draaiende houden van voertuigen 

3. Voertuigen met luidsprekers 

4. Aandachtstrekkende geluidsmiddelen en geluidssignalen 

5. Toestellen voor recreatief gebruik 

6. Vuurwerk en vreugdesaldo’s 

7. Werktuigen, grasmaaiers e.d. 

8. Luchtdrukkanonnen 

Artikel 307  

§1: Het gebruik van al dan niet automatische schrikkanonnen of gelijksoortige 

toestellen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, met inbegrip 

van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van 

krijsende vogels om vogels te verjagen, is verboden tussen 21 uur en 07 uur. 

 

§2: Het gebruik van dergelijke toestellen is uitsluitend in de periode van 15 april tot 

15 juli toegestaan.   

 

§3: Wegens onvoorziene omstandigheden eigen aan het klimaat (bv. laattijdige 

groei van de gewassen als gevolg van de weersomstandigheden) of de aard van de 

gewassen kan de periode van het gebruik van dergelijke toestellen door de 

burgemeester worden verlengd. 
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§4: De loopmond van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst 

worden ten aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden.  

 

§5: Dergelijke toestellen mogen alleen opgesteld worden op een afstand van meer 

dan 100 meter van een woning.  

AFDELING 64 Maatregelen 

HOOFDSTUK 51 Sluitingsuur 

AFDELING 65 Algemeen 

AFDELING 66 Publieke inrichtingen bestemd voor vermaak of voor enige 

consumptie 

AFDELING 67 Nachtwinkels 

Artikel 308  

Overeenkomstig het specifiek reglement inzake nachtwinkels gelden bijzondere 

sluitingsuren voor deze categorie. 

AFDELING 68 Terrassen 

HOOFDSTUK 52 Openbare rust 

AFDELING 69 Nachtwinkels 

Artikel 308bis 
Als er een evenement wordt georganiseerd dat een breed publiek aanspreekt (meer 

dan 1 500 personen) waaronder ook veel jongeren, worden de nachtwinkels van de 

deelgemeente waar het evenement doorgaat, verboden om sterke alcoholische 

dranken te verkopen gedurende de avond en nacht van betreffend evenement.  De 

burgemeester neemt naar aanleiding van een concreet evenement zoals bedoeld in 

de eerste zin een besluit. 

TITEL 19 Openbare veiligheid en doorgang op de openbare 

weg en het openbaar domein 

HOOFDSTUK 53 Algemene bepalingen 

HOOFDSTUK 54 Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang 

HOOFDSTUK 55 Privatieve ingebruikname van het openbaar 

domein en de openbare weg 

HOOFDSTUK 56 Aanplakkingen 

Artikel 309  

De publiciteitsmiddelen bestemd voor de infokasten/infoborden dienen door de 

aanvragers zelf opgehangen na toelating. Daarbij mogen ze niet overplakken en 

maximum één affiche per infobord ophangen.   
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De aangebrachte publiciteitsmiddelen worden één maal per maand, op een vast 

tijdstip gereinigd door de gemeentelijke diensten. 

Artikel 310  

Het plaatsen van tijdelijke reclameborden met affiches of andere 

publiciteitsmiddelen op het openbaar domein en buiten deze specifieke hiertoe 

bestemde plaatsen (zoals bedoeld in artikel 211) kan enkel mits uitdrukkelijke en 

voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en 

schepenen tegen de modaliteiten vastgesteld door het college van burgemeester en 

schepenen in bedoelde machtiging overeenkomstig de artikelen 63 tot en met 70 en 

de artikelen 207 tot en met 214. Elke plaatsing van tijdelijke reclameborden met 

affiches of andere publiciteitsmiddelen zonder bedoelde machtiging of niet 

overeenkomstig de modaliteiten van bedoelde machtiging kunnen onmiddellijk op 

kosten en risico van de overtreder worden verwijderd. 

TITEL 20 Openbare reinheid en gezondheid 

HOOFDSTUK 57 Algemeen onderhoud en reinheid van de 

openbare weg 

HOOFDSTUK 58 Staat van onroerende goederen 

HOOFDSTUK 59 Verwijdering van afvalstoffen 

HOOFDSTUK 60 Verwijdering van *huishoudelijke afvalstoffen en 

verglijkbare bedrijfsafvalstoffen 
 

Onverminderd de artikelen 119 tot en met 132 van het algemeen deel van het APV 

gelden bijkomend volgende specifieke bepalingen. 

AFDELING 70 Algemeen 

Artikel 311  

Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten die niet aangesloten 

zijn bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband, ter inzameling aan te bieden.  

Artikel 312  

De afvalstoffen mogen slechts vanaf 17 uur de dag voorafgaand aan de ophaling 

buitengeplaatst worden. 

AFDELING 71 Inzameling van restafval 

Artikel 313  

Restafval dient voor de huis-aan-huisinzameling aangeboden in een reglementaire 

zak die tegen betaling ter beschikking wordt gesteld. 

Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg. 
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AFDELING 72 Selectieve inzameling van glas en *verpakkingsglas 

Artikel 314  

Glas wordt ingezameld op het recyclagepark. Hol glas wordt ook ingezameld in de 

glascontainers
 
die verspreid staan opgesteld in de gemeente.  

Artikel 315  

Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, 

in het daartoe voorziene volume te worden gedeponeerd. Hol glas dient leeg en 

voldoende gereinigd te zijn. 

Artikel 316  

§1: Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol 

glas is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere 

afvalstoffen achter te laten.  Dergelijke activiteit wordt beschouwd als *sluikstorten. 

§2: Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 20 uur en 08 uur.   

§3: Het is verboden elke vorm van sluikreclame aan te brengen op de 

glascontainers. 

AFDELING 73 Selectieve inzameling van *papier en karton 

Artikel 317  

Papier en karton worden huis aan huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen 

waar de ophaling is ingericht, op de door de bevoegde overheid bepaalde dagen en 

wijze. Papier en karton worden ook ingezameld op het recyclagepark. 

Artikel 318  

Het papier en karton dienen aangeboden te worden in pakken gebonden met 

natuurtouw, papieren zakken of in kartonnen dozen. 

Het gewicht per recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg. 

AFDELING 74 Selectieve inzameling van *klein gevaarlijk afval (KGA) 

Artikel 319  

KGA wordt ingezameld op het recyclagepark. 

Artikel 320  

Het KGA dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk 

van andere afvalstoffen aangeboden te worden in een daartoe geschikte recipiënt. 

Artikel 321  

Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, 

inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. 

Indien nodig brengt de voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de 

samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan. 

Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De aanbieder 

dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken en andere 

ongewenste effecten van het KGA te voorkomen. 
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AFDELING 75 Selectieve inzameling van *plastic flessen en flacons, metalen 

verpakkingen en drankkartons (PMD) 

Artikel 322  

§1: De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden 

huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is 

ingericht, op de door de bevoegde overheid bepaalde dagen en wijze. De plastic 

flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden ook ingezameld 

op het recyclagepark. 

§2: De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 

drankkartons mogen geen KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten 

noch op enige wijze verontreinigd zijn. 

Artikel 323  

De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen voor de 

huis-aan-huisinzameling en op het recyclagepark aangeboden te worden in een 

reglementaire zak die tegen betaling ter beschikking wordt gesteld.   

AFDELING 76 Selectieve inzameling van textiel 

Artikel 324  

§1: Het *textielafval wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan 

opgesteld in de gemeente en/of op het recyclagepark. Het kan eveneens huis-aan-

huis worden ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is 

ingericht. Alleen de organisaties waarmee het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband een overeenkomst heeft afgesloten zijn gemachtigd 

textielcontainers te plaatsen, respectievelijk huis-aan-huisinzameling te organiseren. 

§2: Textielcontainers die op openbaar of privaat domein zijn opgesteld zonder 

toelating, kunnen in opdracht van de burgemeester worden verwijderd.  Het 

wegnemen van de container gebeurt op kosten en risico van diegene die de 

container heeft geplaatst. 

Artikel 325  

Het is verboden om naast de textielcontainers textielafval of andere voorwerpen 

achter te laten, ook al is de container volledig gevuld. Dergelijke handelingen wordt 

beschouwd als sluikstorten. 

AFDELING 77 Selectieve inzameling van *tuinafval 

Artikel 326  

§1: Voor het snoeiafval kunnen een of meerdere tijdelijke inzamelplaatsen 

geïnstalleerd op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde 

plaatsen en tijdstippen. Deze inzameling is gericht op de periodes waarin veel 

snoeiafval voorkomt. Deze inzamelplaatsen zijn enkel toegankelijk voor 

particulieren woonachtig in de gemeente. 

§2: Deze inzamelplaatsen zijn geopend op de door het college van burgemeester en 

schepenen bepaalde data en openingsuren en tijdens deze openingsuren toegankelijk 

voor particulieren die inwoner zijn van de gemeente. Buiten de openingsuren is de 

inzamelplaats niet toegankelijk voor personen vreemd aan de inzamelplaats. Op 

vraag van de toezichter dient een bewijs van woonplaats voorgelegd te worden 

§3: Het is verboden om afval te deponeren buiten de afgebakende zone of over de 

omheining te gooien. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten. 

§4: Verontreinigd snoeiafval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling. 
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Artikel 327  

§1:  Het tuinafval wordt op ‘afroep’ en tegen betaling volgens de overeenkomst 

aangegaan met het intergemeentelijk samenwerkingsverband, opgehaald langs de 

straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het 

intergemeentelijk samwerkingsverband bepaalde dagen.   

§2: Het tuinafval wordt ook ingezameld volgens de geldende sorteerregels op het 

recyclagepark. 

§3: Verontreinigd tuinafval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling. 

Artikel 328  

§1: De ophaling gebeurt met de genormaliseerde bak(ken) in kunststof van  

180 liter, 280 liter of 1 000 liter. Deze wordt via het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband verdeeld en ter beschikking gesteld aan de inwoner-

gebruiker. Deelname aan deze dienstverlening kan alleen via de door het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband ter beschikking gestelde bak(ken), dit 

omwille van de uniformiteit en om redenen van praktische aard. 

§2: De wijze van aanbieding van tuinafval dient te voldoen aan de voorwaarden 

vastgesteld in de overeenkomst met het intergemeentelijk samenwerkingsverband.  

AFDELING 78 Selectieve inzameling van brandbaar *grofvuil 

Artikel 329  

Het brandbaar grofvuil wordt op afroep, en mits betaling van het tarief vastgesteld 

door het intergemeentelijk samenwerkingsverband, opgehaald langs de straten, 

wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, door het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband. Het brandbaar grofvuil wordt ook ingezameld op het 

recyclagepark. Het herbruikbaar grofvuil kan worden aangeboden in het 

kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. 

 

Het is verboden voor de verwijdering van het grofvuil gebruik te maken van andere 

dan door het college van burgemeester en schepenen of intergemeentelijk 

samenwerkingsverband aangestelde overbrengers. 

Artikel 330  

§1: Het grofvuil mag ten vroegste 24 uur voor de ophaling en moet ten laatste voor 

07 uur van de dag van de ophaling aangeboden worden. 

§2: Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet 

hoger zijn dan 60 kg.  Het brandbaar grofvuil mag niet langer zijn dan 2 meter, of 

groter zijn dan 1 m³. 

§3: Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar 

kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen. 

AFDELING 79 Het recyclagepark 

Artikel 331  

§1: Op het recyclagepark kunnen enkel huishoudelijke afvalstoffen aangeboden 

worden.  Bedrijven kunnen met hun bedrijfsafval enkel terecht bij de 

recyclageparken die in deze mogelijkheid voorzien.   

§2: Het recyclagepark is geopend op de door de bevoegde overheid bepaalde data 

en openingsuren. Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk 

voor personen vreemd aan de dienst. 

§3: Op het recyclagepark gelden de bepalingen van het huisreglement zoals 

vastgesteld door de bevoegde overheid. 
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§4: Aanbieders van afvalstoffen op het recyclagepark dienen zich te allen tijde te 

kunnen identificeren en dienen de oorsprong van het afval te kunnen 

verantwoorden. 

Artikel 332  

§1: Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de 

parkwachter. 

§2: De aanbieders van afvalstoffen dienen de onderrichtingen van de parkwachters 

op te volgen. 

De parkwachter is belast met het toezicht en de controle op de recyclageparken. 

Personen die weigeren de gegeven richtlijnen of de aangebrachte onderrichtingen na 

te leven, kunnen de toegang ontzegd worden of kunnen uit het recyclagepark 

worden verwijderd. 

Artikel 333  

§1: Het is de parkwachter toegestaan de aanbieders van afvalstoffen buiten de 

omheining te laten wachten indien er zich reeds teveel mensen op het recyclagepark 

bevinden, evenals in functie van een goede verkeersregeling op het recyclagepark. 

§2: Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn door een volwassen 

begeleider. 

§3: Het is verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark. 

§4: De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, 

enkel in de daartoe voorbestemde en van een duidelijke vermelding voorziene 

container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. 

Artikel 334  

Op het recyclagepark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te 

maken. Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, 

containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting. 

Artikel 335  

De afvalstoffen dienen vooraf gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de 

verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken. De snelheid van de 

voertuigen is beperkt tot 5 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het 

lossen van de afvalstoffen.  De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de 

aanwijzingen van de parkwachter te volgen. 

Artikel 336  

§1: De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en 

de overige ruimte van het terrein steeds rein houden. Zij dienen het door hen 

bevuilde terrein te reinigen. 

§2: Het is verboden om afval voor de toegangspoorten te deponeren of over de 

omheining op het recyclagepark te gooien. Dergelijke handelingen worden 

gelijkgesteld met sluikstorten. 
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HOOFDSTUK 61 Verwijdering van afvalwater, afwatering en 

waterwegen 

TITEL 21 Dieren 

TITEL 22 Begraafplaatsen en lijkbezorging 

Artikel 337  

Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college van 

burgemeester en schepenen of de burgemeester, in zoverre zij niet door het decreet 

aan een andere overheid worden toegewezen en niet in strijd zijn met het niet-

discriminatieprincipe. De gemeenteraad wordt op de eerstvolgende zitting van de 

genomen beslissing in kennis gesteld. 

Artikel 338  

De gemeente Wevelgem beschikt over volgende begraafplaatsen: 

- De begraafplaats in de Menenstraat (begraafplaats van de voormalige 

gemeente Wevelgem). Op deze begraafplaats kunnen enkel nog bijzettingen 

gebeuren in bestaande concessies; 

- De begraafplaats in de Bankbeekstraat (begraafplaats van de voormalige 

gemeente Gullegem); 

- De begraafplaats in de Caesar Gezellestraat (begraafplaats van de 

voormalige gemeente Moorsele); 

- De begraafplaats in de Moorselestraat met haar uitbreiding tot de 

Marktstraat. 

HOOFDSTUK 62 Vaststelling van overlijden en vervoer van 

stoffelijk overschot 

AFDELING 80 Vaststelling van overlijden 

AFDELING 81 Vervoer van het stoffelijk overschot 

Artikel 339  

Elk vervoer van een stoffelijk overschot of as naar de gemeentelijke begraafplaatsen 

is uitsluitend toegelaten elke werkdag van 08 uur tot 17 uur en op zaterdag van  

08 uur tot 13 uur en is verboden op zondagen, wettelijke feestdagen, reglementaire 

en plaatselijke feestdagen, zoals jaarlijks vastgelegd en op 31 oktober.   

De burgemeester kan afwijking verlenen in geval van overmacht of omwille van 

redenen van openbare gezondheid. 

AFDELING 82 Begraven en *opgraven 

Artikel 340  

Op de ereperken bestemd voor oud-strijders zal verder begraven worden zolang er 

begraafplaatsen beschikbaar zijn. Hun echtgenoten mogen pas bijgezet worden 

nadat de gerechtigde zelf er begraven is. 
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Artikel 341  

Niet-geconcedeerde graven of niet-geconcedeerde columbariumnissen worden 

hernomen vanaf 31 december van het 15
de

 jaar te rekenen vanaf de datum van de 

begrafenis. Na deze datum kan geen overbrenging naar een concessie meer worden 

aangevraagd. 

Van de hernomen niet-geconcedeerde columbariumnis en het niet-geconcedeerde 

urneveld kan de as worden uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats. 

Artikel 342  

Indien het openbaar belang of de dienstnoodwendigheid het vereist, kan beslist 

worden om, voor het verstrijken van de termijn van 15 jaar, het niet-geconcedeerd 

graf te verplaatsen.  

In dat geval gebeurt de verplaatsing naar een gelijksoortig graf en voor de 

resterende duur.  

De betrokken familie wordt hiervan voorafgaandelijk en schriftelijk verwittigd. 

Alle kosten van deze verplaatsing vallen ten laste van de gemeente. 

Artikel 343  

De begravingen worden volgens plan in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dat plan 

wijst de percelen aan voor begraving in volle grond, grafkelder, kindergraven 

alsook voor de bijzetting in de nissen van het columbarium, het urnenveld en voor 

de asuitstrooiing. 

Artikel 344  

In niet-geconcedeerde grond heeft iedere teraardebestelling aaneensluitend en 

chronologisch plaats in een afzonderlijk graf. Deze niet-geconcedeerde gronden zijn 

uitsluitend bestemd voor de begraving van één stoffelijk overschot, al dan niet 

gecremeerd. De burgemeester kan echter toestaan dat de stoffelijke overschotten 

van de moeder en van het pasgeboren kind in hetzelfde graf geplaatst worden. 

In elke niet-geconcedeerde columbariumnis mag slechts 1 asurne geplaatst worden. 

Artikel 345  

Behoudens de opgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen en behoudens bij 

de terugneming van een perceel of nis wegens openbaar belang of 

dienstnoodwendigheid, mag geen opgraving worden verricht dan met een 

schriftelijke toelating van de burgemeester.  

De burgemeester kan een opgraving slechts toestaan om ernstige redenen. 

De opgraving gebeurt op kosten van de aanvrager, behalve bij een opgraving door 

de gerechtelijke overheid bevolen of indien de opgraving dient te gebeuren om 

redenen van dienstnoodwendigheid.  

Artikel 346  

De aanvraag tot opgraving dient door de overlevende echtgenoot of samenwonende 

partner en de bloedverwanten in de 1
ste

 graad schriftelijk worden aangevraagd aan 

de burgemeester. 

Artikel 347  

De toelating tot opgraven zal geweigerd worden wanneer deze opgraving tot doel 

heeft het al dan niet gecremeerde stoffelijk overschot over te brengen naar een niet-

geconcedeerd graf. 

De toelating tot opgraven zal geweigerd worden wanneer het doel niet overeenstemt 

met de inhoud van de laatste wilsbeschikking van de overledene. 
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Artikel 348  

De opgravingen hebben plaats op de datum en het uur in gemeen akkoord 

vastgesteld door de grafmaker, de familie en de gemachtigde aangesteld door de 

burgemeester. 

Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot en met de 1
ste

 week van 

november en op zaterdag, zon- en feestdagen geen opgravingen verricht. 

Artikel 349  

Bij een opgraving dienen steeds volgende beschikkingen te worden nageleefd: 

- het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen 

van het graf kunnen bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden 

door de nabestaanden vooraleer tot opgraving wordt overgegaan; 

- de gemeente zorgt voor het openleggen van het graf, het lichten van de kist 

uit het graf en het vullen van de kuil. Het openen en sluiten van de 

grafkelders gebeurt door een aannemer aangesteld door de nabestaanden. 

Artikel 350  

Bij opgraving van kisten mogen slechts volgende personen aanwezig zijn: 

- de politie; 

- de gemeentearbeiders en personen aangeduid door de burgemeester; 

- de begrafenisondernemer; 

- familieleden die hiertoe de vraag hebben gesteld. 

Artikel 351  

Er wordt niet begraven op zondagen, wettelijke feestdagen, reglementaire en 

plaatselijke feestdagen, zoals jaarlijks vastgelegd en op 31 oktober. 

Behoudens afwijkingen toegestaan door de burgemeester bij toepassing van artikel 

339 wordt er enkel begraven: 

- van 1 april tot en met 31 oktober: elke werkdag van 08 uur tot 18 uur en op 

zaterdag van 08 uur tot 14 uur. 

- van 1 november tot en met 31 maart: elke werkdag van 08 uur tot 17 uur en 

op zaterdag van 08 uur tot 14 uur. 

Artikel 352  

Alvorens tot de teraardebestelling mag worden overgegaan, moet de grafmaker in 

het bezit zijn van de toelating tot teraardebestelling afgeleverd door de 

burgemeester. 

Artikel 353  

Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na het kisten 

niet meer geopend worden. 

AFDELING 83 Concessies 

Artikel 354  

Elke wijze van begraven van een stoffelijk overschot, behalve de asuitstrooiing, kan 

het voorwerp uitmaken van een concessie. 

Artikel 355  

De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen die daartoe aangewezen zijn 

op de begraafplaatsen, volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde plannen. 

In geen geval mag een concessie verleend worden op een plaats die bestemd is voor 

de niet-vergunde gronden. 
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Artikel 356  

De concessieaanvragen vermelden de identiteit van de begunstigden. 

Wanneer één van de begunstigden afstand wenst te doen van zijn plaats, dient hij 

een schriftelijke verklaring af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Indien de begunstigde dat wenst, kan hij een andere begunstigde aanduiden 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 

Elders begraven worden, staat gelijk met de schriftelijke afstandsverklaring. In dat 

geval kunnen de concessiehouder of diens nabestaanden een nieuwe begunstigde 

aanduiden. 

Artikel 357  

Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen 

verhuring, noch een verkoop in. Er mag aan de concessie nooit een andere 

bestemming worden gegeven dan die waarvoor ze werd verleend. De concessies 

zijn onoverdraagbaar. 

Artikel 358  

De concessies worden verleend onder de in deze titel bepaalde voorwaarden, zoals 

deze gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag. 

Artikel 359  

Ingeval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting van de 

begraafplaats) kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding. 

Artikel 360  

Het gemeentebestuur plaatst de grafkelders in eigen beheer en concedeert ze tegen 

betaling van de kostprijs die vastgesteld is in het retributiereglement. 

Artikel 361  

Als een concessie van gecremeerde stoffelijke overschotten om welke reden dan 

ook een einde neemt, kan de as worden uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats. 

Artikel 362  

De concessies worden verleend voor een initiële termijn van 30 jaar, mits betaling 

van het tarief dat op het ogenblik in voege zal zijn. Zij zijn evenwel hernieuwbaar 

ter plaatse voor de duur van 15 jaar of 30 jaar, ten laatste op de dag waarop de 

initiële concessie of de hernieuwde concessie verstrijkt en dit onder de voorwaarden 

en mits betaling van het tarief dat op het ogenblik in voege zal zijn.   

Een hernieuwing van een concessie naar aanleiding van een bijzetting is steeds voor 

30 jaar. 

Artikel 363  

De graf- of nisconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen en de hernieuwing 

ervan worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.   

Artikel 364  

De concessie neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het 

college van burgemeester en schepenen. 

De hernieuwing van een concessie gaat in onmiddellijk na het verstrijken van de 

initiële of reeds hernieuwde concessie. 
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Artikel 365  

De gronden en nissen van de concessies worden teruggenomen vanaf 31 december 

volgend op het verstrijken van de termijn van de niet-hernieuwde concessie. 

Gedenktekens en voorwerpen die tegen deze datum niet werden weggenomen, 

worden eigendom van de gemeente en worden ambtshalve weggenomen door de 

gemeentediensten. 

Artikel 366  

De graf- en nisconcessies worden enkel verleend naar aanleiding van de begraving 

van het stoffelijk overschot. 

Er kan ter gelegenheid van een begrafenis een meervoudige concessie worden 

bekomen mits betaling van het vastgestelde tarief. 

Artikel 367  

Bij doorlopende verwaarlozing van het graf kan het college van burgemeester en 

schepenen een einde stellen aan het recht op de concessie. 

Artikel 368  

Een concessie in de percelen waar de begraving gebeurt in volle grond kan slechts 

dienen als graf voor maximum 3 stoffelijke overschotten waarvan maximum 2 niet-

gecremeerde stoffelijke overschotten. 

Een concessie in de percelen waar de begraving geschiedt in grafkelders van  

3 personen kan slechts dienen als graf voor maximum 4 stoffelijke overschotten 

waarvan maximum 3 niet-gecremeerde stoffelijke overschotten. 

Een concessie in de percelen waar de begraving geschiedt in grafkelders van  

2 personen kan slechts dienen als graf voor maximum 3 stoffelijke overschotten 

waarvan maximum 2 niet-gecremeerde stoffelijke overschotten. 

Een concessie op een columbariumnis kan slechts dienen voor de begraving van 

maximum 2 of 3 asurnen, afhankelijk van de grootte van de nis. 

Een concessie op een urnenveld kan slechts dienen voor de begraving van 

maximum 3 asurnen.   

Artikel 369  

De concessie kan teruggenomen worden indien het openbaar belang of de 

dienstnoodwendigheid dit vereist. De familie wordt voorafgaandelijk en schriftelijk 

hiervan verwittigd.   

De stoffelijke resten worden overgeplaatst naar een gelijksoortige concessie voor de 

resterende duur. Alle kosten die voortvloeien uit deze verplaatsing zijn ten laste van 

de gemeente.  

Artikel 370  

Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder, zijn erfgenamen en rechthebbenden 

of bij ontstentenis hiervan, op schriftelijk verzoek van iedere belanghebbende, kan 

de gemeenteraad een concessie voortijdig beëindigen.   

Bij beëindiging op verzoek kan de betaalde concessieprijs noch geheel, noch 

gedeeltelijk teruggevorderd worden.   

Vooraleer de gemeenteraad tot beëindiging overgaat, zal de vraag ter zake 

gedurende 6 maanden aan de ingang van de begraafplaats en aan de betrokken 

concessie worden aangeplakt en zal, indien mogelijk, de concessiehouder 

schriftelijk in kennis worden gesteld. 

Bezwaren tegen de aanvraag tot voortijdige beëindiging moeten schriftelijk 

ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen voor de  
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6 maanden van bekendmaking zijn verstreken. 

Indien er geen bezwaren tegen de voortijdige beëindiging worden ingediend en de 

concessie is door de gemeenteraad beëindigd, wordt het grafmonument eigendom 

van de gemeentelijke overheid. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt 

de bestemming ervan. 

Artikel 371  

De overgang naar een andere begrafenisvorm (grafkelder, volle grond, urnenveld of 

columbariumnis) geeft steeds aanleiding tot het betalen van een nieuwe concessie. 

Er is geen verrekening mogelijk van het eerst betaalde concessiebedrag. Het eerste 

concessiebedrag is geheel aan de gemeente verworven. 

Bij elke vraag tot overgang naar een andere begrafenisvorm dient rekening 

gehouden te worden met de laatste wilsbeschikking van de overledene. 

HOOFDSTUK 63 Ordemaatregelen voor begraafplaatsen 

AFDELING 84 Algemeen 

AFDELING 85 Toegang en orde 

Artikel 372  

Onverminderd artikel 160, is het toegelaten een dier mee te brengen of binnen te 

laten op het wandel- en fietspad dat de begraafplaats Moorselestraat doorkruist en 

deel uitmaakt van de groene slinger Wevelgem. 

Onverminderd artikel 160, is het toegelaten met fietsen de begraafplaats binnen te 

rijden op het wandel- en fietspad dat de begraafplaats Moorselestraat doorkruist en 

deel uitmaakt van de groene slinger Wevelgem. 

Artikel 373  

De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek: 

- van 1 april t.e.m. 31 oktober van 08 uur tot 20 uur; 

- van 1 november t.e.m. 31 maart van 09 uur tot 17 uur.  

Buiten voormelde uren, is enkel het wandelen en fietsen, zonder enig oponthoud, 

mogelijk over het wandel- en fietspad dat de begraafplaats Moorselestraat 

doorkruist en deel uitmaakt van de groene slinger Wevelgem. 

AFDELING 86 Graftekens, bouwwerken en beplantingen 

Artikel 374  

Op de gemeentelijke begraafplaats van elke deelgemeente wordt een 

herdenkingsmonument opgericht voor de oud-strijders.    

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de plaats, de aanvraagprocedure 

en voorwaarden voor vermelding op dit monument. 

Artikel 375  

Het plaatsen en wegnemen van graftekens, het openen en dichten van grafkelders en 

urnenkelders valt ten laste van de nabestaanden en gebeurt door een aannemer 

aangesteld door de nabestaanden.   

De aannemer dient de gemeente minstens 2 dagen op voorhand op de hoogte te 

brengen van het plaatsen van een grafteken. Het nieuwe grafteken dient geplaatst te 

worden volgens de uitlijning zoals uitgezet door het gemeentelijk personeel van de 

begraafplaats. 



820 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

Graftekens die door de aannemer tijdelijk weggenomen worden, dienen door de 

aannemer meegenomen te worden of tijdelijk geplaatst te worden op de verharding 

voorzien op de begraafplaats. Dit kan in geen geval op de grasstroken. 

Artikel 376  

Bij de herneming van niet-geconcedeerde graven en nissen bepaalt het college van 

burgemeester en schepenen de datum tegen de welke nabestaanden de gedenktekens 

en andere voorwerpen van het graf dienen te verwijderen. De niet teruggenomen 

voorwerpen worden eigendom van de gemeente en worden ambtshalve 

weggenomen door de gemeentediensten. 

Artikel 377  

Er mogen enkel beplantingen, bedekkingsmaterialen of andere voorwerpen 

geplaatst worden binnen de maximale afmetingen die bij artikel 383, artikel 384, 

artikel 385, artikel 386 en artikel 387 voorzien zijn voor het plaatsen van het 

grafteken.   

De aanplantingen moeten derwijze aangelegd en onderhouden worden dat zij zich 

niet uitbreiden buiten de afmetingen van het graf, noch het zicht op de 

identificatiegegevens belemmeren. De hoogte moet beperkt blijven tot 50 cm. 

Inbreuken hierop worden ambtshalve verwijderd.   

De ontstane vrije ruimte tussen de grafpercelen moet vrij blijven. Er mag geen 

beplanting, bedekkingsmateriaal of enig ander voorwerp worden geplaatst tussen, 

voor en achter de grafpercelen. Inbreuken hierop worden ambtshalve verwijderd. 

Artikel 378  

Bij en op columbariummuren, -zuilen en de strooiweide mogen enkel 

bloemstukken, sierstukken en gedenktekens geplaatst worden naar aanleiding van 

de begrafenis en Allerheiligen. Deze dienen weggenomen te worden binnen de  

30 dagen na plaatsing. 

Artikel 379  

Kransen uit natuurlijke bloemen dienen weggenomen te worden zodra ze niet meer 

fris zijn. 

De bloemen en planten die op de graven zijn aangebracht moeten steeds in goede 

staat onderhouden worden. Als ze afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden. 

Bij gebreke hieraan zullen de opruiming en het verwijderen van de potten gebeuren 

door het gemeentebestuur. 

Artikel 380  

Bloempotten en –kransen die naar aanleiding van Allerheiligen geplaatst worden, 

dienen door de nabestaanden opgehaald te worden tegen 30 november van het jaar 

waarin ze geplaatst worden. Na deze datum worden ze eigendom van de gemeente. 

Bloem- of sierstukken die naar aanleiding van Allerheiligen geplaatst worden, 

dienen door de nabestaanden zelf verwijderd te worden. 

Artikel 381  

De scheefstaande en omgevallen graftekens dienen door toedoen van de 

nabestaanden rechtgezet of verwijderd te worden. 

Artikel 382  

Ingeval van dringende noodzakelijkheid kan de burgemeester ambtshalve 

verwaarloosde gedenktekens doen wegnemen zonder verhaal of aanspraak op 

vergoeding door de nabestaanden. De dringende noodzaak zal worden vastgesteld 
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in een akte, opgemaakt door de burgemeester, die wordt aangeplakt aan het graf en 

aan de ingang van de begraafplaats en zal verstuurd worden aan een gekende 

nabestaande of belanghebbende. De gemeenteraad wordt tijdens de eerstvolgende 

zitting van deze akte op de hoogte gesteld. 

AFDELING 87 Begravingen in grafkelder 

Artikel 383  

§1: Op de begraafplaats in de Menenstraat hebben de percelen voor het begraven in 

een concessie met grafkelder een breedte van 100 cm en een lengte van 250 cm. 

Er dient een grafsteen op geplaatst te worden van 100 cm breed en 240 cm lang. 

§2: Op de begraafplaats in de Moorselestraat hebben de percelen voor het begraven 

in een concessie met grafkelder een breedte van 90 cm en een lengte van 225 cm.   

Er dient een grafsteen te worden geplaatst van 90 cm breed en 225 cm lang. 

§3: Op de begraafplaatsen in de Caesar Gezellestraat en in de Bankbeekstraat 

hebben de percelen voor het begraven in een concessie met grafkelder een breedte 

van 90 cm en een lengte van 225 cm.  

Er dient een grafsteen te worden geplaatst van 90 cm breed en 225 cm lang. 

§4: Op alle begraafplaatsen vermeld in §1, §2 en §3 wordt de hoogte van het 

kopstuk beperkt tot maximum 120 cm (dikte platliggende grafsteen inclusief) en 

een dikte van maximum 10 cm. De platliggende grafsteen mag een hoogte hebben 

van maximum 10 cm. 

Het kopstuk wordt verticaal geplaatst op de platliggende grafsteen. Het kopstuk 

wordt zo geplaatst dat de voorkant ervan zich op 20 cm van de achterkant van de 

platliggende grafsteen bevindt.   

§5: Op de uitbreiding van de begraafplaats in de Moorselestraat gelden volgende 

regels:  

De percelen voor het begraven in een concessie met grafkelder hebben een breedte 

van 92 cm en een lengte van 230 cm. 

Het plaatsen van een grafsteen is verplicht. Er zijn 2 mogelijkheden. 

- Platliggende grafsteen met een lengte van 230 cm waarvan het voorstuk van 

10 cm gelijk ligt met het maaiveld en wegneembaar is, de grafsteen van  

170 cm wegneembaar is en een vast gedeelte van 50 cm aan de achterkant.   

De breedte is 80 cm waarvan links en rechts naast de grafsteen een 

aansluitstuk van 6 cm in dezelfde materie van het teken aangebracht wordt 

gelijk met het maaiveld en wegneembaar, dit om de zerken te laten 

aansluiten.   

De grafsteen zelf (170 cm + 50 cm) heeft een dikte van maximum 10 cm. 

- Met kopstuk geplaatst op de platliggende grafsteen. De hoogte wordt 

beperkt tot maximum 90 cm (dikte platliggende grafsteen inclusief) en een 

dikte van maximum 10 cm. Het kopstuk wordt verticaal geplaatst op het vast 

achterstuk van de platliggende grafsteen. Het kopstuk wordt zo geplaatst dat 

de voorkant ervan zich op 20 cm van de achterkant van de platliggende 

grafsteen bevindt.   

§6: De bepalingen zoals omschreven in §5 worden ook van toepassing op de andere 

gemeentelijke begraafplaatsen van zodra gebruik wordt gemaakt van de grafkelders 

die de gemeente daar in eigen beheer laat plaatsen. 

Op de begraafplaats in de Bankbeekstraat kunnen geen kopstukken geplaatst 

worden op de grafkelders die in eigen beheer geplaatst worden. 

 

§7: De grafsteen is steeds in natuursteen, vrij te kiezen en binnen de vermelde 

maten uit te laten voeren door een steenkapper naar keuze. 
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AFDELING 88 Begraven in volle grond 

Artikel 384  

§1: Dit artikel is van toepassing op alle gemeentelijke begraafplaatsen. 

§2: Concessie zonder kelder: de percelen voor begraven in een concessie zonder 

kelder hebben een grondinname van 200 cm lengte en 130 cm breedte.   

Het plaatsen van een grafsteen is verplicht. Er bestaan 2 mogelijkheden. 

- Platliggende grafsteen met een lengte van 180 cm en een breedte van 80 cm. 

De grafsteen mag een dikte hebben van min. 5 cm en max. 10 cm. De 

grafsteen wordt in het midden van het grafperceel geplaatst. 

- Met kopstuk geplaatst op de platliggende grafsteen. De hoogte wordt 

beperkt tot maximum 70 cm (dikte platliggende grafsteen inclusief) en een 

dikte van minimum 5 cm en maximum 10 cm. Het kopstuk wordt verticaal 

geplaatst op de platliggende grafsteen.   

§3: De grafsteen is steeds in natuursteen, vrij te kiezen en binnen de vermelde 

maten uit te laten voeren door een steenkapper naar keuze. 

Artikel 385  

§1: De percelen voor het begraven in niet-geconcedeerde grond hebben een lengte 

van 200 cm en een breedte van 130 cm. 

Het plaatsen van een grafteken is niet verplicht. Er bestaan 2 mogelijkheden. 

- Platliggend grafteken met een lengte van 180 cm en een breedte van 80 cm. 

Het grafteken mag een dikte hebben van min. 5 cm en max. 10 cm. Het 

grafteken wordt in het midden van het grafperceel geplaatst. 

- Met kopstuk geplaatst op het platliggend grafteken. De hoogte wordt 

beperkt tot maximum 70 cm (dikte platliggend grafteken inclusief) en een 

dikte van minimum 5 cm en maximum 10 cm. Het kopstuk wordt verticaal 

geplaatst op het platliggend grafteken.   

§2: Het materiaal van het gedenkteken dient duurzaam en natuurlijk te zijn en 

binnen de vermelde maten. Indien gebruik wordt gemaakt van los materiaal dient 

dit geplaatst te worden binnen een kader. 

Artikel 386  

Op elke begraafplaats is een perceel voorzien voor kindergraven die voorbehouden 

is voor het begraven tot de leeftijd van 7 jaar. Op alle begraafplaatsen is de 

grondinname voor een kindergraf 100 cm lang en 60 cm breed. Er mag een 

gedenkteken geplaatst worden met een maximum lengte van 100 cm, met een 

maximum hoogte van 70 cm en met een maximum breedte van 60 cm. 

Het materiaal van het gedenkteken dient duurzaam en natuurlijk te zijn en binnen de 

vermelde maten. Indien gebruik wordt gemaakt van los materiaal dient dit geplaatst 

te worden binnen een kader. 

AFDELING 89 Begraving in urnenveld 

Artikel 387  

§1: De percelen voor begraving in het urnenveld hebben een lengte van 70 cm en 

een breedte van 50 cm. 

 

§2: De platliggende dekplaat heeft een lengte van 60 cm, een breedte van 40 cm, 

een dikte van 8 cm en rust op een onderring van 70 cm x 50 cm. Deze onderring is  

5 cm hoog.   
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De volledige uitvoering is in Jassberg, te plaatsen door een steenkapper, vrij te 

kiezen. 

§3: Van zodra gebruik wordt gemaakt van de urnenkelders die de gemeente in eigen 

beheer laat plaatsen, worden volgende bepalingen van toepassing: 

De platliggende dekplaat heeft een lengte van 60 cm, een breedte van 52 cm en een 

dikte van 8 cm. 

De uitvoering is in Jassberg, te plaatsen door een steenkapper, vrij te kiezen. 

AFDELING 90 Begraving in columbariumnis 

Artikel 388  

§1: Alle afdekplaten van de columbariumnissen dienen aangekocht te worden bij de 

gemeente volgens het van toepassing zijnde retributiereglement. 

§2: Op de afdekplaten van de columbariumnissen dienen alle vermeldingen 

ingegraveerd en ingeschilderd te worden. Aan de afdekplaten van de nieuwe 

columbariummuur van de uitbreiding van de begraafplaats in de Moorselestraat 

mogen geen foto’s en siervaasjes worden aangebracht. Op de andere 

columbariummuren en –zuilen is dit wel toegestaan. 

AFDELING 91 Strooiweide 

Artikel 389  

De naamplaatjes op de herdenkingszuil of –muur worden afgenomen door de 

gemeente vanaf 31 december van het 15
de

 jaar te rekenen vanaf de datum van 

uitstrooiing. De naamplaatjes kunnen door de nabestaanden tot 31 december van het 

16
de

 jaar te rekenen vanaf de datum van uitstrooiing afgehaald worden bij de 

gemeente. 

TITEL 23 Handel 
 

HOOFDSTUK 64 Ambulante handel en kermisactiviteiten 

HOOFDSTUK 65 Publieke inrichtingen bestemd voor vermaak of 

voor enige consumptie 

AFDELING 92 Drankvergunning 

Artikel 389bis 
Onverminderd alle andere en hogere regelgeving waaraan een drankgelegenheid 

dient te voldoen, gelden de volgende bepalingen voor occasionele 

drankgelegenheden: de  verkoop van sterke dranken voor gebruik ter plaatse dient 

voorafgaandelijk schriftelijk te worden gemeld aan de burgemeester.  De 

burgemeester kan bepaalde modaliteiten opleggen in het kader van openbare 

veiligheid. 

AFDELING 93 Sluitingsuur 

 

Artikel 389ter 
De bepalingen inzake sluitingsuur zijn opgenomen in de artikelen 197 tot en met 
203.  



824 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

TITEL 24 Openbare voorzieningen 

HOOFDSTUK 66 Overnachtingen en kamperen 

HOOFDSTUK 67 Gemeentelijke infrastructuur 

Artikel 390  

De gebruikers en bezoekers van de gemeentelijke infrastructuur verbinden zich er 

toe de respectievelijke huishoudelijke reglementen, gebruikersreglementen en de 

hierbij aansluitende richtlijnen van het toezichthoudend personeel strikt na te leven. 

AFDELING 94 Sport, spel en recreatie 

1. Gemeentelijke sportinfrastructuur 

 
2. Gemeentelijke speel- en recreatie-infrastructuur 

 
Artikel 390bis  
De gemeentelijke speel- en recreatie -infrastructuur omvat alle terreinen bestemd 

voor spel en recreatie, de speelpleinen, de binnen-accommodaties, de kleedkamers, 

de bijhorende sanitaire voorzieningen, de cafetaria, bergplaatsen en alle annexen 

horende tot de speelaccommodatie - tenzij anders is vermeld in de 

gebruikersovereenkomst - en dit alles volgens hun normaal gebruik.  

Hetzelfde geldt voor het beschikbare spel- of recreatiemateriaal in verband met de 

toegelaten activiteit.  
 
Artikel 390ter  
De gemeentelijke speelpleinen en recreatie-infrastructuur zijn alleen toegankelijk 

voor het publiek op de dagen, uren en onder de voorwaarden vastgesteld door het 

college van burgemeester en schepenen.  

Het is verboden de speel- en recreatie-infrastructuur te betreden buiten de 

vastgestelde openingsuren, uitgezonderd voor de personen belast met het toezicht.  

 
Artikel 390quater  
Er wordt geen toegang verleend aan:  

a) Personen die in dronken toestand verkeren;  

b) personen die door hun wangedrag de openbare orde, rust of veiligheid storen;  

c) Personen die zich om andere redenen in een staat bevinden die hun weigering 

rechtvaardigt, zelfs indien ze op welke wijze ook een toegangsbewijs hebben 

bekomen.  
 
Artikel 390quinquies  
De bezoekers en gebruikers mogen enkel de voor het publiek toegankelijke 

gedeeltes betreden.  
 
Artikel 390sexies  
In de gemeentelijke speel- en recreatie-infrastructuur is het verboden:  

- zich om te kleden buiten de daartoe aangewezen kleedkamers;  

- zich onbetamelijk te gedragen;  

- de speelinfrastructuur en de uitrusting te verontreinigen of te beschadigen;  

- ontploffingen of knallen te veroorzaken;  

- zich onnodig in de gangen en op de trappen op te houden, zodat de doorgang 
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wordt belemmerd;  

- zelf de tribunes te verplaatsen;  

- de afsluitingen te beklimmen, erop te zitten of erop te staan;  

- de orde en veiligheid te verstoren of het normaal verloop van de 

speelpleinwerking te hinderen;  

- enig gemotoriseerd voertuig alsook fietsen binnen te brengen, tenzij om 

dienstredenen of uitdrukkelijk toegestane afwijkingen (inclusief deze aangeduid 

door verkeersborden). Zij dienen op plaatsen die ervoor zijn aangeduid te worden 

geplaatst; 

- publiciteit aan te brengen, tenzij na goedkeuring.  
Artikel 390septies  
§1 De speel- en recreatie-infrastructuur mag enkel gebruikt worden voor de 

doeleinden waarvoor ze bestemd is, behoudens schriftelijke toelating van het 

college van burgemeester en schepenen.  

§2 De toestellen en het materiaal mogen alleen gebruikt worden voor het doel 

waarvoor zij zijn bestemd.  
 
Artikel 390octies  
De gebruikte ruimtes moeten in nette toestand achtergelaten worden.  

Papier en afval dienen in de daartoe bestemde afvalrecipiënten te worden 

gedeponeerd.  
 
Artikel 390novies  
Personen die weigeren de gegeven richtlijnen of de aangebrachte onderrichtingen na 

te leven, kunnen de toegang ontzegd worden of kunnen uit de inrichting worden 

verwijderd. 

 

AFDELING 95 Andere gemeentelijke openbare voorzieningen 

1. Gemeentelijke openbare vijvers 

Artikel 391  

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van het college van 

burgemeester en schepenen in, op, of aan de gemeentelijke openbare vijvers dieren 

of planten achter te laten die niet uit de vijver zelf afkomstig zijn. 

Het is verboden beschermde dieren of planten uit de vijver mee te nemen. 

Artikel 392  

Het is verboden te vissen in de gemeentelijke openbare vijvers, behoudens op de 

hierna vermelde plaatsen: 

- vijver in de Paridaanstraat 

- vijver in Ter Walle 

- vijver De Gulle-Kerkstraat 

- vijver in Ideshof 

- vijver in Ter Gracht 

Deze afdeling is niet van toepassing voor het hengelen in de Bergelenput, waarvoor 

een afzonderlijke provinciale reglementering bestaat. 

Voor het vissen in bedoelde vijvers is een visverlof van het Vlaamse gewest nodig.  

Onverminderd de bepalingen in onderhavig bijzonder reglement, gelden de 

Vlaamse modaliteiten voor de vorm, de aanvraag, de geldigheidsduur, de wijze 



826 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

waarop ze wordt afgegeven, evenals de voorwaarden van afgifte, intrekking en 

uitoefening van dit Vlaamse visverlof onverkort. 

Artikel 393  

Het college van burgemeester en schepenen kan het vissen door houders van 

bedoeld visverlof uitzonderlijk en tijdelijk verbieden. 

Van de verplichting tot het houden van een visverlof kan afgeweken worden door 

een schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 2  

Een afschrift van onderhavige politieverordening wordt toegestuurd aan de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank, aan de 

procureur des konings, aan de deputatie en aan de korpschef van de politiezone 

Grensleie.  

 

Artikel 3  

Deze algemene politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig  

artikel 186 van het gemeentedecreet.  

 

Artikel 4  

Deze algemene politieverordening treedt in werking per 1 januari 2014. De 

algemene politieverordening zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 

d.d. 18 november 2011 wordt opgeheven.  

 
Artikel 5  

Alle overtredingen die geschieden na de inwerkingtreding van deze 

politieverordening worden onderworpen aan de sancties van huidige 

politieverordening.  

Alle overtredingen op deze politieverordening die geschieden na 1 januari 2014 

worden behandeld conform de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties. Alle overtredingen die vóór 1 januari 2014 hebben plaats 

gevonden worden verder afgehandeld onder artikel 119bis nieuwe gemeentewet en 

artikel 119ter nieuwe gemeentewet zoals de inhoud daarvan bestond vóór de 

inwerkingtreding van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties. 

 

Artikel 6 

Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen om het nodige te 

doen om te beantwoorden aan de informatieplicht zoals opgenomen in artikel 15 

van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

 

Artikel 7 

De sanctionerend(e) anbtena(a)r(en) te belasten met het bijhouden van het register 

van de gemeentelijke administratieve sancties overeenkomstig artikel 44, §1 van de 

wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

 

41. Gemeentelijke brandweer: openverklaren 10 vacante plaatsen 

ambulanciers. 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, legt uit dat er in het grondreglement een 

aantal plaatsen ingeschreven staan voor brandweerman en ambulancier. In het 
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verleden zijn er ook al dergelijke oproepen geagendeerd geweest op de 

gemeenteraad. Om de Dienst 100 volwaardig te kunnen laten functioneren – dit 

betekent zeven dagen op zeven en vierentwintig uur per dag – is er nood aan 

voldoende vrijwilligers. Nu zijn er heel wat brandweermensen die ook ambulancier 

zijn, maar de planning en beschikbaarheid is daardoor niet altijd even gemakkelijk 

aangezien veel brandweermensen ook nog een andere – al dan niet volwaardige – 

job hebben. In die zin is er nu geagendeerd om 10 plaatsen open te verklaren voor 

ambulancier alleen, zoals ook voorzien is in het grondreglement. Dus kunnen niet-

brandweermensen zich ook kandidaat stellen voor ambulancier. Er zijn in het 

verleden immers al spontane sollicitaties geweest van bv. verpleegkundigen die zich 

ook vrijwillig wilden inzetten als ambulancier. Met een grotere poule zal het 

immers gemakkelijker zijn om telkens twee mensen bereid te vinden om 

beschikbaar te zijn voor oproepen.  

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op artikel 6 van het grondreglement van de gemeentelijke brandweer zoals 

vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 13 april 2012, houdende de 

vaststelling van het personeelskader van het gemeentelijk brandweerkorps; 

Overwegende dat er 10 plaatsen van ambulancier-niet brandweerman (M/V) vacant 

zijn; 

Overwegende dat derhalve 10 plaatsen van ambulancier-niet brandweerman (M/V) 

dienen te worden open verklaard; 

Overwegende dat, luidens artikel 10 van het grondreglement, elke effectieve 

indienstneming wordt voorafgegaan door een stage; 

Gelet op artikel 10 van het grondreglement waarin de aanwervingsvereisten voor 

ambulancier-niet brandweerman zijn opgenomen; 

Gelet op artikel 149 van de nieuwe gemeentewet; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Art. 1. Bij de gemeentelijke brandweer worden 10 plaatsen van ambulancier-niet 

brandweerman (M/V) open verklaard. 

 

Art. 2. De algemene aanwervingsvoorwaarden voor de graad van ambulancier-niet 

brandweerman (M/V) zijn de volgende:  

 de nationaliteit bezitten van een EU-lidstaat 

 Minstens 18 jaar oud zijn bij de eerste dienstneming in een brandweerdienst 

 Van goed zedelijk gedrag zijn, aan te tonen via een uittreksel uit het strafregister, 

afgeleverd sedert maximum 3 maanden 

 In orde zijn met de dienstplichtwetten 

 houder zijn van een brevet van hulpverlener-ambulancier, zoals voorzien in de 

wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en 

latere wijzigingen of vrijgesteld zijn conform het koninklijk besluit van  

13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor 

hulpverleners-ambulanciers en later wijzigingen of conform het koninklijk 

besluit van 10 november 1967, nr. 78, betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen en latere wijzigingen 
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 houder zijn van een geldige badge van ambulancier in het kader van de 

dringende geneeskundige hulpverlening, afgeleverd door de FOD 

volksgezondheid. 

De aanstelling gebeurt door het college van burgemeester en schepenen na advies 

van een selectiecommissie die ten minste bestaat uit de officier-dienstchef en de 

officier-geneesheer.  De selectiecommissie organiseert een sollicitatiegesprek.  

Bij werving wordt voorkeur gegeven aan, en in deze volgorde:  

- de houders van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleger of 

gegradueerde verpleegster in intensieve zorg en spoedgevallenzorg.   

- de kandidaten die tijdens de week overdag dienst kunnen doen. Indien de 

kandidaat werknemer is en zich tijdens zijn werktijd beschikbaar stelt, dient 

een verklaring te worden voorgelegd waaruit blijkt dat de kandidaat tijdens 

zijn/haar werktijd beschikbaar is voor oproepen. 

- de houders van een rijbewijs C. 

 

Art. 3. De kandidaturen dienen uiterlijk tegen 20 januari 2014 schriftelijk ingediend 

bij de heer burgemeester.  

 

42. Aanpassen meerjarenplan 2013-2015. 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën, legt uit dat, als het nieuwe 

beleidsplan in voege gaat met nieuwe investeringsenveloppes, het beter is om de 

oude investeringsenveloppes op te kuisen en een aantal investeringen opnieuw te 

voorzien in de nieuwe investeringsenveloppes ter uitvoering van de nieuwe 

beleidsdoelstellingen. Het klinkt vreemd om te horen dat het meerjarenplan tot en 

met 2015 aangepast wordt, maar dit komt omdat gemeenten in de BBC-regelgeving 

verplicht zijn om een financieel evenwicht – en dus meerjarenplan – voor te leggen 

voor ten minste drie jaar, zeker in het licht dat er in 2014 een nieuw meerjarenplan 

voor zes jaar moet opgemaakt worden. Het betreft dus vooral een administratieve 

aanpassing zodat er met een propere lei kan begonnen worden in 2014.  

Daarop inspelend is er ook nog een derde budgetwijziging voor 2013. In eerste 

instantie worden de rekeningcijfers 2012 ingebracht. Aangezien er nu een 

budgetwijziging voorligt en de rekening in zitting van de gemeenteraad van 

november goedgekeurd werd, is de gemeente verplicht om de rekeningcijfers 2012 

te verwerken. Daarnaast zijn er een aantal kleine wijzigingen in het 

exploitatiebudget, waaronder de toelage aan de kerkfabrieken die ook al eerder op 

de gemeenteraad is behandeld, een verschuiving tussen de ramingen voor de 

subsidie voor het fonds van de brandveiligheid en vakantiewerking.  

Qua ontvangsten is de daling van de raming van de ontvangsten uit de 

personenbelasting opgenomen. Aangezien de gemeente een nieuwe berekening 

ontvangen heeft, moet dit opgenomen worden in een budgetwijziging. Maar zoals 

straks zal blijken, is er voor 2014 een hogere raming van de ontvangsten uit 

personenbelasting voorzien. Dit komt vooral door een vertraagde inkohiering bij de 

federale overheid die ook al uitgebreid in de pers aan bod gekomen is.  

Voor het investeringsbudget zijn dus die wijzigingen opgenomen om de 

investeringsenveloppes zo veel als mogelijk te kunnen afsluiten. Daarnaast zijn er 

extra kredieten nodig voor lopende opdrachten omdat de initiële raming lager 

ingeschat was.  
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De heer Arnold Seynnaeve, raadslid N-VA, stelt dat de fractie zich zal onthouden 

voor deze punten aangezien de fractie de oorspronkelijke documenten niet mee 

heeft behandeld.  
 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gehoord de toelichting van mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 mei 2011 om de nieuwe 

regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus in Wevelgem in te voeren vanaf  

1 januari 2012;  

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2, 3°, 

artikel 57, §1, artikel 87, §4, 4°, artikel 93, 1°, a en artikelen 147;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de 

beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;  

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 

en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van 

de rekeningstelsels van de gemeente, de provincies en de OCMW's;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2012 houdende 

goedkeuring van het meerjarenplan 2013 – 2015;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2012 houdende 

goedkeuring van het budget 2013;  

Gelet op het advies van het managementteam d.d. 26 november 2013 op het 

voorliggende ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan;  

Gehoord de stemverklaring van de heer Arnold Seynnaeve, namens de  

fractie N-VA; 

 

BESLIST met 23 stemmen voor (CD&V: 18, sp.a: 2, Groen: 2, Vlaams Belang: 1) 

bij 7 onthoudingen (N-VA): 

 

Hecht zijn goedkeuring aan de aanpassing van het meerjarenplan 2013 – 2015 nr. 1, 

omvattende een verklarende nota en een financiële nota.  

 

 De financiële nota van het meerjarenplan 2013 – 2015 volgende resultaten kent: 

o Resultaat op kasbasis: 

 2013: 13.780.170,76 euro 

 2014: 13.886.304,76 euro 

 2015: 14.877.682,76 euro 

 

o Autofinancieringsmarge: 

 2013:     8.297,00 euro 

 2014: 281.134,00 euro 

 2015: 166.378,00 euro 

 

 

Neemt kennis van de toelichtingen. 
 

 



830 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

43. Budgetwijziging 2013 nr. 3. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gehoord de toelichting van mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 mei 2011 om de nieuwe 

regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus in Wevelgem in te voeren vanaf  

1 januari 2012;  

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2, 3°,  

artikel 57, §1, artikel 87, §4, 6°, artikel 93, 1°, b en artikel 154;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de 

beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;  

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 

en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van 

de rekeningstelsels van de gemeente, de provincies en de OCMW's;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2012 houdende 

goedkeuring van het meerjarenplan 2013 – 2015; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van 

aanpassing van meerjarenplan 2013-2015; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2012 houdende 

goedkeuring van het budget 2013;  

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 12 april 2013 en van  

13 september 2013 houdende goedkeuring van respectievelijk de budgetwijziging 

nr. 1 en nr. 3; 

Gelet op het advies van het managementteam d.d. 26 november 2013 op het 

voorliggende ontwerp van budgetwijziging;  

Gehoord de stemverklaring van de heer Arnold Seynnaeve, namens de fractie  

N-VA; 

 

BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V: 18, Groen: 2, Vlaams Belang: 1) bij  

9 onthoudingen (N-VA: 7, sp.a: 2): 

 

Hecht zijn goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 3 dienstjaar 2013, omvattende 

een verklarende nota en een financiële nota.  

 

De financiële nota van de budgetwijziging nr. 3 dienstjaar 2013 kent volgende 

resultaten:  

- Exploitatiebudget  

 Uitgaven 33 523 307,00 euro  

 Ontvangsten 36 520 471,00 euro  

 

- Investeringsbudget  

 Uitgaven 10 420 847,92 euro  

 Ontvangsten 3 161 703,00 euro  

 

- Andere uitgaven en ontvangsten  

 Uitgaven 3 359 443,00 euro  

 Ontvangsten 120 976,00 euro  

 

- Bestemde gelden  

 Bestemde gelden voor de exploitatie 3 500 000,00 euro  

 Bestemde gelden voor investeringen 354 966,00 euro  
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Neemt kennis van de toelichtingen. 

 

44. Meerjarenplan gemeente 2014-2019. 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, geeft kort weer hoe de bespreking van het 

meerjarenplan 2014-2019 zal verlopen. Eerst wordt het woord gegeven aan de 

voorzitter van de gemeenteraadscommissie beleidsplanning, de heer  

Hendrik Libeer, die kort het proces zal schetsen. Daarna wordt het woord gegeven 

aan de burgemeester en de schepenen om het beleidsplan 2014-2019 voor te stellen.  

 

De heer Hendrik Libeer, CD&V, wil nog even stilstaan bij het participatietraject 

voor de opmaak van het beleidsplan alvorens over te gaan tot de effectieve 

bespreking ervan:  

‘Bij de opmaak van het meerjarenplan werd de klemtoon gelegd op inspraak en dit 

zoveel alsmogelijk. Het traject kunnen we opdelen in vier grote onderdelen:  

- Het traject ‘de inwoners’ 

 Aan de hand van een enquête, verstuurd aan 1738 inwoners, 

werd gepeild naar de mening van de inwoners over de 

verschillende beleidsdomeinen. 

 Daarnaast kregen de inwoners de kans om op verschillende 

evenementen deel te nemen aan een bevraging. 

- Het traject ‘personeel’  

 In de verschillende gemeentelijke diensten werd een SWOT-

analyse opgemaakt. Die werden opgemaakt als 

voorbereidend werken en werden meegenomen in de 

bespreking in de gemeenteraadscommissie. 

- Het traject ‘adviesraden’ 

  De adviesraden werden gevraagd om een evaluatie en een 

analyse te maken van de afgelopen zes jaar. Daarnaast werd 

er tijdens de inspraakcafés ruim de kans gegeven aan de 

adviesraden om mee te denken over de opmaak van het 

nieuwe beleidsplan.  

- Het traject ‘gemeenteraadscommissie’ 

 Tijdens de bijeenkomsten van de gemeenteraadscommissie 

werden de beleidsdoelstellingen uitvoerig besproken en 

getoetst aan het financieel kader van het meerjarenplan.  

 

Het resultaat van het hele traject is het meerjarenplan, dat straks aan bod komt. Het 

plan ligt klaar. Straks kan de uitwerking van het plan beginnen. Ik wil dan ook 

iedereen bedanken hier aanwezig, maar ook onze inwoners, voor de medewerking 

hieraan.’  

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, leidt de voorstelling van het meerjarenplan 

als volgt in:  

 

‘Beste mensen, dit is het beeld van ons beleidsplan met als titel ‘Wevelgem – van 

vlees en bloed’. Heel vaak wordt verwezen naar ‘de overheid’, naar ‘de gemeente’, 

als een soort van duistere kracht boven de hoofden van de burgers. Een ivoren 

toren waar alles wordt bepaald en beslist. Te vaak wordt misschien vergeten dat 

deze instanties worden bestuurd door mensen zoals u en ik. Mensen dus van vlees 

en bloed die je kan aanspreken en die jou ook aanspreken. Een gemeentebestuur 
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kan volgens ons als een persoon, een mens worden beschouwd, een lichaam van 

vlees en bloed. Zonder vitale organen functioneert het niet. En om goed te kunnen 

functioneren moet een lichaam gezond zijn. Een gezonde geest in een gezond 

lichaam, een lichaam in balans. Lichaam en geest krijg je niet zomaar fit. Het vergt 

inspanning, discipline en zelfopoffering. Trainen, dag in dag uit. Bovendien bestaat 

de kunst erin om een lichaam in conditie te houden iedere dag opnieuw en zo kan je 

volgens ons het meerjarenplan van Wevelgem lezen, als een plan om geest en 

lichaam van onze gemeente in optimale conditie te krijgen en te houden. Sport is 

hierbij een belangrijke factor. Onze gemeente zet daar dan ook graag op in, als 

wieler- en fietsgemeente. Wevelgem wil geest en lichaam in conditie houden voor 

onszelf en we moeten ons misschien kunnen meten met andere sporters. Wevelgem 

kent zijn capaciteiten maar ook zijn grenzen. We zijn misschien niet de Tom Boonen 

van het peloton of de Philippe Gilbert en in een rittenkoers gaan we Froome niet 

kloppen. Maar we doen wel iedere dag hard ons best. In een goeie dag slagen ook 

wij er wel eens in om een klassieker te winnen, om de toppers achter ons te laten en 

met één wiel over de meet te trappen. We geloven dus in onszelf en willen dit zo 

meteen tonen met dit beeld. Eerst zal schepen Lobke ingaan op wat financiële 

cijfers. Daarna zullen alle leden van het college van burgemeester en schepenen 

stuk voor stuk inbreng hebben en aantonen wat concreet in het plan staat.“ 

 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën geeft volgende toelichting bij het 

financieel meerjarenplan:  

“Om in dezelfde bewoordingen verder te gaan, wil Wevelgem de financiële 

spierkracht intact houden. In de eerste plaats willen we dit doen door financieel in 

een goede conditie te blijven.  

In de BBC zijn we verplicht om twee financiële evenwichten heel goed in de gaten te 

houden. Het eerste gaat over onze reserves.  De reserves, waarmee deze legislatuur 

gestart werd, bedragen 25 135 584 euro.. 

In 2019 blijft er nog 8 577 776 euro over. Binnen die 8,5 miljoen euro wordt geld 

gereserveerd voor de bouw van een nieuw zwembad en wordt een buffer aangelegd 

voor een verdere stijging van de pensioenlasten. 

Ten tweede houdt Wevelgem zijn financiën structureel in evenwicht. De 

autofinancieringsmarge, die aantoont in welke mate de gemeente haar leningslasten 

kan betalen met het overschot uit de gewone werking, is de ganse legislatuur 

positief. Deze marge bedraagt in 2014 2,6 miljoen euro, mee dank zij een 

recuperatie van gemeentelijke overschotten op de bijdrage in het OCMW. In 2019 

bedraagt de marge nog 1 221 822 euro. 

Vlaanderen eist een positieve autofinancieringsmarge in 2019. Wevelgem wil een 

positieve autofinancieringsmarge over de volledige termijn van het meerjarenplan. 

 

Wevelgem wil ook graag slank blijven. Wevelgem heeft een traditie van matige 

personeelsuitgaven (in de rekening 2011 343 euro per inwoner, tegenover 388 euro 

in het Vlaamse gewest, 354 in de cluster en 448 in de provincie). Deze uitgaven 

worden ook komende legislatuur onder controle houden. Voor elke dienst wordt een 

toekomstvisie uitgebouwd. Efficiëntietechnieken worden in alle diensten toegepast. 

De verhouding  contractuelen / statutairen wordt herbekeken. Dankzij deze 

maatregelen moet het personeelsaantal niet verminderd worden en kan de 

dienstverlening op peil blijven, zelfs uitgebouwd worden. Inzake werkingskosten 

geeft Wevelgem 203 euro per inwoner uit (2011) tegenover 234 euro in het gewest, 

258 euro in de provincie en 187 euro in de cluster. 
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Wevelgem let op een gezonde voeding. De tarieven inzake fiscaliteit worden niet 

aangepast. De belangrijke aanvullende belastingen blijven op hetzelfde niveau, 

meer bepaald 7% aanvullende personenbelasting en 1800 opcentiemen op de 

onroerende voorheffing. 

In 2011 verkreeg de gemeente 632 euro per inwoner uit fiscale ontvangsten. In het 

Vlaamse gewest werd gemiddeld 672 euro per inwoner geïnd, in de provincie  

757 euro en in de cluster 580 euro. Daarmee had Wevelgem in 2011 een 

gemiddelde fiscale druk, die zeker niet verhoogd wordt. 

Als randbemerking mag vermeld worden dat Wevelgem karig bedeeld wordt vanuit 

het Vlaamse gemeentefonds met 167 euro per inwoner, beduidend minder dan in de 

cluster, meer bepaald 205 euro per inwoner. Nochtans hebben gemeenten in de 

cluster hetzelfde profiel als Wevelgem. Ter info: in het Vlaamse gewest bedraagt de 

opbrengst uit dit fonds 219 euro per inwoner en in de provincie 276. Op jaarbasis 

betekent dit een minopbrengst t.o.v. de clustergemeenten van bijna  

1,2 miljoen euro, goed voor 1% aanvullende personenbelasting of bijna  

200 opcentiemen onroerende voorheffing. 

Wevelgem draagt verder zorg voor zijn lichaam en investeert in de toekomst. Over 

de periode 2014-2019 wordt verder een goed investeringsritme aangehouden. Bruto 

worden 62,2 miljoen euro investeringen voorzien. Dank zij subsidies en verkopen 

betekent dit een netto inspanning van 33,6 miljoen euro. 

 

Wevelgem denkt nu al aan morgen: preventieve zorg over de kinderen. Zware 

leningslasten mogen de toekomstige generaties geen parten spelen. Op  

31 december 2012 bedraagt de totale openstaande schuld van de gemeente 38,5 

miljoen euro. Eind 2019 bedraagt de schuld nog 32,8 miljoen euro. De uitstaande 

schuld wordt dus afgebouwd met 5,7 miljoen euro. Dit is een fikse daling in reële 

termen, laat staan dat we zouden rekening houden met de verwachte inflatie. 

De jaarlijkse lasten waren in 2012 goed voor 4,5 miljoen euro, in 2019 zal deze 

jaarlijkse last niet toegenomen zijn in absolute cijfers, ondanks het mooie 

investeringsritme. In die zin zullen leningslasten een heel wat kleiner aandeel 

innemen binnen het totaal uitgavenpakket. 

 

Waar in Vlaanderen voor gevreesd wordt, is in Wevelgem geen realiteit. We blijven 

financieel gezond en bouwen de dienstverlening niet af, geen afvloei van personeel, 

geen snoeiwerken in de werkingskosten of openingsuren en een op peil blijvend 

investeringsritme. Binnen dit financieel kader willen we jullie graag onze ambities 

voor de komende zes jaar voorstellen.” 

 

Mevrouw Marie De Clerck, schepen, staat stil bij het beleidsaspect wonen en dit 

onder de titel ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Wevelgem zal verder zijn 

regierol opnemen in de ontwikkeling van het woongebied Kleine Molen. Ook de 

randvoorwaarden worden gecreëerd om het gebied Ijzerpoort te ontwikkelen. Het 

woonplan wordt verder uitgevoerd en de woonprogrammatie, die focust op 

vernieuwing en verdichting van de centra, opgevolgd. Met een gericht premiebeleid 

wordt er naar gestreefd om het woningaanbod kwalitatief te houden. Kwalitatief 

wonen vereist kwalitatief groen. Er wordt dan ook verder ingezet op groene slingers 

doorheen de deelgemeenten. 

 

De heer Bernard Galle, schepen, stelt dat lokale economie een kwestie is van 

handen uit de mouwen steken. De oude industriezones Wevelgem-Zuid en 

Gullegem-Moorsele worden gerevitaliseerd. De Vlaamse overheid zou deze 
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belangrijke investeringsprojecten voor 85% moeten subsidiëren. Ook de goede 

ontsluiting van Wevelgem-Zuid op de N8 wordt onder handen genomen, in 

samenspraak met alle andere betrokken actoren. In de ruimtelijke plannen wordt 

ruimte geschapen voor ambachtelijke zones. De schepen verwijst hierbij naar de 

Posthoorn, de Driemasten en de Kleine Molen. Daarnaast zal een Wevelgem-

winkelt-bon ontwikkeld worden, ter bevordering van de kleinhandel.  

 

Mevrouw Lobke Maes zegt dat een goede lichaamshygiëne noodzakelijk is en 

focust op duurzaamheid. De ondertekening van de burgemeestersconvenant is 

hierbij een belangrijk gegeven. Samen met andere gemeenten heeft Wevelgem zich 

geëngageerd om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020. Dit kan op 

diverse manieren: door energiezuinige investeringen in de gebouwen, maar ook 

door sensibilisatie van personeelsleden, gebruikers van gemeentelijke gebouwen en 

burgers. Iedereen moet zuinig met energie omspringen. 

Wevelgem wil ook verder inzetten op het zuiveren van het afvalwater. Wevelgem 

heeft al een hoge rioleringsgraad, 89%, maar wil hier verder op inzetten: via de 

plaatsing van IBA’s voor individuele behandeling van afvalwater, via het 

afkoppelingsbeleid en via rioleringsprojecten.  

De gemeente heeft ook het charter biodiversiteit ondertekend. Zo wordt belang 

gehecht aan de natuur in al zijn facetten en aan het ecologisch beheer van een aantal 

groenzones. 

 

De heer Jan Seynhaeve focust op het hart van de gemeente. De drie centra vormen 

drie maal een kloppend hart. In Gullegem wordt geïnvesteerd in de feestweide in de 

Kerkstraat, waar nu ook de jeugdfeesten doorgaan. De doorsteek vanuit het centrum 

naar de Bergelen wordt gerealiseerd. Er wordt werk gemaakt van een toekomstvisie 

op OC de Cerf onder de noemer de Cerf 2.0.  In Moorsele is er al heel wat 

heraangelegd in het centrum, maar het Sint-Maartensplein zelf moet nog aangepakt 

worden. In Wevelgem ligt de grootste uitdaging, gelet op de grote site die vrij komt 

na de verhuis van het zwembad, pal in het centrum. Daarnaast moet ook nagedacht 

omtrent de bestemming van het oud gemeentehuis, van de site Bijttebier naast de 

Porseleinhallen en van de site Ter Mote, waar voorlopig de noodbibliotheek 

gevestigd wordt. De burgemeester wijst erop dat in samenspraak zal gewerkt 

worden aan een strategisch plan voor de toekomst.  

De burgemeester benadrukt dat dit gekoppeld is aan een burgernabije 

dienstverlening. Elke burger verdient dienstverlening in zijn nabijheid.  

 

De heer Mathieu Desmet, schepen, stelt dat het bloed in het lichaam moet stromen. 

Dit is ook zo met de verkeersaders doorheen de gemeente. Het STOP-principe 

wordt toegepast. Dit betekent dat in de eerste plaats aandacht gegeven wordt aan de 

stappers en trappers, vervolgens aan het openbaar vervoer en dan aan het privé-

vervoer.  

Deze gemeente is ook een fietsgemeente. De bevoegde schepen zal een fietsplan 

opstellen, met aandacht voor fietseducatie, fietsstraten en fietsstallingen.  

In de meerjarenplanning zijn ook middelen voorzien voor een carpoolparking.  

Samen met de Vlaamse overheid wordt de doorstroming op de N8 bekeken, evenals 

de ontsluiting van het gebied Kleine Molen en de aansluiting van de Gullegemstraat 

op de A19. 

 

De heer Geert Breughe, schepen, wijst op het belangrijk verenigingsleven in de 

gemeente. Dit zijn de levende cellen, dit gaat om heel wat actieve mensen.  
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Zij verdienen appreciatie en daartoe wordt jaarlijks een initiatief genomen.  

Ter ondersteuning van de werking is er voldoende infrastructuur dat tegen een 

correcte prijs ter beschikking gesteld wordt. De gemeente wil programmeren, 

faciliteren en regisseren. De gemeente wil sturen en ondersteunen daar waar mensen 

gemeenschap vormen. Met grote evenementen wordt een convenant afgesloten, net 

zoals vandaag al gebeurd is met de grote wielerwedstrijden. 

 

De heer Stijn Tant, schepen, stelt dat cultuur de spijsvertering bevordert. Het 

cultuurcentrum biedt een uitgebreid en kwalitatief programma, bestaande uit 

muziek, theater, humor, school- en familievoorstellingen, maar ook vorming en 

tentoonstellingen. De nadruk wordt ook gelegd op kunst- en cultuureducatie, dit met 

een duidelijke link naar amateurkunstenaars en jongeren. Kunstbeleving wordt tot 

uiting gebracht door integratie in de openbare ruimte. In het verlengde hiervan is er 

de aandacht voor de monumenten, in de gemeentelijke hovingen, de molen, het 

gemeentehuis, het funerair erfgoed… Monumentenzorg wordt aangepakt samen met 

de culturele raad en geëngageerde vrijwilligers. 

 

De heer Frank Acke, schepen, zegt dat er gebouwd wordt aan een bibliotheek, goed 

voor hersenen en hart. Dat de hersenen deugd hebben van een bib, lijkt evident. 

Maar ook voor het hart is de bibliotheek heilzaam. Het is een ontmoetingsruimte, 

waar het aangenaam toeven is. Met de nieuwe bib moet ook nagedacht worden over 

centralisatie. Wat wordt de functie van de filialen, rekening houdend met de 

beschikbare middelen? Er wordt ook gestreefd naar een laagdrempelige bib, wat 

betekent dat specifiek gefocust wordt op kansengroepen. 

 

Mevrouw Chris Loosvelt, schepen, wijst op de sport, die de gemeente een ruime 

longinhoud biedt. Wevelgem is gekend als sportgemeente en dat blijkt ook uit de 

schitterende clubwerking binnen een uitgebreide gemeentelijke infrastructuur. 

Hierop wordt verder ingezet, want in een gezond lichaam huist een gezonde geest. 

De sportdienst wil mensen aan het sporten krijgen door hen te informeren over de 

clubwerkingen en door het organiseren van een laagdrempelig aanbod aan 

basissporten en klassieke lessenreeksen. Prioritaire aandacht gaat hierbij naar 

jongeren.  

Ook hier is bijzondere aandacht voor kansengroepen, obese kinderen, mensen met 

een beperking, kansarmen. De infrastructuur wordt op niveau gehouden. Zo zijn er 

nieuwe kleedkamers in Gullegem en wordt er aandacht gegeven aan 

buitensportinfrastructuur.  

In deze legislatuur worden ook de voorbereidingen getroffen voor de bouw van een 

nieuw zwembad: een financieel haalbaar project dat beantwoordt aan de lokale 

behoeften en waar eenvoud en uitstraling elkaar vinden.  

 

Mevrouw Marie De Clerck zegt dat Wevelgem met het jeugdbeleid verenigt en 

verenigd is van kindsbeen af.  Zoals vandaag al toegelicht, is er een update van de 

subsidiëring van de Wevelgemse jeugdlokalen. De jeugdhuizen zijn de partners van 

de gemeente, zeker wat betreft het stimuleren van de jeugdcultuur.  

De gemeente waakt over een goede vakantiewerking, waar kinderen alle vakanties 

terecht kunnen. Voor de allerkleinsten worden vraag en aanbod inzake opvang 

opgevolgd. Het fuifbeleid wordt in de eerste plaats ondersteund door het aanbod 

van gepaste infrastructuur, maar er is ook de steun voor bewaking op de fuiven. 

Vanuit de jeugddienst wordt een eigen, gericht activiteitenprogramma opgezet, 

zowel voor min-12-jarigen als voor +-12-jarigen. 
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De heer Bernard Galle gaat op stap met de regio binnen een toeristisch verhaal. Er 

is de samenwerking binnen de cluster met Menen, Wervik en Dadizele, en er is het 

programma dat uitgewerkt wordt binnen Toerisme Leiestreek. In de komende jaren 

mogen hier zelfs grensoverschrijdende initiatieven verwacht worden, met ‘aan de 

andere kant van het front’ en ‘van bron tot monding’.  

Andre  troeven zijn natuurlijk de vele fiets- en wandelroutes, die mensen leiden 

langs trage wegen en gezellige terrasjes. De boottochten op de Leie en de Leie 

Lekker Zoete-tocht kunnen wegens groot succes herhaald worden. 

 

Mevrouw Lobke Maes zegt dat de scholen een belangrijke partner zijn om te 

werken aan een gezonde geest. De scholen worden samengebracht binnen het Oor, 

de onderwijs overlegraad. Concrete samenwerkingen tussen gemeentediensten en 

scholen worden opgezet rond fiets- en milieueducatie, rond 

ontwikkelingssamenwerking en rond cultuur- en bibliotheekbeleving. De gemeente 

is ook inrichter van een eigen school, waaraan samen met het personeelskorps 

gewerkt wordt aan een eigen imago.  

Het kunstonderwijs wordt voornamelijk op gesubsidieerde wijze aangeboden, dit 

betekent dat samenwerking met Kortrijk en Menen nodig is. Waar dit aanvullend 

wenselijk is, wordt nog voor eigen aanbod gezorgd. 

 

De burgemeester snijdt de samenwerking tussen gemeente en OCMW aan, onder de 

titel twee ogen, twee oren en twee handen. De Vlaamse regelgever schept de 

mogelijkheden tot intensere samenwerking. De gemeente gelooft in de voordelen 

hiervan. Sociaal beleid is immers een gezamenlijke opdracht. Met respect voor 

ieders eigenheid moet samenwerking, zowel politiek als ambtelijk, bijdragen tot de 

efficiëntie van dit beleid. 

Deze samenwerking zal samen uitgewerkt worden en resulteren in een 

beheersovereenkomst. Er zijn immers heel wat raakvlakken, maar het is belangrijk 

af te spreken wie wat doet en wat we samen doen. De burgemeester somt een aantal 

initiatieven op waarin gemeente en OCMW elkaar vinden, of kunnen vinden: 

 De lokale dienstencentra richten zich ook op de actieve senior; 

 Projecten voor tewerkstelling van kansengroepen bieden 

samenwerkingsmogelijkheden onder de noemer sociale economie; 

 Binnen het aanbod van cultuur, bibliotheek en sport wordt telkens gefocust 

op participatie van kansengroepen; 

 Er wordt ingezet op jeugdopbouwwerk; 

 Er is de aandacht voor drugspreventie, maar ook drugshulpverlening. 

 

De heer Mathieu Desmet stelt dat het veiligheidsbeleid zowel vaccin is als 

geneesmiddel. Er is een preventief luik en een curatief, eerder repressief. Binnen de 

politiezone Grensleie vraagt de gemeente aandacht voor camera’s als hulpmiddel, 

voor het GAS-beleid zoals zonet besproken en voor de inzet van nachtpatrouilles en 

wijkagenten.  

De brandweer wordt ingebed in de hulpverleningszone Fluvia, met twee posten: 

Wevelgem en Gullegem. In de post Moorsele bevindt zich de Dienst 100, waar er 

de klok rond permanentie is. 

 

De heer Geert Breughe wijst erop dat Wevelgem maar een stukje op de wereldbol 

is. Daarom richt de gemeente zijn oog op de wereld en is er ook oog voor de 

wereld.  
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De gemeente blijft een loyale partner binnen de regionale 

samenwerkingsverbanden. Er wordt werk gemaakt van een wielerband: er is het 

project Arrivee met Roubaix, dat lopende is, en er wordt onderhandeld met 

Valkenburg, aankomstplaats van de Amstel Gold Race, rond concrete 

samenwerking.  

Wevelgem besteedt verder aandacht aan het Noord-Zuidbeleid. Er is meer aandacht 

voor sensibilisatie en Wevelgem wil een fair trade gemeente worden. 

 

De heer Stijn Tant zegt dat de gemeente de nodige spierkracht nodig heeft om goed 

te functioneren. Hiermee komt hij tot het luikje personeel en organisatie.  

De gemeentelijke diensten worden verder georganiseerd binnen een heldere 

organisatie met een vlakke structuur, waarbij de verhouding tussen contractuelen en 

statutairen verder opgevolgd wordt.  

Er wordt werk gemaakt van burgernabije dienstverlening: ook in de deelgemeenten, 

met klantgerichte openingsuren, met aandacht voor kansen inzake e-government. 

De burgers blijven een belangrijke partner voor de werking van de gemeente en 

worden via participatieve trajecten betrokken. 

De schepen wijst op drie ordewoorden binnen de organisatie: efficiënt, doelgericht 

en eenvoudig. Een slanke organisatie, waarin de principes van lean management 

toegepast worden en waarin naast de juridische toets ook aandacht is voor een 

eenvoudigheidstoets bij het opstellen van reglementen. 

 

De heer Frank Acke besluit nog met een aantal aspecten inzake financiën, zodat de 

cirkel rond is. De financiën vormen geen achillespees, maar eerder een biceps.  

De financiële toestand moet verder nauwgezet opgevolgd worden. De andere 

belangrijke principes zijn eerder al toegelicht: 

 Een ongewijzigde fiscaliteit; 

 De aanpassing van een aantal tarieven; 

 De afbouw van de schuld; 

 Het aanhouden van een stevig investeringsritme.   

Een goed financieel beleid vormt de basis voor een dynamische, sociale en 

ondernemende gemeente.  

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, gaat over tot het debat over het beleidsplan.  

 

De heer Marcel Masquelin, raadslid Vlaams Belang, wil eerst en vooral de mensen 

bedanken die de documenten hebben opgemaakt en afgelopen maandag een 

grondige uitleg verzorgd hebben. De fractie Vlaams Belang zal zich onthouden voor 

dezelfde reden als bij het meerjarenplan van het OCMW. 

 

De heer Filip Daem, raadslid N-VA houdt volgende tussenkomst over het 

beleidsplan:  

‘Mijn fractie heeft kennis genomen van het meerjarenplan 2014-2019, waaraan wij, 

zij het in beperkte mate binnen de schoot van de beleidscommissie, onze 

medewerking mochten verlenen in de loop van het voorbije jaar. 

 

Echter wat vandaag, wat nu, zowat het belangrijkste ogenblik had moeten zijn van 

deze legislatuur, m.n. het uitzetten van de krijtlijnen voor de komende zes jaren, 

dreigt met wat voorligt een eerste dieptepunt van deze gemeenteraad te zullen 

worden. 
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De berg - of liever de beleidscommissie - heeft immers een muis gebaard. Veel 

krijtlijnen worden er immers niet uitgezet. Er is amper krijt gebruikt en dus ook 

daarop wordt er blijkbaar nu al bespaard. 

 

Collega’s, het overleg heeft inderdaad een muis gebaard.  

 

Het plan dat voorligt mag dan misschien budgettair wel kloppen, het getuigt niet 

van ambitie, het getuigt niet van durf, het getuigt amper van enige creativiteit en het 

getuigt al zeker niet van visie. 

 

Maar zoals we in het verleden al hebben aangegeven, geen visie ontwikkelen is op 

zich ook al een visie.    

 

De prioriteiten die in het beleidsplan worden vooropgesteld en die in wezen niets 

meer zijn dat een doorslag van het verkiezingsprogramma van de meerderheid, 

kunnen ons alvast niet beroeren en maken van Wevelgem eigenlijk niets meer dan 

een middelmatige gemeente. 

 

Waar op ingezet wordt is de evidentie zelve, en op zich moeilijk te bekritiseren, ook 

vooral omdat er nergens concrete doelstellingen worden voorzien. 

 

Op zich zou een buitenstaander nu al kunnen zeggen dat het beleid geslaagd is in 

haar opzet, omdat de vooropstelde prioriteiten dermate vaag zijn, dat het de facto 

onmogelijk is om erop afgerekend te worden. 

 

Wij hebben geprobeerd om, met de zin voor verandering die mijn partij eigen is, 

onze visie op een nieuw Wevelgem, op een toekomstgericht Wevelgem mee te geven 

binnen de beleidscommissie, maar vinden hiervan eigenlijk niets wezenlijks meer 

terug in het voorliggend plan. 

 

- Er is bv. – en ik moet zeggen weerom - geen werk gemaakt van de kracht van de 

eenheid.  

 

Wevelgem blijft vooralsnog een verzameling van drie afzonderlijke deelgemeenten, 

ieder op zijn eiland en vooral ieder voor zich.  

 

De gemeente laat hier opnieuw de kans liggen om de komende zes jaar te werken 

aan méér interne cohesie, zoals de wetgever het eigenlijk al vanaf 1976 voor ogen 

had.  

 

- De gemeente stelt geen enkel concreet doel voorop om zichzelf, waar mogelijk, te 

ontvetten.  

 

Erover nadenken is één ding, maar hier is meer nodig.  

 

Wij herhalen in die zin onze oproep om de interne audit van de organisatie en de 

werking van de gemeentelijke administratie, zoals die destijds door Deloitte werd 

gevoerd, door een externe onderzoeksinstantie te laten updaten.  

 

- Ook op vlak van mobiliteit gaan we de komende jaren kennelijk weer veel 

nadenken, praten en plannen. Maar veel verder waagt het beleid zich niet.  
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Men blijft hardnekkig vasthouden aan het STOP-principe, waar het verleden echter 

al heeft aangetoond dat dit niet zaligmakend is voor Wevelgem als gemeente die 

doorkruist wordt door de dichtgeslibde N8, door meerdere autosnelwegen, door een 

spoorweg en door een rivier. 

 

Wij hadden gehoopt dat men ons alternatief, dat uitgaat van het KNIK-principe, 

gebaseerd op een mobiliteitsvisie vanuit Wevelgem als knooppunt, zou oppikken, 

evenwel tevergeefs. 

 

- De bedrijven, onze handelaars, de werkgevers en al zij die mee instaan voor de 

welvaart van velen onder ons, riskeren ook de komende zes jaren verder al te 

stiefmoederlijk te zullen worden behandeld. 

   

Ondernemen en welvaart scheppen is immers méér dan bedrijventerreinen inrichten 

of deze laten herinrichten. Ook in Wevelgem worden anno 2013 door een aantal 

van onze beleidsmakers, ondernemers en zelfstandigen nog te veel afgedaan als een 

noodzakelijk kwaad, nog juist goed genoeg om het lokaal verenigingsleven van de 

nodige sponsoring te voorzien. 

 

Er heerst hier nog onvoldoende empathie voor al die grote en vooral kleine 

ondernemingen die het gros van onze bevolking nog steeds voorzien van een job, en 

dus ook van welvaart. 

 

Binnen de ondernemerswereld heerst nog al te veel een gevoel van onbegrepen te 

zijn, ook door het lokale beleid. U ligt hier misschien niet wakker van, maar wij des 

te meer.    

 

Wij roepen dus op om de komende zes jaar eindelijk eens werk te willen maken van 

de uitbouw van een economische cel die de lokale ondernemers niet aanziet als 

tegenstanders, maar wel als medestanders in de zoektocht naar een beter 

Wevelgem. 

 

-  Een aantal van de prioriteiten die de gemeente voor zichzelf vooropstelt, zullen 

afhangen van de eventuele subsidies die hiervoor kunnen worden binnengehaald. 

 

Hoe groter kan de contradictie zijn, beste collega’s ? 

 

Ofwel is iets prioritair en dient de gemeente alle mogelijke middelen, desnoods 

eigen middelen, aan te wenden om aan deze noden te voldoen. Deze prioritaire 

doelstellingen laten afhangen van de onzekerheid van al dan niet te bekomen 

subsidies, doet ernstige vragen rijzen omtrent het prioritair karakter die het beleid 

hieraan wil voorbehouden. 

 

Om al deze redenen zal mijn fractie zich terecht onthouden om het beleidsplan goed 

te keuren.  

 

We zullen de meerderheid van nabij opvolgen en bekijken hoe de ‘flou artisque’ die 

ons zopas is voorgesteld, de komende zes jaren concreet zal worden ingevuld. 
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Met onze onthouding geven wij de meerderheid aldus voorlopig het voordeel van de 

twijfel, in de hoop dat de tijd tot inzicht leidt, dat de geesten mogen rijpen en vooral 

dat er daadkracht bij het woord wordt gevoegd. 

 

De tijd van plannen is nu voorbij.  

 

Aan de meerderheid vragen wij met aandrang om nu de teugels in handen te nemen 

en in de praktijk eindelijk werk te maken van dat warme, geborgen, veilige  en 

welvarende Wevelgem, dat ons keer op keer wordt beloofd. 

 

Wij van onze kant zullen niet nalaten ons steentje hierin bij te dragen, maar tegelijk 

zullen wij er nauwlettend over waken dat de Wevelgemnaar krijgt waar zij of hij 

recht op heeft, niets meer, maar zeker ook niets minder.” 

 

De heer Henk Vandenbroucke, raadslid Groen, houdt volgende tussenkomst over 

het beleidsplan:  

‘Even terug naar 2012. Gemeenteraadsverkiezingen. Partijprogramma. Wij van 

Groen hadden er ons werk van gemaakt. Het zorgde mee voor een sterk resultaat.  

Groen Wevelgem ging voor enkele speerpunten: 

- Een solidaire en creatieve samenleving. 

- Ruimte voor een leefbare gemeente. 

- Gezond verkeer. 

- Betrokkenheid van alle inwoners bij het beleid. 

- Een rechtvaardig financieel beleid. 

- En eigenlijk als eerste punt geformuleerd:  een ambitieus beleid met 

meerdere partijen. 

 

Uit dat programma puurden we 10 concrete punten, als voorzet voor een 

beleidsprogramma: 

1. Promotie van de fiets 

2. Kiezen voor duurzame wijken, te starten met de Kleine Molen 

3. Een nieuw centrum bij verhuis zwembad 

4. Uitbouw van een participatiebeleid 

5. Alternatieve woonvormen uitbouwen, voor zowel senioren als jonge 

gezinnen 

6. Energiebesparing en gebruik van alternatieve energie centraal stellen 

7. Langetermijnvisie voor ontwikkeling Wevelgem centrum 

8. Fair trade gemeente worden 

9. Ruimte voor natuur en biodiversiteit 

10. Ondersteuning voor en door senioren organiseren. 

Goed bestuur leidt altijd tot groene ideeën. En we zijn dan ook blij om vast te 

stellen dat dit bestuur de juiste richting kiest. 

Fietsbeleid staat op het programma. We verwachten dan ook veel van het op te 

maken fietsplan en zijn behoorlijk tevreden om vast te stellen dat onze  

2 fietsstallingenrapporten  er nu toch zullen toe leiden dat de ‘eenvoudigste  

fietsenstallingen stelselmatig worden vervangen in functie van diefstalpreventie’. 

 

Is het louter toeval dat de drie thema’s waar Groen voor de verkiezingen een avond 

rond organiseerde één voor één terugkeren in het beleidsplan?  

We kijken vooruit, naar een nieuw zwembad, ‘waarin eenvoud en uitstraling elkaar 

vinden’, de literaire samenvatting van onze conclusie. Er is de heraanleg van 
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Moorsele plaats en de feestweide in Gullegem. We hebben onze ideeën en 

presentaties nog in aanbod.  

 

Er wordt gestudeerd op een bredere kijk op het centrum van Wevelgem. We kijken 

samen iets verder dan onze neus lang is, onze vraag naar een langetermijnvisie. 

Mooi. 

 

De vorige legislatuur hamerden we met regelmaat op de uitdaging om de bewoners 

van Wevelgem actief en creatief te betrekken bij het beleid. De opmaak van dit 

beleidsplan belooft hopelijk meer goeds. Diverse methodieken, locaties, manieren 

van bevraging zijn gebruikt. Het doet ook plezier om te kunnen lezen dat 

verschillende groene ideeën een duidelijk draagvlak kennen zowel bij de 

medewerkers van de gemeente als bij de hele bevolking. We vonden  ze terug, zowel 

in de SWOT-analyses, de enquête als op verschillende onderdelen van de 

bevraging.  

De burgemeestersconvenant is ondertekend. De uitdagingen voor een echt 

energiezuinig beleid moeten dit jaar worden ingevuld, een plan opgemaakt.  

15% tegen 2018 is 20 % tegen 2020. En 80% tegen 2050. Mooie ambities.  

Wevelgem wil Fair Trade gemeente worden. Fair trade is niet zomaar de vraag om 

meer productjes te kopen in de Wereldwinkel. Fair trade is een label waarmee een 

bestuur aangeeft dat het over de gemeentegrenzen kijkt, naar de wereld. Dat het 

zich bewust is van uitbuiting, van verwoesting van leefomgevingen en een positieve, 

daadkrachtige aanpak ondersteunt, op weg naar meer gelijkheid, meer 

rechtvaardigheid en daar op een brede, actieve manier handelaars, boeren en 

consumenten bij betrekt. We kijken uit naar de resultaten. 

Zelfs het begrip biodiversiteit is bescheiden aanwezig in het beleidsplan. Groene 

slingers, de groennorm, er is aandacht voor ecologie, voor een kwaliteitsvolle, 

zuurstofrijke leefomgeving. 

 

Qua rapportscore een onderscheiding. 7 groene punten op 10, duidelijk opgenomen 

in het beleidsplan. Zou actieve en positieve oppositie dan toch lonen? 

Zijn we nu eigenlijk positief over dit meerjarenplan en het budget van 2014?  

Ja, maar.  

 

Er zal werk worden gemaakt van meer samenwerking met het OCMW, lezen we. 

Maar een eerste kans wordt al gemist. Bij de omgevingsanalyse in het 

meerjarenplan wordt wel verwezen naar websites en van alles, maar kregen we niet 

een boeiende omgevingsanalyse van het OCMW bij onze bundel documenten? Maar 

bij het hoofdstuk ‘omgevingsanalyse’ in dit meerjarenplan is er geen sprake van. 

Het is bijvoorbeeld leerrijk om te lezen dat er een zeer kwetsbare doelgroep  

80-plussers leeft die sneller toeneemt dan in de regio. Zou een vernieuwende vorm 

van samenwonen geen interessant antwoord kunnen bieden op deze moeilijke 

situatie? Alternatieve woonvormen, weet u nog? 

Een armoedebeleid is niet iets voor het OCMW alleen. We moeten verder gaan, 

echte concrete stappen zetten, met gezinnen, met onderwijs, kinderopvang, met 

verenigingen. Dit vraagt bereidheid van velen, blijven inzetten, herbeginnen en nog 

eens opnieuw proberen. We verwachten dat de samenwerking met het OCMW leidt 

tot een actieve armoedeaanpak.  

Concreet:  Kunnen, zullen de jongerenwerker van de gemeentelijke jeugddienst en 

de buurtwerker van het OCMW elkaar versterken?  Ik hoorde recent dat de 
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jongerenwerker pas in augustus kan starten? We zullen toch niet beginnen met een 

jaar te verliezen?  

‘Het concept van de brede school is bespreekbaar’, luidt het. Te voorzichtig. Dit 

concept biedt kansen en er moet werk van gemaakt worden: kinderen, gezinnen die 

niet zomaar bij sport of vrije tijd aansluiten, er kennis mee laten maken. 

Ons pleidooi naar meer ambitie is stilaan gekend. In dit plan missen we die vooral 

bij het grootste project: de ontwikkeling van de Kleine Molen. Alle elementen zitten 

nochtans in deze bundel. Hoe ga je 20% minder CO2 uitstoten?  Gebouwen zijn een 

heel belangrijke factor, samen met de impact van mobiliteit. Waar ligt dan de 

grootste kans? 

De Kleine Molen kan een draaischijf zijn tussen 2 groene slingers. Een nieuw deel 

van onze gemeente waar alle mooi geformuleerde ambities kunnen waargemaakt 

worden, mits een duidelijke gedurfde keuze voor een echt duurzame wijk. Dit 

project kan voor Wevelgem de opstap zijn naar betaalbaar wonen. We stellen voor 

om het werken met erfpacht of de methodiek van ’community land trust’ sterk te 

onderzoeken. 

Fietsstraten kunnen prima zijn, maar mobiliteit wordt een topthema voor de hele 

regio. Ergens in de tekst staat dat Wevelgem op regionaal niveau wil meedenken 

over alternatieve vervoerswijzen. We willen niet vallen over een woord, maar 

meedenken moet veel sterker.  

We mogen ons niet blindstaren op de 750 euro voor een gezondheidsactie, leerden 

we in de voorbereiding. Het is vooral het principe dat centraal staat. Er zijn immers 

nog geen concrete ideeën. Mag ik u nogmaals de omgevingsanalyse van buur 

OCMW aanbevelen? De zelfmoordcijfers in deze regio zijn ontstellend hoog. Laat 

ons met alle betrokken partijen een parcours uitzetten om hier iets aan te doen, laat 

ons met alle sectoren een praatcultuur stimuleren waar ruimte is voor de diepere 

zieleroerselen. We hopen ook dat de opvolging van het milieuonderzoek aan onze 

kant van de Menense grens in het algemeen beleid vervat zit. 

 

Financiën. 

Want daar gaat het hier eigenlijk over. We herhalen kort ons commentaar: De 

milieubelasting is verdwenen. Eindelijk, milieu moet niet belast worden. Maar de 

forfaitaire belasting blijft.  

We hoorden net wel, maar lezen niets over Porseleinhallen 2. Vorig jaar stemden 

we voor afbraakwerken. En nu? Er waren ideeën voor herlocatie van de 

muziekschool en de tekenacademie. Het is ons onduidelijk of deze ambities worden 

hardgemaakt. 

 

Enkele concrete vraagjes: 50 000 euro voor halteinfrastructuur voor openbaar 

vervoer.  Toch ook mét fietsenstallingen hier en daar? 

 

Zullen de investeringen aan het centrum Moorsele klaar zijn in één jaar? 

 

We ronden af. 

We waarderen de vele inspanningen die zijn gebeurd qua participatie. Evenzo de 

diverse inspanningen om de gemeenteraad te informeren en te betrekken. We stellen 

vast dat drie vierde van onze programmapunten zijn opgenomen in dit plan. 

Daarom keurt Groen het meerjarenplan en het budget goed. 

 

Maar onder voorbehoud. 
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Tijd voor ambitie, tijd voor coalitie. Hebben we de coalitie niet gehaald, dan zien 

we hier toch meer ambitie. Maar, de centrale vraag vandaag is: wat wordt de graad 

van realisatie? Want laat het duidelijk zijn. Groen beleid, groene economie is 

uitdrukkelijk noodzakelijk. Voor onze gezondheid, voor die van onze kinderen en 

voor alle betrokkenen bij de klimaatopwarming. Want, wie kent nog de naam van de 

stad in de Filipijnen die ongeveer van de kaart werd geveegd? Tacloban. Daarom. 

De krijtlijnen voor 6 jaar beleid en de middelen daarvoor zijn uitgetekend. De 

uitdagingen zijn groot. Groen zal zich kritisch en positief inzetten om het verschil 

mee te maken.’ 

 

De heer Francies Debels, raadslid sp.a, houdt volgende tussenkomst over het 

beleidsplan:  

‘In de eerste plaats wil ik de gemeentesecretaris Kurt Parmentier en 

beleidsmedewerker Lisa Yserbyt, bedanken voor de vlotte en prachtige uiteenzetting 

die we gekregen hebben afgelopen maandag. Ik bewonder ook het programma dat 

CD&V naar voren heeft gebracht. Want net zoals Groen een zeven op tien geeft, 

geeft de sp.a-fractie zeker ook een zeven op tien. Waarom? 

Heel wat van onze doelstellingen vinden we immers terug in de doelstellingen die 

opgenomen zijn in het beleidsplan, al worden die in de uiteenzetting soms wat vaag 

voorgesteld. We vinden het zeker positief dat de nodige aandacht geschonken wordt 

aan onze jeugd, met de daarbij horende infrastructuur en speelpleinwerking; dat er 

aandacht geschonken wordt aan de maatschappelijke weerbaarheid van kwetsbare 

jongeren. Dat is voor ons ook heel belangrijk.  

Zeker niet te onderschatten vinden we ook dat de gemeente, samen met het OCMW, 

inspanningen zal leveren om de oudere inwoners van onze gemeente de kans te 

geven om langer thuis te kunnen wonen en ze verder te laten deelnemen aan de 

leefgemeenschap.  

Verder werden reeds een aantal zaken aangehaald door zowel de collega’s van  

N-VA en Groen waarin wij ons als oppositie ook kunnen terugvinden.  

In ieder geval vinden wij, de sp.a, dat er geen slecht plan werd voorgesteld deze 

avond en we zien al uit naar de realisaties van bepaalde doelstellingen.’ 

 

De heer Luc Defraye, raadslid CD&V, houdt volgende tussenkomst over het 

beleidsplan:  

‘Als eerste punt wil ik de vorige beleidsploeg bedanken om zorgvuldig met de 

gemeentefinanciën te hebben omgesprongen. Precies daarom kunnen de netto-

inkomsten uit de personenbelasting en onroerende voorheffing gelijk blijven. Er zijn 

geen grote veranderingen voorzien in de belastingen en retributies, enkel een aantal 

goed doordachte verschuivingen die rekening houden met de nieuwe tendensen in 

onze samenleving.  

CD&V is gekend als de partij die rekening houdt met alle aspecten en evenwichten. 

Dit evenwicht vind je terug in de doelstellingen en de actieplannen. Tegelijk blijven 

we enthousiast en ambitieus om deze doelstellingen te realiseren ten behoeve van 

onze burgers, onze bedrijven en verenigingen. Het was voor de administratie en het 

beleid een moeilijke oefening om in de BBC-regels de doelstellingen te koppelen 

aan het investeringsbudget. Niettegenstaande elke doelstelling belangrijk is, wil ik 

hierbij nog een aantal accenten leggen die voor ons cruciaal zijn en die u 

terugvindt in onze meerjarenplanning:  

- Er wordt in drie centra geïnvesteerd. De dagelijkse dienstverlening 

blijft sterk aanwezig in de drie deelgemeenten.  
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- We blijven het vrijwilligerswerk steunen, zowel financieel als 

logistiek.  

- We ondersteunen onze burgers in alle fases van hun leven: als kind, 

als jongere, als volwassene en als senior.  

 

Als gemeentebestuur zijn we een loyale partner waarop gerekend kan worden.  

Als CD&V-fractie zijn we fier en trots op het goed onderbouwd beleid en 

meerjarenplan dat hier voorligt en danken dan ook iedereen die eraan meegewerkt 

heeft. Wat ons betreft is de dertiende van het jaar 2013 een mooie dag om het 

startschot te geven voor de nieuwe rit in onze gemeente.’ 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, dankt de raadsleden voor de interventies op 

strategisch niveau en geeft het woord aan de burgemeester, die een globale reactie 

geeft.  

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, reageert als volgt op de tussenkomsten op 

het beleidsplan:  

‘Vooreerst wil ik bevestigen wat de voorzitter zonet gezegd heeft. Door de nieuwe 

regels wilden we de voorstelling van het beleidsplan ook via een nieuwe aanpak 

doen en ik ben blij dat dat door een overgrote meerderheid van de aanwezigen in de 

zaal ook geproefd wordt. Wat wij beloofd hebben, namelijk op een andere manier te 

werken via inspraak en participatie, blijken geen holle woorden. We hebben – denk 

ik – een mooi proces achter de rug.  

 

Een tweede bezorgdheid is inderdaad om na te denken en te werken op een hoger 

niveau, een niveau van algemene beleidsdoelstellingen. Ik ben dan ook blij met de 

verschillende reacties die gekomen zijn vanuit deze raad, vanuit de verschillende 

politieke partijen, waar ik globaal gesteld toch durf zeggen dat er inderdaad is 

meegedacht op dit strategisch niveau.  

 

Ten derde stel ik vast dat we inderdaad de gemeenteraadscommissie, die een 

bepaalde methodiek kent, hadden. Ik was onlangs op een studieavond en hoorde 

daar andere besturen zeggen dat ze daar niet aan meededen, aan het oprichten van 

een gemeenteraadscommissie beleidsplanning en het geven van inspraak aan de 

oppositie. Ik denk dat men ons van veel kan beschuldigen, maar niet van het feit dat 

we niet geluisterd hebben naar alle partijen, dat we niet geluisterd hebben naar 

iedereen. Alle inbreng was welkom. Ik hoor dan ook van de meeste partijen rond 

tafel dat ze zich herkennen en dat de voorstellen die ze gedaan hebben, de ideeën 

die ze gebracht hebben, mee opgenomen zijn in het beleidsplan. Ik kan me 

omzeggens niet herinneren, op één of twee uitzonderingen na, dat ideeën of 

voorstellen niet weerhouden zouden zijn geweest.  

 

Ik las ergens dat mensen de politiekers krijgen die ze verdienen, maar ook 

omgekeerd. Politiekers krijgen de kiezers of de stemmers die ze verdienen. Ik denk 

dat we vanavond allemaal als vogels gezongen hebben zoals we gebekt zijn; dat we 

allemaal een deel van de bevolking hebben vertegenwoordigd. Ik respecteer dan 

ook voluit alle standpunten en alle meningen die vanavond aan bod zijn gekomen.  

 

Wat ik in ieder geval wel weet, is dat vele gemeentebesturen uit onze omgeving, 

door welk bestuur of welke coalitie ook bestuurt, soms een beetje jaloers naar ons 

kijken omwille van de financiële situatie, omwille van het traject inspraak en 
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participatie, omwille van de werkwijze waarbij alle politieke partijen, hoe groot of 

hoe klein ze ook mogen zijn, meegenomen zijn op een volwaardige manier in het 

volledige traject.  

 

Tenslotte denk ik, als de afweging zal gemaakt worden tussen alle besturen volgens 

de nieuwe BBC-regels en we zullen kunnen kijken waar we ons positioneren, dat we 

toch een beetje Tom Boonen, Philippe Gilbert of Sagan zijn. In ieder geval denk ik 

dat we met onze gemeente een mooie en warme gemeente hebben. Ik ben trots om 

hier samen met jullie aan het beleid te mogen werken en ik kijk samen met velen van 

jullie uit om de komende zes jaar iedere dag opnieuw hard te werken voor een 

gemeente waar iedereen zich goed bij mag voelen.  

Ik stel voor, als er nog collega’s zouden zijn die op bepaalde uitspraken zouden 

willen reageren, dat ik die zeker nog de kans wil geven maar ik vond dat het debat 

op een globaal en algemeen niveau was. Ik ben er ook van overtuigd dat alle 

partijen de komende jaren op de verschillende aspecten kunnen terugkomen. Wij 

vanuit de meerderheid zullen uiteraard ook heel wat punten op de agenda zetten. 

Het debat zal dus zeker nog verder aan bod komen in volgende zittingen.’      

 

De voorzitter stelt vast dat dit debat hiermee afgesloten wordt. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gehoord de toelichting door alle leden van het college van burgemeester en 

schepenen met betrekking tot de doelstellingen, verwoord in het meerjarenplan 

2014-2019; 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2, 3°, 

artikel 57, §1, artikel 87, §4, 4°, artikel 93, 1°, a en artikel 146; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de 

beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 

en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van 

de rekeningstelsels van de gemeente, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het advies van het managementteam van 26 november 2013; 

Gehoord de stemverklaringen van de heer Luc Defraye, namens de fractie CD&V, 

van de heer Francies Debels, namens de fractie sp.a en van de heer Henk 

Vandenbroucke, namens de fractie Groen, waarbij zij hun ja-stem argmunteren; 

Gehoord de stemverklaringen van de heer Filip Daem, namens de fractie N-VA, en 

van de heer Marcel Masquelin (Vlaams Belang) met de motivatie voor hun 

onthouding; 

 

BESLIST met 22 stemmen voor (CD&V: 18, sp.a: 2, Groen: 2) bij 8 onthoudingen 

(N-VA: 7, Vlaams Belang: 1): 

 

Het meerjarenplan 2014-2019, omvattende een strategische nota en een financiële 

nota, goed te keuren. 

De financiële nota van het meerjarenplan 2014-2019 kent volgende resultaten: 
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- Resultaat op kasbasis 

o 2014  10 750 352,76 euro 

o 2015    2 490 219,76 euro 

o 2016   2 756 769,76 euro 

o 2017   3 052 149,76 euro 

o 2018   3 604 622,76 euro 

o 2019   4 141 393,76 euro 

 

- Autofinancieringsmarge 

o 2014  2 633 430,00 euro 

o 2015  1 261 708,00 euro 

o 2016 1 361 201,00 euro 

o 2017 1 157 881,00 euro 

o 2018    936 549,00 euro 

o 2019 1 221 822,00 euro 

 

Neemt kennis van de toelichtingen. 
 

45. Gemeente: budget 2014. 

Mevr. Lobke Maes, schepen van financiën, geeft volgende toelichting bij het budget 

2014:  

‘Het budget 2014 is dus de concretere vertaling van het meerjarenplan en focust op 

de plannen voor 2014. De BBC leert dat projecten op een langere termijn bekeken 

en geëvalueerd moeten worden. Maar binnen het budget zijn alvast een aantal 

projecten opgenomen die, in samenspraak met de diensten, ingepland werden voor 

2014. 

De belangrijke investeringen die gepland worden in 2014 zijn: 

• De aanleg van de geluidsschermen rond het gemeentelijk depot (240 000 euro). 

Een dossier dat al besproken werd op deze raad. 

• Een gebruikelijk krediet van 200 000 euro voor buitengewoon onderhoud aan de 

wegen, 130 000 euro voor de voetpaden en 400 000 euro voor openbare verlichting. 

Via trekkingsrechten kunnen we een stukje recupereren.  

• Verbeteringswerken in de Torrestraat, Rommelen, Wittemolenstraat en Oude 

Tramweg (totaal 750 000 euro, waarvan opstart in 2014). 

• Een verbindingsweg tussen Kloosterstraat en het nieuwe WZC Elckerlyck, voor 

fietsers en voetgangers (125 000 euro). 

• De opstart van het subsidiedossier voor het grote dossier inzake de revitalisering 

van de industriezones. 

• Het aanstellen van een ontwerper voor de ontsluitingsweg en tunnel voor het 

gebied Kleine Molen (585 000 euro, waarvan 190 000 euro in 2014). 

• De opstart van de introductie van de Wevelgem winkelt-bon (94 000 euro, 

waarvan 45 000 euro in 2014). 

• De aankoop van diverse strategische gronden (o.a. in functie van de 

ontsluitingsweg en groenzone Kleine Molen). 

• De dakbedekking van het CC Guldenberg. 

• De start van de bouwwerken aan de hoofdbibliotheek (3,4 miljoen euro, waarvan 

bijna 1 miljoen euro voorzien in 2014). 

• De renovatie van de sportvloer van De Schelp (160 000 euro). 
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De gebudgetteerde uitgaven inzake exploitatie groeien met 7,4% ten opzichte van 

de rekening 2012. 

Dit moet voldoende armslag geven om op een vlotte manier de dienstverlening op 

een degelijk peil te houden. Samen met de administratie wordt erover gewaakt dat 

de werkelijke groei beheerst blijft, t.t.z. een inflatoir karakter aanneemt. 

Belangrijk is de daling van de intrestlasten met 260 000 euro ten opzichte van 2012. 

De aflossingen dalen met 190 000 euro. 

De gebudgetteerde ontvangsten groeien met bijna 13%. Een deel van deze groei is 

het gevolg van de terugvloei van een deel van de gecumuleerde overschotten van de 

gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. Dit gaat concreet over 1 432 256 euro in 

2014. 

Opmerkelijk in de ontvangsten is het grote bedrag aan aanvullende personen-

belasting, dat geraamd wordt op 8 119 954 euro ten opzichte van 6 882 721 euro in 

het budget 2013. De onroerende voorheffing daarentegen wordt in 2014 geraamd 

op 11 479 840 euro, hetzelfde bedrag als effectief al verworven voor 2013. 

Gelet op voorgaande kan de autofinancieringsmarge van 2014 als uitzonderlijk 

hoog omschreven worden: 

• Recuperatie van reserves die bij het OCMW bewaard bleven; 

• Afbouw van leningslasten, zowel intresten als aflossingen; 

• Eenmalige sterke stijging van aanvullende personenbelasting. 

 

Dit laat ons toe om de exploitatie-uitgaven met enige marge in te schatten. De 

investeringsinspanning zou, na een planningsjaar, weer op een wat hoger niveau 

komen te liggen, gelet op de vele plannen die intussen invulling krijgen.’ 

 

De heer Henk Vandenbroucke, raadslid Groen, wil ondanks de grote bedragen die 

hier vermeld worden, toch nog terugkomen op een fait divers dat hij deze week 

meemaakte toen hij in het gemeentehuis was. Er waren blijkbaar net nieuwe 

telefoontoestellen geïnstalleerd en men kon nog niet doorschakelen. De juiste 

vorming op het juiste moment kan ervoor zorgen dat de dienstverlening op peil 

blijft en niet enkel de grote investeringen.  

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gehoord de toelichting van mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën, waarbij 

gefocust wordt op een aantal kerncijfers binnen de financiële nota; 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2, 3°, 

artikel 57, §1, artikel 87, §4, 5°, artikel 93, 1°, b en de artikelen 148 en volgende; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de 

beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s;  

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 

en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van 

de rekeningstelsels van de gemeente, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 

van heden en het debat dat hierbij gevoerd werd; 

Gelet op het advies van het managementteam van 26 november 2013; 
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BESLIST met 20 stemmen voor (CD&V: 18, Groen: 2) bij 10 onthoudingen  

(N-VA: 7, sp.a: 2, Vlaams Belang: 1): 

 

Het budget 2014, omvattende een beleidsnota en een financiële nota, goed te 

keuren. 

 

De financiële nota van het budget 2014 kent volgende resultaten: 

- Exploitatiebudget 

o Uitgaven 33 726 011,00 euro 

o Ontvangsten 39 249 767,00 euro 

- Investeringsbudget 

o Uitgaven 8 270 781,00 euro 

o Ontvangsten 3 190 750,00 euro 

- - Andere uitgaven en ontvangsten 

o Uitgaven 2 999 697,00 euro 

o Ontvangsten 107 571,00 euro 

- - Bestemde gelden 

o Bestemde gelden voor de exploitatie - pensioenvoorzieningen  

1 500 000,00 euro 

o Bestemde gelden voor investeringen  

 Investeringen door middel van trekkingsrechten  

436 383,00 euro 

 Voorziening voor nieuw zwembad 2 500 000,00 euro 

 

Neemt kennis van de toelichtingen. 
 

46. Vraag in verband met tarieven voor oudejaarsfeest. 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, raadslid N-VA,  had graag vernomen waarom voor 

het oudejaarsfeest, ingericht door de ouderenraad van Wevelgem met medewerking  

van het gemeentebestuur via de cel welzijn, een verschillend tarief aangerekend 

wordt voor Wevelgemnaren en niet-Wevelgemnaren, respectievelijk 25 euro en  

40 euro. Dit maakt 15 euro verschil. Dit lijkt hem een zeer jammerlijke beslissing, 

waarvan hij graag de reden zou weten.  

De heer Bernard Galle, schepen van seniorenbeleid, antwoordt dat het 

oudejaarsfeest inderdaad een initiatief is van de ouderenadviesraad. Zij hebben hun 

eigen budget, gegeven door de gemeente, waarmee ze eigen initiatieven kunnen 

inrichten. Deze budgetten worden dan ook best aangewend voor inwoners uit 

Wevelgem, aangezien het niet de bedoeling is om een oudejaarsfeest te organiseren 

voor de hele regio. De ouderenadviesraad hanteert dezelfde verdeling om de prijs te 

bepalen als de prijzentabel voor de verhuring van gemeentelijke accommodatie. Een 

niet-gemeentelijke organisatie zou immers ook meer betalen voor de huur van de 

Porseleinhallen dan een Wevelgemse vereniging. Het is de ouderenadviesraad zelf 

die de prijs bepaald heeft. De taken van de cel welzijn in deze zijn eerder beperkt 

tot materiële ondersteuning.  

De heer Hendrik Vanhaverbeke antwoordt dat hij met deze uitleg niet kan akkoord 

gaan. Het gemeentelijke logo wordt immers vermeld op de affiches en flyers. 

Eigenlijk zou er moeten kunnen afgesproken worden met – al dan niet verenigingen 

uit – andere gemeenten zodat de prijs voor alle deelnemers gelijk zou kunnen zijn. 
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Hij vraagt ook hoe de gemeente zal controleren wie welke prijs zal betalen.  

Het adres wordt immers niet meer vermeld op de nieuwe identiteitskaarten.  

De heer Bernard Galle antwoordt dat dit niet zo moeilijk is. De kaarten worden 

immers op voorhand verkocht via de cel welzijn. Bij het aanvragen van de kaarten 

wordt gewoon gevraagd naar het adres van de deelnemer. Mocht er eventueel 

twijfel ontstaan, kan de identiteitskaart ook steeds uitgelezen worden. Er staat 

trouwens een aparte code op per gemeente. 

De heer Hendrik Vanhaverbeke blijft het een onrechtvaardige maatregel vinden die 

we als gemeente steunen.  

 

Mondelinge vraag 

De heer Filip Daem, raadslid N-VA, wil er geen gewoonte van maken om 

mondelinge vragen te stellen. Hij kon de vraag echter niet vroeger stellen, 

aangezien het verslag van het college van burgemeester en schepenen van  

20 november 2013 pas na de opmaak van de agenda van de gemeenteraad bezorgd 

werd. In de agenda viel hem het punt 13 op, namelijk een verzoek van  

ACV-openbare diensten om een dienstvrijstelling toe te kennen voor de nodige tijd 

aan de militanten van ACV-openbare diensten op de ‘dag van het personeel’ op  

28 november 2013. Het college heeft deze dienstvrijstelling ook toegekend. Hoewel 

de wetgever dergelijke vrijstelling waarschijnlijk voorziet, is dit volgens hem niet 

meer van deze tijd.  

‘Mijn vragen zijn de volgende: Waarom stemt het college in met dergelijk verzoek 

tot vrijstelling? Welke criteria worden door het college gehanteerd om op 

dergelijke verzoeken in te gaan? Wat moet worden verstaan onder ‘de nodige tijd’? 

Wat is de maatschappelijke kost hiervan voor de gemeente? Wat is de impact 

hiervan op de dienstverlening van de gemeente? Welke personeelsleden maken van 

deze gunst van het bestuur gebruik en hoe gebeurt de controle hierop? Welk 

voordeel geniet de gemeente door het toestaan van dergelijke collectieve 

vrijstellingen? Worden er nog soortgelijke dienstvrijstellingen verleend aan andere 

vakbewegingen of belangengroepen?’ 

De heer Frank Acke, schepen van personeel, formuleert volgend antwoord op de 

vragen van raadslid Daem:  

‘Als inleiding wil ik eerst en vooral vermelden dat we een goede verstandhouding 

met de syndicale vertegenwoordigers willen uitbouwen. We respecteren die mensen 

in hun rol en in hun functie en zorgen er ook voor dat zij die rol volop kunnen en 

mogen spelen. Als bestuur doen we daar ook ons voordeel mee, want zij kunnen een 

belangrijke schakel zijn tussen het bestuur en de medewerkers op de werkvloer als 

wij bepaalde punten inzake personeelsbeleid willen realiseren. In de bevoegde 

organen en comités onderhandelt het bestuur met deze vertegenwoordigers. In deze 

onderhandelingen hebben we soms gelijklopende belangen, maar af en toe 

bewandelen we verschillende sporen. Toch proberen we als bestuur om steeds tot 

een consensus te komen met de syndicale vertegenwoordigers. Wij hanteren niet het 

conflictmodel en gaan ons niet star en onbuigzaam opstellen. Dit ter inleiding voor 

het antwoorden op uw vragen.  



850 

Zitting van 13 december 2013 
 

 

Er worden niet echt criteria gehanteerd voor het toekennen van dergelijke 

dienstvrijstellingen. Er is wel een ‘gentlemen’s agreement’ met de syndicale 

vertegenwoordigers dat dergelijke acties geen impact mogen hebben op de 

dienstverlening en dat de acties in overeenstemming zijn met de ingezette middelen. 

Met andere woorden moet het dus om bescheiden acties gaan.  

Navraag leerde dat de ‘nodige tijd’ die door het college gedefinieerd geweest is, 

geleid heeft tot de inzet van 6 medewerkers – 5 mensen van D-niveau en één iemand 

van B-niveau – voor een totaal van 7,5 uur arbeidstijd. In die tijd zijn er folders en 

gadgets uitgedeeld. De maatschappelijke kost hiervan is 220 euro. Als dit in N-VA 

eenheden uitgedrukt kan worden, bijna een halve fiets dus.  

De dienstvrijstelling gebeurde buiten de openingsuren zodat er geen effect was op 

de directe dienstverlening.  

De controle gebeurt via de leidinggevenden en/of na afspraak door de 

personeelsdienst.  

Bij het uitvoeren van dergelijke acties is het duidelijk dat er geen direct voordeel is 

voor het bestuur. Maar de inleiding indachtig, is het duidelijk dat er op lange 

termijn wel sprake is van voordeel. Het niet toestaan van dergelijke acties zou de 

maatschappelijke kost later wel eens groter kunnen maken.   

Andere vakbewegingen hebben op dit moment nog geen dergelijke dienstvrijstelling 

bekomen, maar mocht de vraag daartoe gesteld worden, dan zullen deze op dezelfde 

manier en volgens dezelfde visie behandeld worden.  

Ten slotte hebben we ook nog bij een aantal andere besturen navraag gedaan hoe 

zij met dergelijke vragen omgaan. De gemeenten Kortrijk, Zwevegem, Wervik en 

Harelbeke staan ook dergelijke dienstvrijstellingen toe. De aanvragen worden in 

die gemeenten soms ambtelijk afgehandeld en worden niet op het college van 

burgemeester en schepenen behandeld.’ 

De heer Daem neemt akte van dit antwoord maar vindt het spijtig dat de heer 

schepen op een jammerlijke wijze gerefereerd heeft naar de N-VA over een 

onderwerp dat op dit moment niets ter zake doet. Hij heeft een aantal objectieve 

vragen gesteld over een relevant agendapunt van het college. Wanneer het antwoord 

dan luidt dat de maatschappelijke kost groter zou kunnen worden indien dergelijke 

acties niet worden toegestaan, dan stelt hij zich vragen over de verhouding tussen de 

vakbeweging en het bestuur. Het bestuur laat zich eigenlijk afdreigen door de 

vakbeweging door die tijdens de werkuren en op kosten van de gemeente reclame te 

laten maken voor hun vakbeweging. Dit is duidelijk niet meer van deze tijd en er 

wordt dan ook gevraagd om dit in de toekomst niet meer toe te staan.  

De heer Frank Acke, schepen, antwoordt dat dit in de toekomst zeker nog zal 

toegestaan worden in het kader van het bewaren van een goede samenwerking.  

Dit heeft niets te zien met zich laten afdreigen maar alles met een gezonde 

arbeidsverhouding. 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, wil ter afronding ook nog tussenkomen. De 

N-VA heeft blijkbaar een andere visie op syndicale vertegenwoordiging. Dit is hun 

goed recht en is in vorige discussies ook reeds aan bod gekomen. Toch is hij ietwat 

verwonderd over dergelijke reactie gelet op het syndicale verleden van een aantal 
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leden van de fractie die syndicale vrede waarschijnlijk wel naar waarde weten te 

schatten. Maar als hij terugkijkt op hoe een aantal zaken gelopen zijn – denk maar 

aan de verlenging van de arbeidstijd zonder loonaanpassing of de invoering van 

contractuele functies – in Wevelgem, is de syndicale vrede veel waard. Er werden 

op die momenten geen grote acties noch stakingen georganiseerd door de 

vakbewegingen. Er is begrip voor de beleidskeuzes. In andere gemeenten zullen in 

de nabije toekomst waarschijnlijk andere acties gevoerd worden en zal de 

maatschappelijke kost ervan duidelijk zijn. De sfeer en de verhoudingen zullen 

ervoor zorgen dat dit op een andere manier zal verlopen dan in Wevelgem. Dan is 

hij blij dat in Wevelgem we elkaar kunnen vinden, ongeacht overtuiging of kleur en 

dat we op een volwassen manier met elkaar kunnen omgaan. Het is de overtuiging 

van deze meerderheid en waarschijnlijk ook de mening van heel wat mensen hier 

rond de tafel dat de huidige manier van werken al heel wat voordelen heeft 

opgeleverd. Dit heeft niets met afdreigen of vriendjespolitiek te maken, maar wel 

met normale arbeidsverhoudingen.  

 

BESLOTEN ZITTING 

47. Heraanstelling sanctionerende ambtenaren. 

Mevrouw Catherine De Mulder, mevrouw Tessa Allewaert en de heer  

Yves Vanneste, belast met het opleggen van de administratieve geldboete krachtens 

artikel 119bis, §2, lid 4 van de nieuwe gemeentewet, zoals aangesteld via de 

beslissingen van de gemeenteraad van respectievelijk 26 oktober 2012 en  

9 december 2011, worden opnieuw aangewezen om deze taak te vervullen 

krachtens artikel 6, §3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties.  

Deze beslissing vervangt, met ingang van 1 januari 2014, de 

aanstellingsbeslissingen van 26 oktober 2012 en 9 december 2011. Deze aanstelling 

gebeurt tot herroeping. 

 

Namens de raad, 

 

De gemeentesecretaris, De voorzitter, 

 

 

 

K. PARMENTIER J. VANNESTE 


