
Zitting van de Gemeenteraad van 15 februari 2016 
 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 

Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 

Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  

Afwezig:  
De zitting wordt geopend te 20:00 u. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting. 

Openbare zitting: 
Secretariaat 
01 Gemeentelijk reglement inzake klachtenbehandeling. Verslag door de 

Gemeentesecretaris. 
De raadsleden nemen kennis van het verslag van de gemeentesecretaris inzake de klachtenbehandeling 2015. 
02 Onthaal- en Integratiebeleid Zuid-Oost-Vlaanderen. Oprichting interlokale vereniging. 

Fractieleider J. Haegeman stelt naar aanleiding van voorliggend punt de vraag tot het opmaken van een lijst met 

alle samenwerkingsverbanden waarin de gemeente Brakel participeert. 

Met éénparigheid van stemmen wordt de oprichting van de interlokale vereniging “onthaal en integratiebeleid 

Zuid-Oost-Vlaanderen” goedgekeurd. 

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

03 Sporthal De Rijdt. Huishoudelijk reglement. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke 
sporthal goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

Toerisme -Sport - Cultuur - Informatie 
04 Oprichting “Triveriusmonument” via Vlaamse Bouwmeester. Principe. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het oprichten van een “Triveriusmonument” via de Vlaamse Bouwmeester 
goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Openbare Werken - Mobiliteit 
05 Uitbreiding industrieterrein. Opdracht aan SOLVA tot opmaken onteigeningsplan. 

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist SOLVA opdracht te geven tot het opmaken van een 

onteigeningsplan. 

Schepen M. Devalck brengt een positief raadgevende stem uit. 

06 Asfalteringswerken 2016. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze van de “asfalteringswerken 2016” 

goedgekeurd. 

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
07 Investeringen. Bandenkraan. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
08 Gemeentelijk zwembad.  Renovatie. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Fractieleider J. Haegeman stelt dat de NVA-fractie zich zal onthouden, niettegenstaande zij achter het principe 
staan van de investering - en dit gelet op: 

 Er geen uitsluitsel kan gegeven worden dat het zwembad hiermee voor langere tijd vrij van technische 
zorgen zal zijn 

 De financiële impact op de gemeentelijke financiën. 
Met 20 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. 
Gyselinck, S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De 
Pessemier, M.-J.  De Temmerman, M. Limpens,  N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, 
K. Wattez en 3 onthoudingen vanwege  de raadsleden, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman worden de 

lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de renovatie van het gemeentelijk zwembad goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
09 EANDIS. Offerte vernieuwing openbare verlichting Warande. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de offerte op naam van EANDIS betreffende het vernieuwen van de 
openbare verlichting in Warande goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

Milieu 
10 Subsidiereglement voor het plaatsen van superisolerend glas in woningen. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van subsidiereglement voor het plaatsen van superisolerend 
glas in woningen goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
11 Containerpark. Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van 

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van belastingreglement op de inzameling, recyclage en 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 



12 Containerpark. Reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen goedgekeurd. 

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

13 Investeringen. Straatafvalzuiger. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen wordt punt 13 “Investeringen. Straatafvalzuiger. Lastvoorwaarden en 
gunningswijze” afgevoerd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Financiën 
14 OCMW. Aanpassing 5 meerjarenplan 2014-2019. 

Raadslid K. Wattez stelt naar aanleiding van voorliggend punt: 

- Nog meer duidelijkheid en transparantie te vragen betreffende de situatie in de vereniging 

- Het OCMW meer werk moet maken van de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen 

- Het standpunt van de gemeente naar aanleiding van de brief op naam van het agentschap voor 

Binnenlands Bestuur betreffende de jaarrekeningen van de vereniging 

Met 14 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. 
Gyselinck, S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De 
Pessemier, M.-J.  De Temmerman, M. Limpens en 9 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. 
Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt 

aanpassing 5 van het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

15 OCMW. Budget 2016. 
De raadsleden nemen kennis van het budget 2016 op naam van het OCMW. 
Burgerlijke Stand 
16 Politieverordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de politieverordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging goedgekeurd. 

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
17 Retributiereglement grafconcessies, begravingen, ex-inwoners, ontgravingen. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het retributiereglement op grafconcessies, begravingen, ex-inwoners, 
ontgravingen goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
 

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  

Afwezig:  

 
01 Dagorde: Gemeentelijk reglement inzake klachtenbehandeling. Verslag door de 

Gemeentesecretaris. 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 197 en 198; 
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad betreffende het reglement klachtenbehandeling; art. 14, §2; 
Overwegende dat art. 14, §2 van het gemeentelijk reglement stelt: “Jaarlijks wordt een verslag opgemaakt en aan 
de gemeenteraad gerapporteerd”. 

BESLUIT: 
Enig art.: De Gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de Gemeentesecretaris betreffende de 

klachtenbehandeling 2015. 
Namens de raad, 
 
 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 

André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 



Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  

Afwezig:  

 

02 Dagorde: Onthaal- en Integratiebeleid Zuid-Oost-Vlaanderen. Oprichting interlokale 
vereniging. 

De raad 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en omzendbrieven BB 2002/1 

en BB 2013/5; 

Gelet op het ministerieel besluit betreffende de toekenning van een projectsubsidie in het kader van 

‘intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst’ aan de steden Ninove 

en Zottegem en aan de gemeenten Herzele, Erpe-Mere en Brakel voor de gezamenlijke uitvoering van het project 

‘Een geïntegreerd onthaal- en integratiebeleid via ketenaanpak’ van 8 december 2015; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van stad Ninove betreffende de 

subsidieaanvraag voor intergemeentelijke samenwerking rond personen van buitenlandse herkomst van 22 

september 2015, gewijzigd door beslissing van 29 september 2015; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van gemeente Herzele betreffende de 

subsidieaanvraag voor intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst 

van 18 november 2015; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van gemeente Erpe-Mere betreffende het 

project intergemeentelijke samenwerking rond de integratie van personen van buitenlandse herkomst van 24 

november 2015; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Erpe-Mere betreffende het project 

intergemeentelijke samenwerking rond de integratie van personen van buitenlandse herkomst van 26 november 

2015; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van stad Zottegem betreffende de 

intentieverklaring om aan te sluiten bij intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van 

buitenlandse herkomst van 30 november 2015; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Zottegem betreffende de 

intentieverklaring om aan te sluiten bij intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van 

buitenlandse herkomst van 9 december 2015; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van gemeente Brakel betreffende de 

intentieverklaring om aan te sluiten bij intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van 

buitenlandse herkomst van 11 januari 2016; 

Overwegende de algemene projectoproep intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van 

buitenlandse herkomst, 19 juni 2015; 

Overwegende dat de steden Ninove en Zottegem en de gemeenten Erpe-Mere, Herzele en Brakel samen met 

OCMW Ninove, Zottegem, Erpe-Mere en Herzele het project ‘Een geïntegreerd onthaal- en integratiebeleid via 

ketenaanpak’ uitwerkten; 

Overwegende dat het project ‘Een geïntegreerd onthaal- en integratiebeleid via ketenaanpak’ als doel heeft om 

enerzijds onderbescherming bij nieuwkomers en personen van buitenlandse herkomst voorkomen en bestrijden en 

anderzijds de participatie van deze doelgroep aan de lokale samenleving bevorderen, beiden via een inclusieve 

aanpak die alle (nieuwe) inwoners van de respectievelijke gemeenten ten goede komt; 

Overwegende dat het project ‘Een geïntegreerd onthaal- en integratiebeleid via ketenaanpak’ voorziet in het 

aanwerven van een intergemeentelijke projectmedewerker die als taak heeft om een intergemeentelijk projectplan 

te ontwikkelen met oog op het uitvoeren van het project en om de lokale implementatie van dit intergemeentelijk 

projectplan aan te sturen, op te volgen en te ondersteunen bij alle deelnemers aan het project;  

Overwegende dat de algemene projectoproep intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van 

buitenlandse herkomst voorziet om aan de geselecteerde projecten een projectsubsidie van maximum 80% van de 

subsidiabele uitgaven toe te kennen met een maximum van € 150.000 en een globale cofinanciering van minstens 

20% van de subsidiabele uitgaven vraagt aan de samenwerkende gemeenten; 

Overwegende dat dat de steden Ninove en Zottegem en de gemeenten Erpe-Mere, Herzele en Brakel samen met 

OCMW Ninove, Zottegem, Erpe-Mere en Herzele op 30 september 2015 bij het Agentschap Binnenlands Bestuur 

een projectsubsidie van € 149.771,09 aanvroegen om het project ‘Een geïntegreerd onthaal- en integratiebeleid 

via ketenaanpak’ uit te voeren; 

Overwegende dat het project ‘Een geïntegreerd onthaal- en integratiebeleid via ketenaanpak’ € 149.771,09 

begroot om de kosten voor de selectieprocedure en de loon- en andere personeelskosten van de 

intergemeentelijke projectmedewerker te dekken; 

 



Overwegende dat er bij een projectsubsidie in het kader van intergemeentelijke samenwerking rond integratie van 

personen van buitenlandse herkomst van € 149.771,09 een eigen financiële inbreng van minimaal € 37.460,50 

wordt gevraagd aan de deelnemers en dat het project ‘Een geïntegreerd onthaal- en integratiebeleid via 

ketenaanpak’ € 48.438 begroot als eigen financiële inbreng in de vorm van personeelsinzet in de stuurgroep van 

het project; 

Gelet op de brief van Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie & Inburgering van 17 

december 2015 betreffende de toekenning van een projectsubsidie in het kader van ‘intergemeentelijke 

samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst’ aan de steden Ninove en Zottegem en 

aan de gemeenten Herzele, Erpe-Mere en Brakel werd toegekend in kader van het ministerieel besluit van 8 

december 2015; 

Overwegende dat een vorm van intergemeentelijke samenwerking noodzakelijk is om aan de voorwaarden van het 

project intergemeentelijke samenwerking rond de integratie van personen van buitenlandse herkomst te voldoen 

en dat met de oprichting van een interlokale vereniging wordt voorzien in een structuur die de samenwerking 

tussen de steden Ninove en Zottegem, de gemeenten Herzele, Erpe-Mere en Brakel en OCMW Ninove, Zottegem, 

Herzele en Erpe-Mere in functie van het project ‘Een geïntegreerd onthaal- en integratiebeleid via ketenaanpak’ 

mogelijk zal maken; 

Overwegende dat de steden Ninove en Zottegem, de gemeente Herzele, Erpe-Mere en Brakel en ocmw’s Ninove, 

Zottegem, Herzele en Erpe-Mere een ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht voor de oprichting 

van een interlokale vereniging hebben onderhandeld en overeengekomen; 

Besluit: 

Artikel 1 

De interlokale vereniging Onthaal- en IntegratieBeleid Zuid-Oost-Vlaanderen (OIB Z-O-Vl.) op te richten, samen 

met stad Zottegem, gemeenten Erpe-Mere, Herzele en Brakel en OCMW Ninove, Zottegem, Erpe-Mere en Herzele 

zoals beschreven in de overeenkomst met statutaire draagkracht. 

Artikel 2 

De overeenkomst met statutaire draagkracht wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 

De overeenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit. 

Namens de raad, 
 
 
 

 
Op last : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 

André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  

Afwezig:  
 

03 Dagorde: Sporthal De Rijdt. Huishoudelijk reglement. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 2° en 15°; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2015; 

Gelet op de nota op naam van de sportdienst betreffende “Tariefbepaling” voor lessenreeks 

ropeskipping/touwspringen; 

Gelet op het voorstel  van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van voorliggend ontwerp 

van huishoudelijk reglement van de sporthal; 

Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat: 

- 23 ja stemmen 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen Marin Devalck; 

BESLUIT 

Artikel 1:  

Het besluit van de gemeenteraad dd. 21 december 2015 betreffende “Gemeentelijke sporthal Huishoudelijk 

reglement” wordt opgeheven op datum van inwerkingtreding van dit besluit. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sporthal De Rijdt, zoals opgenomen in artikel 2 van dit besluit, 

wordt goedgekeurd en treedt in werking met ingang van 1 maart 2016. 



Artikel 2:  

Reglement van orde van de gemeentelijke sporthal De Rijdt 

Titel 1 – Algemene bepalingen. 

Artikel 1 

De gemeentelijke sporthal “de Rijdt” gelegen langsheen de Jagersstraat 64, welke onder 

het beheer van het College van Burgemeester en Schepenen staat, omvat een grote sportzaal, die kan worden 

onderverdeeld in 3 delen, 2 squashlokalen, kleedkamers met bijhorende sanitaire installaties, 1 polyvalente ruimte 

met klimmuur, 1 lokaal directie en E.H.B.O., tribune, 1 cafetaria en 1 vergaderzaal. 

Voor het gebruik van de vergaderzaal wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement tot het gebruik van 
gemeentelijke lokalen door verenigingen. 
Artikel 2 

Het is verboden op het domein waarop zich het sport- en jeugdcomplex “de Rijdt” bevindt enige schade aan te 

brengen en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming limitatief is: 

1° Heestermassieven, bloemperken, grasperken te betreden of te laten betreden; 

2° Grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen; 

3° Afsluitingen te beklimmen of langs de niet voorziene toegangen het domein te betreden. 

4° Door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg schade te brengen aan gebouwen, lokalen, uitrusting, 

omheining of aan de flora van het domein. 

5° Het domein en de gebouwen te betreden met flessen, glazen of enig ander breekbaar voorwerp. 

Artikel 3: 

Het is verboden op het domein van het complex open vuren aan te leggen, er te kamperen of er de nacht door te 

brengen. 

Artikel 4: 

De verkeersreglementering geldt op het domein van het complex “de Rijdt”. 

Artikel 5: 

De gangen en kleedkamers van de sporthal mogen slechts betreden worden door de deelnemers van de 

betreffende sportbeoefening. 

De spelers der clubs mogen, bij oefen- en competitiewedstrijden, alsmede bij oefensessies, vergezeld zijn van hun 

trainer(s), afgevaardigde en verzorger. 

Andere personen mogen zich slechts in de voor het publiek bestemde plaatsen bevinden. 

Het is verboden waardevolle zaken onbeheerd in niet-afgesloten kleedkamers achter te laten. 

Artikel 6: 

Huisdieren, met uitzondering van politie- en geleidehonden, moeten altijd aan de leiband gehouden worden op 

domein en zijn niet toegelaten in de gebouwen. 

Roken is nergens toegelaten in het complex “de Rijdt”. 

Het is eenieder verboden spijzen en/of dranken te nuttigen buiten de cafetaria en de vergaderzaal op het verdiep, 

behalve hetgeen voorzien in artikel 25. 

Artikel 7: 

Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk schikken naar de hem door het personeel van de sporthal 

gegeven richtlijnen. 

Personen in kennelijke staat van dronkenschap of agressiviteit zullen de toegang en het gebruik van de 

sportaccommodaties verboden worden door het personeel. 

Artikel 8: 

Voor manifestaties waarbij het publiek wordt toegelaten moeten de organisatoren en de bezoekers stipt de 

richtlijnen naleven die hen door het personeel en/of de brandweer en/of de lokale politie worden gegeven. 

Het is de organisatoren verboden: 

1° Een groter aantal bezoekers tot de sportzaal toe te laten dan aangegeven door het personeel en/of de 

brandweer en/of de lokale politie. 

2° Op welke wijze ook de vrije doorgang van de uitgangen, nooduitgangen en uitgangswegen geheel of 

gedeeltelijk te belemmeren of er de nuttige breedte van te verminderen onder andere door het 

aanbrengen van technische installaties, kassa’s, publicitaire voorwerpen of elke andere losse of vaste 

installatie. 

Het publiek heeft geen toegang tot de kleedruimtes. 

Artikel 9: 

Het is de bezoekers en gebruikers verboden enige publiciteit aan te brengen op de muren der gebouwen. Affiches 
voor sportmanifestaties dienen afgegeven aan de personeelsleden en zullen door deze laatsten op de daartoe 
bestemde plaats aangebracht worden. 
Het is eenieder verboden om ramen, deuren, vloeren, muren, panelen e.a. van het gebouw te beplakken of te 

benagelen. 

Het is de bezoekers en gebruikers van de sporthall verboden er enige handelsactiviteit of collecteren uit te 
oefenen, behoudens voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
Het is de bezoekers niet toegelaten binnen het sportcomplex draagbare radiotoestellen te laten spelen. 



Het occasionele plaatsen van publiciteit bij wedstrijden kan worden toegelaten door het college van burgemeester 
en schepenen na schriftelijke aanvraag hiertoe door de verenigingen. 
Artikel 10: 

Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde de sporthal sluiten om redenen van openbaar nut, 

veiligheid en hygiëne of in geval van overmacht, zonder dat om het even wie hiervoor schadevergoeding kan 

vorderen. 

Titel 2 – Openingsdagen en –uren van de sporthal 

Artikel 11: 

College van burgemeester en schepenen bepaalt de dagen en uren waarop de sporthal toegankelijk is. De 

openingsdagen en –uren worden in de inkomhal uitgehangen samen met huidig reglement. 

Titel 3 – Gebruik van de sporthal – vergoeding 

Artikel 12: 

Reservaties voor het gebruik van de sporthal of een deel ervan dienen schriftelijk te gebeuren door verenigingen, 

clubs of scholen minstens 6 dagen voor de gewenste datum van gebruik. 

Particulieren kunnen schriftelijk en mondeling reserveren tot 2 dagen voor de gewenste activiteit. 
De schriftelijke aanvragen dienen gericht aan het Gemeentebestuur Brakel, p.a.; sporthal de Rijdt, Jagersstraat 

64A te 9660 Brakel. 

Particulieren kunnen voor maximum 10 weken reserveren. Verlenging van deze reservatie is slechts mogelijk 
gedurende de laatste week van de termijn van reservatie. 
De squashlokalen kunnen slechts gereserveerd worden voor een periode van maximum drie weken. Verlenging is 

slechts mogelijk gedurende de laatste week van de termijn van reservatie. 
Artikel 13: 

Bij gelijke datum of tijdstip van aanvraag van gebruik van de sporthal of een deel ervan worden de aanvragen 

behandeld volgens volgende voorranglijst: 

1° Eigen organisaties van het gemeentebestuur; 

2° Erkende Brakelse competitieve sportverenigingen;  

3° Erkende Brakelse recreatieve sportverenigingen; 

4° Niet-erkende Brakelse sportverenigingen; 

5° Brakelse verenigingen of scholen;  

6° Brakelse particulieren; 

7° Sportverenigingen van buiten Brakel; 

Sportclubs van buiten Brakel, die een bepaalde sporttak aanbieden die nog niet wordt beoefend in 

de sporthal, kunnen na advies van de sportdienst en beslissing van het College van burgemeester 

en schepenen, ressorteren onder 2° of 3° in de voorranglijst. 

Artikel 14: 

De gebruikers zullen een vergoeding betalen op basis van volgende tarieven: 

§1 sportzaal: 

 

1/3e zaal 2/3e zaal 3/3e zaal 

€ 5/u € 10/u € 15/u 

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u : 

Gebruik van de sportzaal door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de 

Stichting Vlaamse Sport : 

1/3e zaal 2/3e zaal 3/3e zaal 

€ 2,50/u € 5/u € 7,50/u 

§2 squashzalen: € 10/u/zaal (met een effectieve speeltijd van 45 minuten.) 

10-beurtenkaart: € 80,00 voor 10 beurten van 1u/zaal; (effectieve speeltijd: 45 minuten) 

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u: 

Gebruik van de zalen door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de 

Stichting Vlaamse Sport : € 5/u/zaal (met een effectieve speeltijd van 45 minuten) 

§3 klimmuur: € 2,50/u/klimmer. 

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag voor 18u: 

Gebruik van de klimmuur door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de 

Stichting Vlaamse Sport : € 2,50/u/3e deel klimmuur. 

§4 tafeltennis: het gebruik der tafels : € 2,50/u/tafel, inbegrepen het gebruik der paletten en een set van 

3 ballen. 

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u: 

Gebruik van de tafels door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de 

Stichting Vlaamse Sport : € 1,25/u/tafel, inbegrepen het gebruik der paletten en een set van 3 ballen. 

§5 de deelnemers aan activiteiten ingericht door het gemeentebestuur en onder leiding van een door het 

bestuur of door Bloso aangestelde: 

1° Aerobic: € 1,50/u/deelnemer of 1,5 euro; 



2° Sport voor senioren:  

- Sportelpakket 2: € 25,00 (BBB-Total Body, gym-omnisport en/of   zwemmen voor de lessen van 

het voorjaar of het najaar)                                                           - Sportelpakket 3: € 50,00 

(BBB-Total Body, gym-omnisport en/of zwemmen voor de lessen van het voorjaar en het najaar)                                                            

3° Turnen voor kinderen: € 2,50/u/deelnemer of 2,5 euro; (van 6 tot en met 14 jaar) 

4° Kleuterturnen: € 2,5/u/deelnemer of 2,5 euro (tot en met 5 jaar) 

5° Klimmuur: € 3/u/deelnemer of 3 euro; 

6° Yoga: € 3/u/deelnemer of 3 euro; 

7° Dansexpressie: € 2,5/u/deelnemer of 2,5 euro; 

8° Basket en tennis : € 2,50/u/deelnemer of 2,5 euro (van 8 tot en met 12 jaar); 

9° Initiatiereeks boogschieten (reeks van 10 lessen) : € 20/reeks/deelnemer; 

10° Sportkampen : € 45/4 dagen en € 55/5 dagen (van 3 tot en met 16 jaar); 

11° Speciale sportkampen (paardensportkamp, avonturensportkamp, …) : € 70/4 dagen en € 

80,00/5 dagen; 

12° Sportklassen : € 18/kind/week; 

13° Sportdagen : € 4,00/kind/dag en € 2,00/kind/halve dag; 

14° Badmintonlessen voor kinderen : € 2,00/kind/u; 

15° Spinning : € 50/10-lessenreeks;  

16° Multimove-project : € 30/15-lessenreeks of € 45/30-lessenreeks 

17° ropeskipping/touwspringen: € 25/10 beurtenkaart  

§6 De sportactiviteiten ingericht door de “Vriendenkring van het gemeentepersoneel” zijn gratis na 

aanvaarding van de voorgestelde manifestatie door het College van Burgemeester en Schepenen. 

§7 staande wippen : 

- voor de duur van één jaar : € 250 euro/staande wip, bij wedstrijden wordt aan de gebruiker voor een 

duurtijd van één jaar de tweede staande wip gratis toegekend voor zover deze laatste nog niet is 

gereserveerd; 

- voor de duur van één uur : € 2,50 

§8 Gebruik douches door verenigingen die geen gebruik maken van de sporthal : € 5 per schijf van 20 

personen. 

§9 Tafeltennisruimte : 

- 7,5 euro/u indien deze ruimte benut wordt voor andere doeleinden dan tafeltennis. 

§10 Polyvalente zaal : Gebruik in sportverband 

Voor 18 u : € 5,00/u 

Na 18u : € 7,50/u 

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u : 

Gebruik door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de Stichting 

Vlaamse Sport: 

- maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18 u : € 2,5/u 

Artikel15 : 

Gebruik in sportverband door lesgevers die op zelfstandige basis eigen lessenreeksen aanbieden betalen voor de 

huur der sportaccommodatie(s) volgend tarief : 

§1 sportzaal: 

1/3e zaal 2/3e zaal 3/3e zaal 

€ 15,00/u € 30,00/u € 45,00/u 

§2 squashzalen: € 30,00/u/zaal 

§3 klimmuur: € 7,50/u/klimmer. 

§4 tafeltennis: het gebruik der tafels : € 7,50/u/tafel 

§ 5 Polyvalente zaal :  

       - Voor 18 u : € 15,00/u 

       - Na 18u : € 22,50/u 

Artikel16: 

In bovenvermelde tarieven is het gebruik van kleedkamers en douches inbegrepen. De te gebruiken 

kleedkamers(s) wordt(en) meegedeeld aan de receptie. 

Het gebruik van de kleedkamers dient zich te beperken tot een minimum. Daaronder wordt verstaan dat de 

toegang tot de kleedkamers wordt verleend 15 minuten voor de vastgestelde gebruikstijd voor een training, 

recreatiegebruik en 30 minuten voor een competitiewedstrijd. De kleedkamers dienen ontruimd te zijn maximum 

30 minuten na het einde van training, recreatiegebruik of wedstrijd. 

Artikel 17: 

De verschuldigde vergoeding dient betaald te worden bij de mondelinge reservatie in handen van de aangestelde 

tegen ontvangstbewijs. 



Bij schriftelijke reservatie dient de verschuldigde vergoeding betaald ten laatste voor de ingebruikname van 

kleedkamers en sportruimte, tegen ontvangstbewijs, in handen van de aangestelde. 

De verenigingen die reserveren voor een langere periode zullen maandelijks een factuur opgestuurd of afgeleverd 
krijgen die dient betaald te worden binnen de 10 dagen na ontvangst op de vermelde rekening. 
Annuleringen dienen uiterlijk 3 vrije dagen voor de datum van gebruik van de accommodaties te worden 

medegedeeld. Bij niet respecteren van deze termijn zal het betaalde bedrag niet terugbetaald worden door de 

gemeente. Bij herhaling van het niet respecteren van de termijn voor annulering kan het college van 

burgemeester en schepenen de ontzegging opleggen aan de particulier of vereniging voor een door het College te 

bepalen termijn. 

Bij sportclubs/verenigingen die een gebruiks- en of seizoenovereenkomst zijn aangegaan met de sportdienst en 

deze achteraf niet respecteren (annuleringen van bepaalde uren en locaties in de sporthal), zullen de 

geannuleerde uren en locaties gedurende 3 maanden worden aangerekend.  

Artikel 18: 

§1 De minimum huurtijd van de zaal of een deel ervan bedraagt één uur. De verhuring der accommodaties 

gebeurt per volledig uur. De huurtijd omvat eveneens de nodige tijd voor het plaatsen en wegbergen van de 

gebruikte toestellen. Het opstellen der te gebruiken materialen en het wegbergen ervan na gebruik zal geschieden 

door de toezichthouder, die de hulp kan inroepen hiervoor van de particulier of een lid of leden van de 

verenigingen. Het terugplaatsen der materialen dient tijdig te gebeuren zodat de volgende gebruiker bijtijds de 

gehuurde accommodatie kan in gebruik nemen. 

Bij gebreke hiervan kan het C. van b. en s. de ontzegging opleggen van de accommodaties voor een bepaalde 

periode. 

Enkel het sportmateriaal dienstig voor de beoefende sporttak mag opgesteld worden. 

De gebruikers/bezoekers moeten wachten om de gehuurde sportruimte te betreden tot de vorige huurperiode 

voorbij is en mogen op geen enkele wijze de aan gang zijnde sportactiviteit(en) storen. 

Het is verboden medegebruikers te hinderen onder welke vorm ook. 

§2 Wanneer bij het betreden der accommodaties of tijdens het gebruik ervan enige schade eraan wordt 

vastgesteld of aan de te gebruiken materialen, dient de gebruiker de aangestelde hiervan onmiddellijk in kennis te 

stellen. Indien de gebruiker dit verzuimt loopt hij het risico de schade te moeten vergoeden welke na zijn gebruik 

is vastgesteld. 

§3 Het gebruik van producten waardoor de vloeren of ander materiaal beschadigd of bevuild kan worden, is 

verboden. 

Artikel 19: 

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen mag eender 

welk sport- of ander materiaal dat niet aan de gemeente toebehoort, na beëindiging van de sportactiviteit, niet in 

de sporthal achtergelaten worden. 

Artikel 20: 

De gebruikers/bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid zonder enige tussenkomst of 

verantwoordelijk terzake vanwege het gemeentebestuur bij enig ongeval of andere onvoorziene gebeurtenis. 

Het gemeentebestuur is evenmin verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, 

sportuitrusting, kledij, materiaal enz. 

Gevonden voorwerpen worden 14 dagen in bewaring gehouden aan de receptie, waarna ze worden overgemaakt 

aan de lokale politie. 

Artikel 21: 

Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor de door hem aangerichte schade aan personen, materialen, lokalen. 

De verenigingen, clubs en scholen moeten het bewijs leveren dat zij verzekerd zijn voor burgerlijke 

aansprakelijkheid van hun vereniging, club of school voor ongevallen of schade die hun leden of leerlingen aan 

derden en/of de infrastructuur zouden kunnen veroorzaken. 

Elke vereniging, club en school zal een persoon dienen aan te wijzen die in eigen naam en in naam der vereniging, 

club of school de verantwoordelijkheid opneemt voor het toegestane gebruik der accommodaties, voor het behoud 

in goede toestand ervan, voor de naleving van dit reglement en de verschuldigde betaling(en).Door deze 

aanwijzing verbindt deze persoon er zich toe om namens de vermelde vereniging op te treden in rechte en in feite. 

Kinderen onder de 14 jaar dienen vergezeld te zijn van een meerderjarige die zich verantwoordelijk stelt voor de 

minderjarige. 

Artikel 22: 

Het sportveld mag enkel betreden worden mits het dragen van aangepast sportschoeisel – stofvrij, mag geen 

verkleuring en/of verbrandingsstrepen op de vloer nalaten. Het betreden van de sportvloer met straatschoeisel is 

ten strengste verboden. Het is eveneens verboden de zaal te betreden met zaalsportschoenen die reeds als 

“straatschoeisel” werden gebruikt. 

Tijdens wedstrijden wordt het publiek enkel toegelaten in de sportzaal mits plaats te nemen op daartoe bestemde 

gelegde speciale matten. De verenigingen zijn terzake verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. 



Niet-naleving van dit artikel zal door het College gesanctioneerd worden met de ontzetting van de particulier of 

vereniging voor een periode door het College te bepalen. 

Artikel 23: 

De toegewezen uren mogen onder geen enkel beding doorgegeven worden aan andere verenigingen en/of 

particulieren. 

Artikel 24: 

De gebruikers van de accommodaties zullen er zich van vergewissen vooraleer deze te verlaten dat de 

kleedkamer(s), douches en toiletten ontruimd en proper zijn; 

Het is verboden om het even welke voorwerpen, papier, afval of andere achter te laten in de sportaccommodaties. 

Artikel 25: 

Er worden geen voorwerpen toegelaten in de sportaccommodaties die schade kunnen veroorzaken aan de 

instelling of het sportmateriaal. 

Het binnenbrengen en/of gebruik van glazen of flessen of enig recipiënt in glas in de sportaccommodaties is ten 

strengste verboden. 

Het nuttigen van frisdranken in plasticflessen en -bekers is toegelaten in de sportaccommodaties zonder enige 

beschadiging of bevuiling te veroorzaken. De flessen en bekers dienen door de gebruikers te worden opgeruimd. 

Artikel 26: 

Gebruik klimmuren. 
Het gebruik van de klimmuren is verboden zonder de nodige klimuitrusting en gebeurt uitsluitend op eigen risico 

van de gebruiker. 

Onstuimige gebruikers die de veiligheid van andere klimmers in gevaar brengen kunnen de verdere toegang tot de 

klimmuren ontzegd worden. 

Klimmen zonder beveiliging of zekering is uitdrukkelijk verboden – begeleiding door 1 persoon is verplicht. 

Kinderen onder de 14 jaar dienen vergezeld te zijn van een meerderjarige die zich verantwoordelijk stelt voor de 

minderjarige. 

Onstuimige gebruikers die de veiligheid van andere klimmers in gevaar brengen kunnen de verdere toegang tot de 

klimmuren ontzegd worden. Om te klimmen moet men minimum met 2 personen zijn en in het bezit zijn van een 

klimvaardigheidsbewijs.                      

Titel 4 - Cafetaria 

Artikel 27: 

Bezoekers aan de cafetaria zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet ter beteugeling van de openbare 

dronkenschap. 

Het is toegelaten de cafetaria te bezoeken in een ordentelijke sportkledij. 

Het is verboden consumpties, glazen en flessen mee te nemen naar de sportaccommodaties. 

 

Titel 5 – Overtredingen - bekendmaking 

Artikel 28: 

Iedere gebruiker en bezoeker wordt geacht huidige reglement te kennen. Door het betreden van de sporthal 

aanvaardt hij de naleving ervan. 

Onverminderd de door het strafwetboek voorziene straffen zullen de overtredingen van onderhavige verordening 

beteugeld worden door middel van een administratieve geldboete. De omvang van de administratieve geldboete 
zal in functie zijn van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling, met een 
maximum van € 250. 
Artikel 29: 

§1 Dit besluit vervangt het vroegere besluit van de gemeenteraad dd. 21 december 2015 

§2 Deze verordening zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 186 van het 

Gemeentedecreet.  

Artikel 30: 

Deze beslissing zal overgemaakt worden aan: 

1° de heer gouverneur van de Provincie 

2° de griffie van de politierechtbank 

3° de correctionele griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg  

4° de financiële dienst van de gemeente.  

Namens de raad, 
 
 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-

Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 

Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  
Afwezig:  

 
04 Dagorde: Oprichting “Triveriusmonument” via Vlaamse Bouwmeester. Principe. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen betreffende het oprichten van een 

“Triveriusmonument” in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester; 

Gelet op de stemming waar 23 raadsleden aan deelnemen met als resultaat: 

23 ja-stemmen 

Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 

BESLUIT 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist over te gaan tot het oprichten van een “Triveriusmonument” in samenwerking 

met de Vlaamse Bouwmeester. 

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 

1° De Vlaamse Bouwmeester 

Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 

André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  

Afwezig:  
 
05 Dagorde: Uitbreiding industrieterrein. Opdracht aan SOLVA tot opmaken 

onteigeningsplan. 
Gelet op de Grondwet, artikel 16; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 

Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking van 7 april 2014;  
Overwegende dat de gemeente Brakel lid is van SOLVA; 
Gelet op het gewestplan van 24 februari 1977 waarbij het gebied van de uitbreiding van de ambachtelijke zone 
bestemd is als zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s.  
Gelet op de wens van de gemeente Brakel op korte termijn te willen overgaan tot de ontwikkeling van dit 
bedrijventerrein; 
Gelet op de statuten van SOLVA, meer bepaald artikel 3 waarin de doelstelling van dit intergemeentelijk 

samenwerkingsverband ondermeer wordt bepaald als volgt : 
“……… 
 2  De economische, recreatieve en culturele ontwikkeling van het werkingsgebied door : 

……….. 
2.2. het benaarstigen van de uitbreiding van de bestaande nijverheids -, handels -, en ambachtsbedrijven, het 

vestigen van nieuwe ondernemingen, het benaarstigen van de recreatieve en culturele infrastructuur door : 
het bestemmen, verwerven, uitrusten en bouwrijp maken van terreinen, het bouwen of aanpassen van 

nijverheidsinrichtingen of gebouwen met een recreatieve of culturele inslag, het in concessie geven, erfpacht 
geven, verhuren, huren of leasen van zelfde terreinen en gebouwen van of aan natuurlijke of rechtspersonen 
mits de voorwaarde ze te gebruiken waarvoor ze werden opgericht 

…………” 
Gelet op de omzendbrief dd. 14 september 2007 van de Vlaamse Overheid betreffende de toepassing wetgeving 
overheidsopdrachten, waarin duidelijk is bepaald dat voor het geven van een opdracht tot het ontwikkelen van een 

industriegebied op zijn grondgebied aan een intergemeentelijke samenwerkingsverband waarvan het 
opdrachtgevend bestuur lid is de wet op de overheidsopdrachten niet van toepassing is; 
Gelet op de recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie meer bepaald betreffende het dossier Coditel waarin 
deze stelling wordt bevestigd; 
Vaststellende dat SOLVA 
-in het verleden al heel wat bedrijventerreinen heeft ontwikkeld desgevallend na het voeren van de noodzakelijke 

onteigeningsprocedures; 



-aldus over de nodige theoretische expertise en praktische ervaring beschikt om de realisatie van dit bedrijventerrein 
tot een goed einde te brengen; 

-bovendien ook de nodige financiële mogelijkheden heeft om de realisatie van dit bedrijventerrein op korte termijn 
waar te maken; 

Overwegende anderzijds dat SOLVA al eerder door de Hogere Overheid als ontwikkelaar en onteigenende instantie 

van bedrijventerreinen is aangeduid waaruit zondermeer blijkt dat zij gemachtigd kan worden alle nodige stappen 
te zetten; 
Gelet op het besluit van 25 juni 2007 van de Raad van Bestuur van SOLVA waarbij financiële overschotten bij het 
realiseren van projecten ten goede komen van de stad middels de inschrijving van deze overschotten op een 
rekening-courant die door de betrokken stad kan worden aangewend voor het realiseren van andere projecten; 
Overwegende dat deze regelgeving uiteraard ook geldt voor de realisatie door SOLVA van bovengenoemd 

bedrijventerrein; 
Overwegende dat aldus het toevertrouwen van de ontwikkeling van dit bedrijventerrein aan SOLVA voor de 
gemeente als voordeel heeft dat enerzijds de eigen administratie niet met deze taak wordt bezwaard, anderzijds de 
financiële overschotten die bij de realisatie van dit industrieterrein kunnen worden gerealiseerd, haar volledig ten 
goede komen; 
Overwegende dat SOLVA bij het ontwikkelen van zijn projecten alle stappen steeds in nauw overleg met het 

opdrachthoudend bestuur zet; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2011 waarbij aan SOLVA reeds de opdracht tot realisatie van 
het van de uitbreiding van het gemeentelijk industrieterrein werd gegeven. 
Overwegende dat is gebleken dat een aantal van de noodzakelijke grondverwervingen blijkbaar niet in der minne 
mogelijk zijn, in het bijzonder omwille van de er gevestigde pachtrechten. 

Overwegende dat het aldus aangewezen is SOLVA bijkomend de opdracht te geven over te gaan tot de noodzakelijke 
grondverwervingen desgevallend na het doorlopen van de noodzakelijke onteigeningsprocedures. 

Overwegende dat de gemeente tevens een gedegen en beproefd systeem van parkmanagement wenst in te stellen 
met responsabilisering van de er te vestigen bedrijven en hiertoe beroep wenst te doen op de expertise terzake van 
SOLVA zodat aan SOLVA bijkomend de opdracht dient gegeven te worden tot uitgifte van de ontwikkelde kavels en 
tot instellen van een systeem van parkmanagement.  
Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat: 

- 23 Ja-stemmen 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 

Besluit 
Art. 1. SOLVA opdracht te geven voorafgaandelijk aan de reeds gegeven opdracht tot  ontwikkeling van de  
uitbreiding van de ambachtelijke zone te Brakel de nodige grondverwervingen (inclusief het optreden als  
onteigenende instantie en het integraal voeren en doorlopen van eventueel noodzakelijke  
onteigeningsprocedures), de verkoop en het parkmanagement, alles in nauw overleg met de bestuursorganen en  
de administratie van de gemeente. 

Art. 2. SOLVA opdracht te geven de financiële overschotten van de ontwikkeling van dit project, zoals ze uit de  
boekhouding van SOLVA blijken, en zoals deze aan de vertegenwoordigers van de stad zullen worden voorgelegd,  

in te schrijven op een rekening-courant die door de stad kan worden gebruikt voor het realiseren van andere  
projecten. 
Namens de raad, 
 
 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 

André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  

Afwezig:  

 
06 Dagorde: Asfalteringswerken 2016. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Asfalteringswerken 2016” een bestek met nr. 2015/046 werd 

opgesteld door de Technische Dienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 278.233,27 excl. btw of € 336.662,26 incl. 

21% btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016, op budgetcode 

2240000/GRO/0200 (actie 2016140111/2016140568) van de buitengewone dienst; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende 

de bevoegdheden van de gemeenteraad; 



Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht; 

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 24; 

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; 

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 de eenparigheid van de stemming; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 

BESLUIT : 

Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/046 en de raming voor de opdracht 

“Asfalteringswerken 2016”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 

raming bedraagt € 278.233,27 excl. btw of € 336.662,26 incl. 21% btw. 

Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Art.3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Art.4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 

dienst van onze gemeente. 

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 

André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 

Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 

Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  
Afwezig:  

 
07 Dagorde: Investeringen. Bandenkraan. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Investeringen. Aankoop bandenkraan ” een bestek met nr. 

2016/009 werd opgesteld door de Technische Dienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 99.173,55 excl. btw of € 120.000,00 incl. 

21% btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende 

de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht; 

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 24; 

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; 



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 de eenparigheid van de stemming; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 

BESLUIT : 

Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/009 en de raming voor de opdracht 

“Investeringen. Aankoop bandenkraan ”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 99.173,55 excl. btw of € 120.000,00 incl. 21% btw. 

Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Art.3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Art.4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 

dienst van onze gemeente. 

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 

André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 

Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  
Afwezig:  

 
08 Dagorde: Gemeentelijk zwembad.  Renovatie. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerper renovatie gemeentelijk zwembad” een 

bestek met nr. 2016/006 werd opgesteld door Gemeente Brakel; 

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 budget 2016; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende 

de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht; 

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 excl. btw niet overschreden); 

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; 

Gelet op de stemming van de gemeenteraadsleden, zijnde : 

-20 ja-stemmen, 

-3 onthoudingen; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 

BESLUIT : 

Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/006 en de raming voor de opdracht “Aanstellen 

ontwerper renovatie gemeentelijk zwembad”, opgesteld door Gemeente Brakel. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten.  

Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 



Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 

dienst van onze gemeente. 

Namens de raad, 
 
 

 
 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 

André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-

Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  

Afwezig:  
 
09 Dagorde: EANDIS. Offerte vernieuwing openbare verlichting Warande. 

Gelet op de renovatie van de Warande; 

Overwegende dat Eandis een voorstel heeft uitgewerkt ter vervanging van de bestaande openbare verlichting door 

nieuwe palen en armaturen met LED-verlichting in Warande; 

Kennisnemend van de offerte ZD/BDS/287459 d.d. 22/12/2015 van Eandis ten bedrage van €24.592,10 excl. btw 

voor het vervangen van de bestaande openbare verlichting door nieuwe palen met LED-verlichtingsarmaturen in 

Warande; 

Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze offerte goed te keuren; 

Overwegend dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 

BESLUIT : 

Art.1 : De offerte ZD/BDS/287459 d.d. 22/12/2015 van Eandis ten bedrage van €24.592,10 excl. btw voor het 

vervangen van de bestaande openbare verlichting door nieuwe palen met LED-verlichtingsarmaturen in Warande 

wordt goedgekeurd.  

Art.2 Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Eandis, aan de financieel beheerder en aan de 

financiële dienst van onze gemeente. 

Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 

André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 

Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  
Afwezig:  

 
10 Dagorde: Subsidiereglement voor het plaatsen van superisolerend glas in woningen. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 2°; 

Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Subsidiereglement voor het 

plaatsen van superisolerend glas in woningen. Aanpassing raadsbesluit dd. 27 april 2009”; 

Overwegende de wijzigingen van de subsidievoorwaarden bij Eandis met name het stopzetten van de subsidies 

voor het vervangen van dubbel glas door glas met Umax van 1,1 W/m²K; 

Overwegende dat het ontvangen van een subsidie bij Eandis een voorwaarde is voor het verkrijgen van de 

gemeentelijke premie; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

Gelet op de positieve raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 

BESLUIT: 

Artikel 1: Het besluit van de gemeenteraad dd. 25 maart 2013 wordt opgeheven. 



Artikel 2: Er wordt een premie verleend voor het vervangen van enkel glas door superisolerend glas en voor het 

vervangen van dubbel glas door superisolerend glas in woningen. 

Artikel 3: Enkel het plaatsen van superisolerend glas bij particulieren in wettelijk vergunde wooneenheden die 

volledig op het grondgebied van de gemeente Brakel liggen komen in aanmerking voor een premie en geplaatst 

door een geregistreerd aannemer. 

Artikel 4: De gemeentelijke premie voor het plaatsen van superisolerend glas wordt uitbetaald aan hen die een 

premie hebben verkregen van Eandis. 

Artikel 5: Deze toelage kan gecumuleerd worden met andere premies. 

Artikel 6: De premie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) 

plaatsen van het superisolerend glas. Als gerechtigd worden beschouwd: 

1. De eigenaar van de wooneenheid; 

2. De gebruiker of huurder van de wooneenheid mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft 

ondertekend. 

Artikel 7: Met ingang van 1 januari 2016 wordt volgende premie toegekend: 

1. 20 euro per m² voor het vervangen van enkel glas door superisolerend glas volgens de toepasselijke Umax-

waarden conform de premieregeling van Eandis; 

2. 10 euro per m² voor het vervangen van dubbel glas door superisolerend glas volgens de toepasselijke Umax-

waarden conform de premieregeling van Eandis; 

Artikel 8: Het aanvraagformulier dient minimum 14 dagen voorafgaandelijk aan de aanvang der werken te worden 

overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1 te Brakel. 

Artikel 9: De gemeente betaalt uiterlijk 3 maanden na het ontvangen van de lijst van uitbetalingen door Eandis 

haar subsidie uit aan de aanvrager. 

Artikel 10: De aanvrager verleent toelating aan een ambtenaar van de gemeente om voor de werken de nodige 

vaststellingen te doen. 

Artikel 11: De nodige gelden zijn voorzien in de begroting onder artikel 649114/GRO/0390. 

Artikel 12: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 

1° de financieel beheerder en de financiële dienst van de gemeente 

Namens de raad, 
 
 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  

Afwezig:  

 
11 Dagorde: Containerpark. Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering 

van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op het belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark d.d. 11 mei 2015; 

Overwegende dat het wenselijk was om de terminologie voor de fractie grofvuil gelijk te stellen in het gehele 

reglement; 

Gelet op de vraag van de jeugdraad Brakel om het betaalsysteem op het containerpark voor verenigingen aan te 

passen; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om 2 mogelijkheden aan te bieden aan de 

verenigingen (met eigen clublokaal in huur of eigendom) van Brakel en Horebeke waarbij enerzijds het huidige 

systeem wordt behouden en anderzijds een systeem wordt voorzien om te kunnen betalen per beurt conform 

artikel 2 §2 van het huidige belastingreglement; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;  

BESLUIT: 

 



Art. 1: Dit reglement treedt onmiddellijk in werking en heft het belastingreglement op betreffende de inzameling, 

recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk 

containerpark d.d. 11 mei 2015; 

Art. 2: Belasting voor het gebruik van het containerpark. 

§1 Vanaf invoering van dit raadsbesluit wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op het gebruik 

van het containerpark. Deze belasting wordt als volgt vastgesteld: 

De eerste 15 beurten zijn gratis, behalve voor het aanbieden van grofvuil en landbouwfolie, daarna betaalt men 

per beurt volgende tarieven: 

a) 16e t.e.m. 18e beurt: 3 euro per beurt; 

b) 19e t.e.m. 21e beurt: 5 euro per beurt; 

c) vanaf 22e beurt: 10 euro per beurt. 

Deze extra beurten worden aangerekend op de diftarfactuur. 

§2 Allen, conform artikel 4 van het containerparkreglement d.d. 15 februari 2016, hebben toegang tot het 

containerpark mits inbrenging van de eigen elektronische identiteitskaart of badge. Ter controle kunnen de 

containerparkwachters de identiteitskaart vragen en controleren. 

Deze gratis beurten zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december. 

De gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, zijn geldig voor het lopende 

dienstjaar. Deze beurten worden afgeleverd: 

a) op basis van de toestand van 1 januari van het desbetreffende jaar, aan: 
1) diegenen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht-of vreemdelingenregister van de 

gemeente Brakel of Horebeke; 

  2) hen die belasting betalen op de tweede verblijven in Brakel of Horebeke; 

b) aan diegenen die nog niet ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister van de 
gemeente Brakel of Horebeke en die een woning te Brakel of Horebeke hebben gekocht of gehuurd die 
dienst doet voor eigen bewoning en mits voorlegging van een afschrift van een verkoops- of 

huurovereenkomst of een authentieke akte: 
1) 15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, indien de 

aanvraag gebeurt vóór 1 juli van het desbetreffende jaar; 

2) 8 gratis beurten , behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, indien de 

aanvraag gebeurt na 1 juli van het desbetreffende jaar. 

Deze personen hebben hierop slechts 2 maal recht en komen niet meer in aanmerking om gratis beurten 

bekomen als nieuwe inwoner in hetzelfde jaar. 

c) aan diegenen die ingeschreven zijn (nieuwe inwoners) in het bevolkings-, wacht- of 
vreemdelingenregister van de gemeente Brakel of Horebeke: 

1) vóór 1 juli:15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt; 

2) na 1 juli: 8 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt. 

§3 Verenigingen met clublokaal (in eigendom of in huur) kunnen gebruik maken van het containerpark: 

1° na aankoop van een badge van 50 euro. Deze badge is geldig voor één jaar en kan jaarlijks aangekocht 

worden. Per vereniging kan jaarlijks slechts 1 badge worden aangekocht. 

2° via een badge waarbij geen gratis beurten worden toegekend zodat onmiddellijk de belasting wordt toegepast 

zoals voorzien in artikel 2 §1 a) t.e.m. c) en voor het aanbieden van grofvuil en/of landbouwfolie geldt de 

belasting conform artikel 2 §6. 

§4 per aanvoerbeurt wordt het aantal beurten in mindering gebracht waarbij volgende regels worden gehanteerd: 

a) u biedt zich aan binnen categorie 1: 1 beurt; 

b) u biedt zich aan binnen categorie 2: 2 beurten; 

c) u biedt zich aan binnen categorie 3: 3 beurten. 

 De zones worden als volgt vastgelegd: 

a) Categorie 1: fietsers, voetgangers, personenwagens en andere voertuigen < 1m80 hoogte 
b) Categorie 2: personenwagens en andere voertuigen >1m80 hoogte of personenwagens en andere 

voertuigen met aanhangwagen < 1m80 
c) Categorie 3: personenwagens en andere voertuigen >1m80 en met aanhangwagen of personenwagens en 

andere voertuigen met aanhangwagen >1m80. 
§ 5 Deze belasting geldt niet indien enkel luierafval wordt aangebracht. 

§ 6 Bij het aanbrengen van grofvuil en/of landbouwfolie (eventueel met ander afval) geldt deze belasting, zoals 

hierboven omschreven, niet maar geldt volgende belasting: 

a) u biedt zich aan binnen categorie 1: 5 euro 

b) u biedt zich aan binnen categorie 2: 10 euro 
c) u biedt zich aan binnen categorie 3: 15 euro 

Deze tarieven worden aangerekend op de diftarfactuur en u ontvangt een ticket die u voorlegt aan de toezichter 

ter controle. 

 



§ 7 Van zodra de gratis beurten (voor het aanbrengen van ander afval dan grofvuil en/of landbouwfolie) zijn 

opgebruikt komt bovenop deze belasting ook nog volgende belasting bovenop: 

a)  16e t.e.m. 18e beurt: 3 euro per beurt; 

b)  19e t.e.m. 21e beurt: 5 euro per beurt; 

c)  vanaf 22e beurt: 10 euro per beurt. 

Deze extra beurten worden ook aangerekend op de diftarfactuur. 

§ 8 De toezichters zullen middels een handcomputer toezicht uitvoeren op o.a. het aanbrengen van grof huisvuil, 

landbouwfolie en luierafval. 

§ 9 Bij verlies of diefstal van de badge kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om een 

rechthebbende inwoner het resterende aantal gratis beurten opnieuw toe te kennen op voorwaarde dat een attest 

van de Lokale Politie kan worden voorgelegd waaruit blijkt dat de badge, van het desbetreffende jaar, samen met 

andere persoonlijke documenten werd gestolen of verloren. Deze inwoners hebben dan, na goedkeuring door het 

college van burgemeester en schepenen, recht op het resterend aantal gratis beurten die nog op de badge 

stonden. 

Art. 3: De belasting is verschuldigd per aansluitpunt in het kader van de gemeentelijke 

dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van de restfractie van het huishoudelijk afval 

en naar aard en hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval. 

Art. 4: De belasting wordt ingekohierd door middel van een kohier dat halfjaarlijks vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier is 

samengesteld uit: 

- de belasting voor de geregistreerde gewichten van de ophaling van restafval aan huis, 

- de belasting voor de aanbiedingen op het ophaalpunt voor de aangegeven periode, 

- de belasting voor de ophalingen op afroep van grofvuil en snoeihout 

- de belasting voor de aanbiedingen op het containerpark. 

Art. 5: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 

aanslagbiljet. 

Art. 6: De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen. 

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 

Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 

te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 

aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de 

indiening ervan. 

Art. 7: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van decreet van 30 mei 2008 betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, 

zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 

(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 

6 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheid- en 

moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit 

van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij 

met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Art. 8: Bekendmaking. 

Dit reglement zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan de ingang van het containerpark en 

overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

Art. 9: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de OVAM, de intergemeentelijke 

vereniging I.VL.A., de griffie van de politierechtbank en de correctionele griffie van de rechtbank van eerste 

aanleg, de milieuraad, de financiële dienst, de milieudienst en het secretariaat. 

Art. 10: Een afschrift van deze beslissing zal overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet ter 

kennis worden overgemaakt aan de heer gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen. 

Namens de raad, 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 

André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 



Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  

Afwezig:  

 

12 Dagorde: Containerpark. Reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op het belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark d.d. 15 februari 2016; 

Overwegende dat uit de dagelijkse werking blijkt dat volgende aanpassingen zich opdringen: 

- aanpassen terminologie (groenafval, grof snoeihout, grofvuil,…); 
- schrappen van de fractie bloempotjes; 
- beperking van het volume aan landbouwfolie per aanvoerbeurt; 

- vermelden van de maanden waarin landbouwfolie mag aangebracht worden; 
- het containerpark toegankelijk maken voor tuinbouwtractoren tot maximum 1 ton. 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;  

BESLUIT: 

Art. 1: Dit reglement treedt onmiddellijk in werking en heft het reglement op betreffende de inzameling, recyclage 

en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk 

containerpark d.d. 26 december 2014; 

Art. 2: Doel. 

Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en 

daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en Klein Gevaarlijk Afval (K.G.A.) mogelijk te maken met het oog op maximale 

recyclage van deze stoffen. 

Art. 3: Ligging. 

Het containerpark van de gemeente Brakel is gelegen te ex-Nederbrakel, Industrielaan 5 te Brakel. 

Art. 4: Toegankelijkheid - belastingplichtige. 

§1 Het containerpark is toegankelijk voor: 

 diegenen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht-of vreemdelingenregister van Brakel of 

Horebeke; 
 voor hen die belastingen betalen op tweede verblijven voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen van 

particuliere oorsprong in Brakel of Horebeke; 
 personen die niet zijn ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister in Brakel en 

Horebeke en die een woning te Brakel of Horebeke hebben gekocht of gehuurd; 

 voor instellingen gelinkt aan overheden en schoolinstellingen via een toegangsbadge; 
 voor verenigingen met een clublokaal (in eigendom of in huur) in Brakel of Horebeke. 

§2 De afvalstoffen van zelfstandigen en de uitbaters van kmo's mogen niet afkomstig zijn van hun zelfstandige- of 

bedrijfsactiviteiten behalve voor papier en karton, piepschuim, wit en gekleurd glas, textiel, luiers en herbruikbare 

materialen; 

§3 De toegang tot het containerpark wordt beperkt tot éénmaal per dag met de maximale aangevoerde 

nettovracht volgens artikel 8 van dit reglement; ieder gezin heeft de mogelijkheid om 2x per jaar 2x per dag naar 

het containerpark te gaan; 

§4 Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen, vreemd aan de dienst. Op zon -

en feestdagen is het containerpark gesloten evenals op dagen die door het college van burgemeester en 

schepenen nog kunnen worden vastgelegd. 

§5 Het containerpark is enkel toegankelijk met bedrijfsvoertuigen voor het aanleveren van afvalstoffen die niet 

gelinkt zijn aan de activiteit van het bedrijf. 

Art. 5: Openingsuren. 

§1 Tijdens de" zomermaanden" (vanaf 1 april tot en met 30 september) 

Dinsdag van 13u tot 16u30 

Woensdag van 8u30 tot 12u en van 16u00 tot 19u30 

Vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30 

Zaterdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30. 

§2 Tijdens de "wintermaanden" (vanaf 1 oktober tot en met 31maart) 

Dinsdag van 13u tot 16u30 

Woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30 

Vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30 

Zaterdag van 8u30 tot 12u en van 13u00 tot 16u30. 

 

§3 U dient zich minimum 15 minuten voor sluitingstijd aan te bieden aan de ingang van het containerpark. 



 

Art. 6: Omschrijving afvalstoffen. 

Op het containerpark mogen volgende afvalstoffen, die aan onderstaande scheidingsregels voldoen, aangeboden 

worden. De afvalstoffen mogen, slechts na goedkeuring van de aanwezige toezichter, enkel in de daartoe 

voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene container of stortvak gedeponeerd worden. 

Deze soorten zijn toegelaten onder voorbehoud van wijzigingen en nadere specificaties. 

1° Bouw- en sloopafval 

Alle steenachtig materiaal, keramisch materiaal (vb. sanitaire toestellen), beton, zand en aarde afkomstig van 

afbraakmaterialen van particuliere oorsprong en andere afbraakmaterialen eveneens 

van particuliere oorsprong waarbij asbesthoudende afvalstoffen dienen gedeponeerd te worden in de daartoe 

voorbestemde container. 

2° Houtafval 

Alle hout afkomstig van afbraakmaterialen van particuliere oorsprong, zoals afbraakhout, oude deuren en ramen 

(het glas dient verwijderd te zijn), bekistingshout, vezelplaten, multiplex, kisten, hout afkomstig van grof afval 

(zoals stoelen, tafels). 

3° Papier/karton 

Papier en karton dienen niet gescheiden aangeleverd te worden. Kartonnen dozen moeten geplooid worden. Het 

papier en karton dat aangeboden wordt dient proper te zijn en mag enkel volgende elementen bevatten : 

verpakkingen uit papier en karton, dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerk, boeken, kantoorpapier 

(fotokopieerpapier, computerpapier). 

Plastic verpakkingsfolie dient verwijderd te worden van kranten, tijdschriften en reclamebladen! 

4° Glas 

Het glas wordt opgedeeld in 3 fracties met name wit glas, gekleurd glas en vlakglas (venster - en serreruiten). 

Porselein, aardewerk, stenen, beeldbuizen, autoruiten en spiegels horen niet thuis bij deze fracties. Stoppen, 

kurken en deksels van flessen en bokalen moeten zoveel mogelijk verwijderd worden.  

Alle recipiënten dienen leeg en zuiver aangeleverd te worden! 

5° Grof snoeihout 

Grof snoeihout is afval afkomstig van bomen en struiken (met uitzondering van boomstronken). De 

maximumdiameter van de takken bedraagt 25 cm aan de basis. Een aparte container voor boomstronken is 

voorzien! 

Het snoeihout wordt op het containerpark verhakseld en er wordt de mogelijkheid geboden aan de aanbrengers 

om  het gehakselde hout terug mee te nemen. Het opladen van het verhakselde hout dient te gebeuren op eigen 

kracht. 

6° Groenafval 

Verwelkte snijbloemen en kamerplanten, fijn versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen, 

gemaaid gras, onkruid, bladeren en resten uit sier -en groententuin (vb. aardappelkruid) 

Hierbij hoort geen groenten-en fruitafval bij, evenmin koffiefilters, etensresten, eierschalen, …; aarde, zand, …; 

grof ongesnipperd snoeihout. 

7° Metalen 

Alle metalen (ferro en non-ferro) mogen aangeboden worden. Niet-metalen delen dienen verwijderd te worden. 

Huishoudtoestellen moeten afzonderlijk aangeboden worden bij de container wit-en bruingoed.  

8° Piepschuim 

Enkel wit geëxpandeerd polystyreen wordt aanvaard (piepschuim met bolletjesstructuur). 

Het aangebrachte materiaal moet droog, zuiver en vrij van vreemde materialen (plaklinten, stickers, folie, enz.) 

zijn. 

Het mag verpakt zitten in kartonnen dozen of plastiekzakken. 

9° Wit-en bruingoed 

Hieronder wordt verstaan alle huishoudtoestellen afkomstig van particulier gebruik.  

10° Grofvuil 

Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde 

afvalstoffen die omwille van de omvang, aard en/of gewicht niet in het recipiënt voor huisvuilophaling kunnen 

geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en 

tuinafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, elektrische en elektronische 

apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd, autobanden en ander selectief ingezamelde 

afvalstoffen en die huis-aan-huis worden ingezameld, of de restfractie die overblijft voor verwijdering na 

aanbieding op het containerpark. 

11° Autobanden 

Hieronder wordt verstaan: personenwagenbanden, bestelwagenbanden, terreinwagenbanden.  

De diameter van de autobanden bedraagt maximaal 80 cm. 

12° Textiel 

a) alle nog draagbare kinder-, heren-, en dameskledij (geen kapstokken); 



b) alle huishoudlinnen; 

c) beddengoed (geen kussens en matrassen, geen vuile donsdekens, geen vuile lakens, geen vuile dekens); 

d) nog draagbare (m.a.w. niet volledig versleten of besmeurd) schoenen , handtassen en andere lederwaren; 

e) speelgoed indien dit nog in goede staat verkeert. 

Al deze materialen dienen aangeboden te worden in een plastic zak. Indien de aangeboden materialen nat, totaal 

versleten, gescheurd, vuil of besmeurd zijn met verf, olie enz. worden deze niet aanvaard. 

13° K.G.A. 

Volgende soorten gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen (K.G.A.) zijn toegelaten:  

a) Verven, inkten, lijmen, harsen : 

1) verf, lak, vernis ; 

2) houtbeschermingsmiddelen, carbolineum, black vernis, creoline ; 

3) lijm, hars, siliconen ; 

4) filmafval ; 

5) kleurstoffen, toner, inkten, drukinkten, stempelkussens. 

b) Olie en vet : 

1) plantaardige en dierlijke vetten ; 

2) meubelolie, boenwas ; 

3) plantaardige en minerale olie ; 

4) brandstoffen. 

c) Solventen : 

1) ontvetters, droogkuisprodukten, vlekkenwater, decapeermiddelen en beitsmiddelen ; 

2) trichloorethyleen, perchloorethyleen, tetrachloorethyleen, chloroform ; 

3) ontvlambare oplosmiddelen : petroleumether, ether, wasbenzine, brandspiritus, benzine, aceton, methanol, 

ethanol, hexaan, tolueen, xyleen ; 

4) verdunners, white spirit, lijnolie, terpentijn, terpentine, cellulose-verdunners, thinners ; 

5) gefluoreerde schoonmaakmiddelen ; 

6) glycol, antivries ; 

7) formol. 

d) Zuren : 

1) zoutzuur, middelen die kalk en cement verwijderen ; 

2) zwavelzuur, accuzuur ; 

3) salpeterzuur, chroomzuur, fosforzuur ; 

4) fixeervloeistoffen en stopbadvloeistoffen. 

e) Basen : 

1) ontvetters, ontstoppers, bijtende soda, natronloog, kaligeen, kaliloog, ammoniak ; 

2) bijtende schoonmaakmiddelen, beits- en decapeermiddelen, bleekwater, hypochlorieten, hypochloraten; 

3) fotografische ontwikkelaars, activators en additieven. 

f) Schoonmaakmiddelen : 

1) zepen, waspoeders, w.c.-reinigers, glansmiddelen voor de vaatwas ; 

2) metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen ; 

3) autowax. 

g) Batterijen : 

1) knoopbatterijen, zilver-, cadmium-, nikkel-, alkali-, mangaan- en kwikbatterijen; 
2) autoaccu's 

h) Stoffen of producten met kwik : 

1) TL-lampen ; 

2) kwikthermometers ; 

3) amalgamen. 

i) Gevaarlijke huishoudelijke afval van gemengde samenstelling zoals : 

1) restanten met ongekende samenstelling ; 

2) afval van laboratoria ; 

3) ongebruikte, afgedankte chemicaliën ; 

4) bestrijdingsmiddelen, pesticiden, cosmetica ; 

5) spuitbussen ; 

6) brandblusmiddelen ; 

7) fotografisch zilver ; 

8) ontplofbare stoffen van huishoudelijke oorsprong, vuurwerk ; 

9) injectienaalden, verpakt in daartoe speciaal voorziene boxen. 

j) De verpakkingen die nog resten van de hogervermelde afvalstoffen bevatten. 

Oude en/of vervallen geneesmiddelen worden niet aanvaard! 

 



De aangeboden K.G.A. wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, 

aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de K.G.A.-voortbrenger zelf 

aanduidingen over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van de K.G.A. op de verpakking aan. 

Producten van verschillende aard mogen niet samengevoegd worden en tevens dient de verpakking van elk 

afzonderlijk product aangepast te zijn om lekken of andere ongewenste effecten te voorkomen. 

De aanbieder van K.G.A. mag deze zelf niet in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten deponeren ; dit geldt niet 

voor motorolie of frituuroliën en -vetten die op het containerpark worden aangeboden, waar de aanbieder zelf 

deze K.G.A.-soorten in de daarvoor bestemde recipiënten dient over te gieten of te deponeren overeenkomstig de 

richtlijnen van de toezichters. De afgifte van K.G.A. gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van de 

containerparkwachter. 

14° Luierafval 

Hieronder  wordt verstaan onder luierafval: gebruikte wegwerpluiers en gelijkaardig incontinentiemateriaal. 

Luierafval moet aangeboden worden in de witte 30l zakken die hiertoe speciaal worden verkocht door de 

gemeente. De zakken moeten dichtgeknoopt worden en mogen geen scheuren vertonen. 

15° Harde plastic 

Hiertoe behoren volgende afvalplastic: 

a) tuinstoelen, -tafels en –banken; 
b) buizen, dakgoten; 
c) kapotte emmers; 

d) harde plastic bakken; 

e) plastic platen; 
f) plastic speelgoed; 
De niet-plastic delen moeten worden verwijderd maar volgende verontreiniging is wel toegelaten metalen haakjes 

aan rolluiken, hengsels van plastic emmers of metalen asjes in speelgoed zijn wel toegestaan (metalen buis-as 

van een rolluik niet). 

Hiertoe behoort niet: 

a) toestellen op elektriciteit of batterijen; 
b) gevaarlijk afval zoals jerrycans waar gevaarlijke producten in zaten; 

c) zachte kunststoffen zoals voetballen, dekzeilen, folies, …; 
d) draagtassen, frigoboxen; 
e) tuinslangen. 

16° Landbouwfolie 

Het betreft folie (zowel zwart als wit) gebruikt als silobedekking of als bescherming van afzonderlijke balen van 

veevoeding. Het materiaal moet bezemschoon, zonder vegetarische vervuiling (bijvoorbeeld groente- of 

loofresten) of aardekluitresten aangeboden. 

Mag enkel aangebracht worden in de maanden februari, mei en november. 

Art. 7: Beperking op hoeveelheden. 

§1 Volgende afvalstoffen zijn toegelaten volgens de voorgeschreven maximale, cumuleerbare hoeveelheden per 

beurt: 

Toegelaten Maximale hoeveelheid per 
openingsbeurt containerpark 

Papier en karton 2 m³ 

Piepschuim 2 m³ 

Metalen gemengd 2 m³ 

Autobatterijen 1 stuk 

KGA 10 stuks per KGA soort 

Motorolie en frituurvetten 10 l 

Bouw- en sloopafval 2 m³  

Houtafval 2 m³  

Groenafval en boomstronken 2 m³ 

Vlak glas 2 m³ 

Bruingoed en/of witgoed 2 stuks 

Autobanden 4 stuks 

Grof huisvuil 3 m³  

Textiel 2 m³ 

Herbruikbare materialen 2 m³ 

Luierafval 10 zakken 

Landbouwfolie 4 m³ 

Harde plastic 2 m³ 

 

§2 Indien deze afvalstoffen van zelfstandigen en de uitbaters van kmo's afkomstig zijn van hun zelfstandige- of 

bedrijfsactiviteiten worden deze niet aanvaard behalve voor papier en karton, piepschuim, wit en gekleurd glas, 

textiel en herbruikbare materialen en luierafval (deze uitzondering geldt niet voor zorgverstrekkende instellingen). 

Het oordeel van de toezichters is ontegensprekelijk. 



 

Art. 8: Toezicht. 

§1 Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de dienstdoende 

containerparkwachters. Iedere bezoeker is verplicht zich voor registratie aan te melden aan de toegangszuil. 

Aanwijzingen van de toezichters moeten gevolgd worden. Het oordeel van de toezichthouders is ontegensprekelijk. 

De richtlijnen die door hen worden verstrekt moeten strikt opgevolgd worden.  

§2 De officieren en agenten van de gerechtelijke politie en de hulpagenten van de politie zijn gemachtigd om 

inbreuken op deze reglementering vast te stellen. 

§3 De milieuambtenaar en de aangestelden van het containerpark kunnen ten allen tijde de identiteit van de 

bezoekers controleren. 

Art. 9: Inwendige orde. 

§1 Op het containerpark worden enkel personen toegelaten die afval komen deponeren. Het is de 

containerparkwachter toegelaten de aanvoerders van afvalstoffen buiten de omheining te laten wachten indien er 

zich reeds te veel mensen op het containerpark bevinden of er zich teveel mensen bevinden op het platform. 

§2 Kinderen onder de 12 jaar dienen vergezeld te worden door een begeleider. 

§3 Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark. 

§4 Het is verboden afvalstoffen die op het containerpark werden aangeboden, behalve verhakseld materiaal met 

een maximum van 2m³ per week, mee te nemen. 

§5 Het is verboden het containerpark te gebruiken d.m.v.: 

 voertuigen >3,5 ton (uitgezonderd de dienstverleners en de gemeentelijke voertuigen) 
 landbouwtractoren (behalve met hydraulische, zelfdragende bak) 

Landbouwtractoren met kar en voertuigen >3,5 ton voor het aanbrengen van grof snoeihout en/of landbouwfolie 

(waarbij het platform niet mag gebruikt worden) zijn wel toegelaten evenals tuinbouwtractoren tot max. 1 ton. 

Art. 10: Verkeersregeling. 

§1 Alle afvalstoffen dienen gescheiden aangevoerd te worden teneinde de verblijfsduur van de bezoeker op het 

terrein te beperken. Het oordeel van de toezichters is ontegensprekelijk en de aanbieders van het niet gescheiden 

afval dienen zich onmiddellijk van het containerpark te verwijderen. 

§2 Het is verboden zich een toegang te verschaffen via de uitgang, zelfs zonder voertuig, en onder het platform. 

§3 De snelheid is beperkt tot 10 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen. 

De bezoekers en de ophalers/verwerkers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de toezichter te volgen. 

§4 Het platform mag niet worden opgereden zolang de dienstdoende parkwachter hiervoor geen toelating heeft 

gegeven. 

Art. 11: Netheid. 

De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein 

steeds zo rein mogelijk houden. Gebeurlijk kunnen zij door de containerparkwachter verzocht worden het door hen 

bevuilde terrein te reinigen. 

Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden afval te deponeren aan de toegangspoort. Het 

plaatsen van afvalstoffen aan de toegangspoort wordt aanzien als sluikstorten. 

Art. 12: Vuur/beschadigingen. 

Op het containerpark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken. Het is verboden enige 

beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen of uitrusting. 

Art. 13: Straffen. 

Ieder gebruiker van het containerpark wordt geacht huidig reglement te kennen. Door het betreden van het 

containerpark aanvaardt hij de naleving ervan. 

Onverminderd de door het strafwetboek voorziene straffen zullen de overtredingen van onderhavige verordening 

beteugeld worden door middel van een administratieve geldboete. 

De omvang van de administratieve geldboete zal in functie zijn van de ernst van de inbreuk die de boete 

verantwoordt en van eventuele herhaling, met een maximum van 247,89 euro. 

Art. 14: Bekendmaking. 

Dit reglement zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan de ingang van het containerpark en 

overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

Art. 15: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de OVAM, de intergemeentelijke 

vereniging I.VL.A., de griffie van de politierechtbank en de correctionele griffie van de rechtbank van eerste 

aanleg, de milieuraad, de financiële dienst, de milieudienst en het secretariaat. 

Art. 16: Een afschrift van deze beslissing zal overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet ter 

kennis worden overgemaakt aan de heer gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen. 

Namens de raad, 
 
 
 
Op last : 
  



Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 

André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 

Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 

Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  

Afwezig:  
 
13 Dagorde: Investeringen. Straatafvalzuiger. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 

Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat: 

- 23 ja-stemmen 

Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 

BESLUIT 

Enig artikel: Voorliggend punt wordt afgevoerd van de dagorde van de gemeenteraad. 

Namens de raad, 
 
 

 

 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 

André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  

Afwezig:  

 
14 Dagorde: OCMW. Aanpassing 5 meerjarenplan 2014-2019. 

Gelet op de nieuwe gemeenwet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 22 december 2015 van de OCMW-raad betreffende de vaststelling van aanpassing 

nr. 5 aan het meerjarenplan 2014-2019; 
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 januari 2016; 
Gelet op het mondeling verslag van de voorzitter van het OCMW, de heer Marin Devalck; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019/5 
goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
14 ja-stemmen, 

9 onthoudingen; 
Gelet op de meerderheid der stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Art.1 : De aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW 2014-2019/5 zoals vastgesteld door de OCMW-raad 
in zitting van 22 december 2015, wordt goedgekeurd. De gemeentelijke werkingstoelagen worden als volgt 

vastgesteld:  
- 2016 : € 1.100.000 
- 2017 : € 1.200.000 

- 2018 : € 1.295.000 
- 2019 : € 1.340.000 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de Voorzitter van het OCMW.  

- de Gouverneur van Oost-Vlaanderen. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 

André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 

Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-

Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  

Afwezig:  
 
15 Dagorde: OCMW. Budget 2016. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 22 december 2015 betreffende de vaststelling van het budget 2016 

van het OCWM; 

Gelet dat de voorziene gemeentelijke werkingstoelagen binnen de perken vallen als deze voorzien het 

meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de toelichting van de ocmw voorzitter van het ocmw; 

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 januari 2016 van het college van burgemeester en schepenen betreffende het 

ontwerp van het budget 2016 van het OCMW; 

BESLUIT: 

Enig artikel : Er wordt akte genomen van het budget 2016 van het OCMW. 

Namens de raad, 
 
 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  

Afwezig:  

 
16 Dagorde: Politieverordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135§2; 

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 

1973, 10 januari 1980, 28 december 1989, 20 september 1998 en 8 februari 2001; 

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; 

Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van 

begraafplaatsen en crematoria; 

Overwegende dat de gemeentelijke overheid krachtens artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet moet instaan 

voor een goede politie en ondermeer de openbare reinheid, gezondheid, veiligheid en rust moet waarborgen; 

Overwegende dat de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria onderworpen zijn aan het gezag, de politie en 

het toezicht van de gemeentelijke overheden die ervoor moeten zorgen dat er geen wanorde heerst, dat er geen 

handelingen verricht worden die strijdig zijn met de aan de overledenen verschuldigde eerbied en dat er geen 

ontgravingen gebeuren zonder dat daartoe verlof werd verleend; 

Overwegende dat de gemeenteraad de meest passende wijze voor het vervoeren van lijken bepaalt; 

Overwegende dat de gemeenteraad de uitoefening moet regelen van ieder recht om, tenzij de overledene anders 

heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te 

doen plaatsen; 

Overwegende dat de gemeenteraad alles regelt wat betrekking heeft op de afmetingen van de graftekens en de 

aard van de te gebruiken materialen; 

Overwegende dat de gemeenteraad de afstand tussen de grafkuilen bepaalt; 

BESLUIT: 

Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te: 

1° Elst 

2° Everbeek-beneden 



3° Everbeek-boven 

4° Michelbeke 

5° Nederbrakel 

6° Opbrakel 

7° Parike 

8° Zegelsem 

Iedere begraafplaats beschikt over verschillende perken: 

1°  voor begraving van niet-gecremeerde lijken in volle grond 

2°  voor begraving van niet-gecremeerde lijken in volle grond met grafconcessie voor 1 of 2 personen 

3°  voor begraving van niet-gecremeerde lijken in reeds bestaande concessies met grafkelders  

4°  voor asverstrooiing 

5°  voor bijzetting in het columbarium met of zonder concessie 

6°  voor begraving van asurnen in niet-geconcedeerde grond 

7°  voor begraving van asurnen met concessie voor 1 of 2 urnen 

8°  kinderperk 

Titel 1 Pleegvormen die de begravingen/crematies voorafgaan 

Art. 2: Aangifte van overlijden 

Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit 

geldt eveneens in geval van ontdekking van een lijk op het grondgebied van de gemeente. 

De aangever verstrekt de nodige gegevens onder meer met betrekking tot de identiteit van de overledene en de 

wijze van begraven. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan en dit op 

kosten van de nalatenschap. Het college van burgemeester en schepenen beslist in dat geval over dag en uur van 

de begrafenis en de wijze van begraving.  

De aangever regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten voor de begraving, ten minste twee volle 

werkdagen voor de dag van begraving door middel van het daartoe bestemd formulier, dat vermeldt of het gaat 

om een begraving, een bijzetting in het columbarium of een uitstrooiing. Deze verplichting rust bij de naaste 

verwanten of de gemachtigde.  

Art. 3:  

Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten vroegste 24 uur na het 

overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten plaats.  

De toelating tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na ontvangst van de aanvraag tot lijkverbranding afgeleverd. 

De begraving, bijzetting in een columbarium of de verstrooiing van de as vindt plaats uiterlijk de 8ste dag na het 

overlijden of de dag van ontdekking van een stoffelijk overschot of na vrijgave van het stoffelijk overschot door de 

gerechtelijke overheden. 

Indien de 8ste dag na het overlijden een zondag en/of een wettelijke of reglementaire feestdag is, mag de 

begraving, bijzetting in een columbarium of de verstrooiing van de as plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.  

Art. 4: Kisting 

§1: Tot kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de 

burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe nodige doktersattest. 

De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen. 

Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de door de 

Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten worden.  

§2: De kisting van het te cremeren of naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en Nederland) te 

vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of diens afgevaardigde, die de 

toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen nagaat. 

§3: Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procedés die de natuurlijke en normale 

ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden. 

§4: Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend worden. 

Titel 2 Vervoer van lijken 

Art. 5: Vervoer van niet-gecremeerde lijken 

§1: De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op de meest passende wijze vervoerd 

worden. 

§2: Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of van zijn gemachtigde: 

1° het vervoer, buiten het grondgebied van de gemeente, van de lijken van de personen die er overleden zijn of 

dood werden aangetroffen 

2° het vervoer, naar een plaats op het grondgebied van de gemeente, van de lijken van personen die er niet zijn 

overleden of er dood aangetroffen werden; 

In het eerste vermelde geval, wordt de machtiging slechts verleend op voorlegging van een document waaruit het 

akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming. 

§3: Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland moeten vervoerd 

worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in: 



1° Het KB van 8 maart 1967, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of Nederland; 

2° Het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar een ander land 

dan Luxemburg of Nederland en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend heeft; 

3° Het Regentbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet vervoerd worden naar een land, niet bedoeld 

hierboven.  

Art. 6: Vervoer van gecremeerde lijken 

Het vervoer van de as is vrij, maar moet verlopen volgens de regels van de welvoeglijkheid.  

Titel 3 Begravingen 

Art. 7: Overledenen die op de begraafplaats mogen begraven worden. 

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium en de 

asverstrooiing van: 

- de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood werden aangetroffen; 
- de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar dood werden 

aangetroffen, maar die in haar bevolkingsregister zijn ingeschreven;  
- de personen, begunstigd met een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de bijzetting in een 

geconcedeerde nis; 
- de personen die ooit in Brakel in het bevolkings- of vreemdelingen- of wachtregister ingeschreven waren, 

mits het betalen van een retributie. 
Art. 8: Bij de niet-geconcedeerde gronden wordt een afzonderlijk perk voorzien voor de begraving van niet-

gecremeerde lijken. 

Op deze perken gebeurt de begrafenis, de ene na de andere, in volgorde van aankomst op het kerkhof. 

Art. 9: De grafkuilen worden evenwijdig aan elkaar en op regelmatige rijen gemaakt, volgens een plan dat zich op 

de dienst Burgerzaken bevindt. 

Art. 10: Op het perk van de niet-geconcedeerde grond moet ieder lijk horizontaal in een afzonderlijke grafkuil 

begraven worden. Het is evenwel toegelaten de overleden moeder en het doodgeboren kind of doodgeboren 

kinderen in één en dezelfde kist en in één en hetzelfde graf te begraven. 

De grafkuilen zijn minstens 75 cm breed, 200 cm lang en hebben een minimumdiepte van 1m. 

De afstand tussen de grafkuilen bedraagt 60 cm. 

Art. 11: Voor kinderen jonger dan 7 jaar worden de niet-gecremeerde lijkjes naast elkaar begraven in volgorde 

van aankomst. De graven hebben een breedte van 75 cm,  een lengte van 150 cm en een minimumdiepte van 1 

m. 

Titel 4 Crematie – columbarium – urnenveld - asverstrooiing 

Art. 12: De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

Art. 13: Voor crematie is een toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden 

werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad.  

Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaams Gewest is een verlof  tot crematie vereist van de 

procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de 

hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt.  

Art. 14: 

§1: De as van de gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de 

begraafplaats: 

1° begraven worden op het daartoe bestemde perk op een diepte van ten minste 80 cm 

2° bijgezet worden in een columbarium in gesloten nissen 

3° bijgezet worden in een bestaande grafkelder 

§2: De as van de gecremeerde lijken kan: 

1° uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel van een strooitoestel 

dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend; 

2° uitgestrooid worden op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder de voorwaarden die 

de Vlaamse regering bepaalt. 

Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan een schriftelijke bepaling door de overledene, 

op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of van diegene 

met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- en aanverwanten van de eerste graad of, 

indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken: 

a) worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. 

Deze uitstrooiing of begraving kan echter niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats. 

Indien het een terrein betreft dat geen eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande 

schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van het betrokken terrein.  

b) in een urne ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats 

dan de begraafplaats. Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de 

begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval 

van diens overlijden, ofwel naar de begraafplaats gebracht om er begraven te worden, in een columbarium 



bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel uitgestrooid te worden op een aan het grondgebied van België grenzende 

territoriale zee.  

De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor het naleven van deze bepalingen. 

§3: Onverminderd hetgeen is bepaald in §1 kan, op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- en aanverwanten 

in eerste graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven.  

Art. 15: De asurne begraven op het urneveld of bijgezet in het columbarium kan op vraag van de nabestaanden 

een andere bestemming krijgen, mits betalen van de verschuldigde retributie.  

Art. 16: Aan de uitstrooiweide wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van een naamplaatje; aan te 

kopen bij de gemeente overeenkomstig het retributiereglement.  

Art. 17 : De urne met de as van de gecremeerde kan op verzoek worden bijgezet in een gesloten nis van het 

columbarium.  

De maximum afmetingen van de urne zijn de volgende: 

Hoogte: 0,25 m 

Dikte:    0,20 m 

Nadat de asurne in de nis is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde van de gemeente 

afgesloten. 

Op de afdekplaat kan de familie een naamplaat laten bevestigen. 

Deze naamplaat moet aangebracht worden binnen de voorziene ruimte.  

Art. 18: In elke niet-geconcedeerde columbariumnis mag slechts één asurn geplaatst worden.  

Titel 5 Wijze van lijkbezorging 

Art. 19: Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke begraafplaats: 

1° moeten de gemeentelijke diensten ten minste twee volle werkdagen vooraf verwittigd zijn, door middel van het 

daartoe bestemd formulier dat vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting in het columbarium of een 

uitstrooiing. Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de gemachtigde; 

2° rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de laatste begroeting aan 

de overledene kan brengen. De begroetingsplaats wordt aangeduid door de aangestelde van de gemeente. 

De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig te zijn. 

Art. 20: Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is ertoe bevoegd te zorgen voor: 

1° het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne 

2° het uitstrooien van de as 

3° het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder of het columbarium 

4° het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil 

5° het openen en sluiten van bestaande grafkelders 

6° het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium 

Art. 21:  

De begravingen, bijzettingen van de as en asverstrooiingen kunnen doorgaan: 

1° van maandag tot en met zaterdag van 8u30 tot 16u30 

2° op 24 december en 31 december van 8u30 tot 12u  

Art. 22: Er worden geen begravingen verricht de eerste vrijdag na 1 januari, de woensdagnamiddag van 12u 

tijdens de kermis Nederbrakel en op de wettelijke en reglementaire feestdagen. 

De wettelijke en reglementaire feestdagen zijn: 

1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 en 2 

november, 11 en 15 november, 25 en 26 december. 

Art. 23: De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan 

voor begraving en/of bijzettingen in de nissen van het columbarium.  

De grafmaker of een daartoe gemachtigde houdt een register bij waarin de identiteit wordt vermeld van al de 

personen die op de begraafplaats begraven zijn, ook de datum van begraving, de sectie en het nummer van de 

plaats van het graf worden bijgehouden. 

Titel 6 Ontgravingen 

Art. 24: Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving worden verricht 

dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester. 

Het verlenen van toestemming tot ontgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen. 

Het recht verschuldigd bij ontgraving wordt vastgesteld door het retributiereglement. Alle kosten zijn ten laste van 

de aanvragers. 

Art. 25: De ontgraving is slechts toegestaan: 

1° om een lijk of de urne over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf naar een geconcedeerd graf 

2° op bevel van de gerechtelijke overheid 

3° wegens een bestuurlijke beslissing. 

Art. 26: De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaanden schriftelijk te worden gericht aan de 

burgemeester. Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te 

leggen, moeten steeds volgende schikkingen worden nageleefd: 



1° dag en uur waarop de ontgraving zal gebeuren worden door de burgemeester vastgelegd 

2° het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen 

bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden door en op kosten van de aanvrager vooraleer tot de 

ontgraving wordt overgegaan 

3° het openleggen van het graf, het openen van de grafkelders, het lichten van de kist uit het graf en het vullen 

van de kuil geschieden door de zorgen van de gemeente of onder toezicht van het gemeentebestuur door een 

gespecialiseerde firma en in alle gevallen op kosten van de aanvrager 

4° het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het terug sluiten van de nis, geschieden door de 

zorgen van de gemeente. 

Art. 27: Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op zaterdagen geen 

ontgravingen verricht. 

Tijdens de ontgraving wordt de begraafplaats gesloten. Enkel de aanwezigheid van volgende personen is 

toegelaten: de grafmaker, een lid of afgevaardigde van de familie, de gemachtigde van de burgemeester, de 

personeelsleden van het bedrijf dat de ontgraving verricht en het personeel van de begrafenisonderneming. 

Fotograferen en filmen van de werkzaamheden is verboden.  

Er wordt tot ontgraving overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en een gemachtigde van de 

burgemeester aangesteld die er verslag van opmaakt. 

Zij kunnen de vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij dit nodig achten en elke andere maatregel nemen 

om de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid te beschermen, op kosten van de aanvrager. 

Art. 28: Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op het grondgebied of naar dit van een andere 

gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht de opgegraven kist in een hermetisch gesloten omhulsel te 

plaatsen vooraleer deze te vervoeren. 

Titel 7 Concessies 

Art. 29: Op het perk van de geconcedeerde grond voor niet-gecremeerde lijken worden begraafplaatsen voorzien 

voor de begrafenis van één of twee personen. 

De grafkuilen voor de begrafenis van één persoon zijn minstens 75 cm breed, 200 cm lang en hebben een diepte 

van minimum 1m. Het is evenwel toegelaten de overleden moeder en het doodgeboren kind of kinderen in één en 

dezelfde kist in hetzelfde graf te begraven. 

De grafkuilen voor de begrafenis van 2 personen boven op elkaar zijn minstens 75 cm breed, 200 cm lang en 

hebben een diepte van minimum 1,8 m. 

Art. 30: Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden concessies verleend voor 1 of 2 personen. 

Deze hebben betrekking op : 

1° ofwel een perceel grond 

2° ofwel een nis in het columbarium 

Art. 31: Eenzelfde concessie mag slechts dienen: 

1° voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- en aanverwanten 

2° voor personen die een verklaring van wettelijke samenwoonst hebben afgelegd.  

3° voor personen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun 

wil te kennen hebben gegeven. 

Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en diens familie. 

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat moment een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie 

aanvragen. 

De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangeduid op de plannen berustend op de dienst 

Burgerzaken. 

In geen geval mag er een concessie verleend worden op de plaatsen bestemd voor de niet-vergunde percelen. 

Art. 32: De concessieaanvragen vermelden de identiteit van de begunstigden.  

Wanneer één of meerdere begunstigden niet de echtgenoot noch de bloed- of aanverwanten zijn van de 

aanvrager, worden de concessieaanvragen ondertekend, niet alleen door de aanvrager zelf, maar ook, voor 

akkoord, door alle begunstigden. Deze verplichting moet niet nageleefd worden wanneer gebruik gemaakt wordt 

van de in artikel 31, derde lid bepaalde mogelijkheid. 

Art. 33: 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.  

Art. 34: Bij het overlijden van een familielid mogen er maximum twee naast elkaar liggende percelen of maximum 

twee naast elkaar staande columbariumnissen worden aangekocht.  

Art. 35: De gemeente is niet verplicht een concessie te verlenen. 

De concessies worden verleend voor 30 jaar.  

De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen. 

De concessies worden verleend onder de voorwaarden gesteld in dit politiereglement en in het retributiereglement, 

zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag. 



Art. 36: De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het 

college van burgemeester en schepenen.  

Art. 37: De concessies kunnen op aanvraag hernieuwd worden. 

Art. 38: De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.  

De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden vastgesteld in dit politiereglement en het 

desbetreffende retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing. 

De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.  

Art. 39:  

§1: De aanvraag om hernieuwing kan gedaan worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn. Geen 

hernieuwing mag voor een langere tijd dan de oorspronkelijke concessie worden toegestaan. Een nieuwe termijn 

begint te lopen vanaf de dag van de vervaldag. 

§2: Voor zover de aanvraag gedaan wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe 

termijn van dezelfde duur een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie. Als er geen hernieuwing 

wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de periode 

waarvoor deze werd verleend, blijft het graf bestaan gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op de 

datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan 10 jaar voor het verstrijken van de concessie heeft 

voorgedaan.  

Art. 40: De retributie voor de hernieuwingen, vermeld in art. 39 §2, wordt proportioneel berekend op het aantal 

jaren dat de vervaldatum van de vorige concessie overschreden wordt.  

Art. 41: Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing wordt de retributie: 

1° bij de financieel beheerder gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag 

2° indien de beslissing gunstig is, door het gemeentebestuur verworven.  

Art. 42: In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis, wegens openbaar 

belang of dienstnoodwendigheden hebben de concessiehouders recht op het verkrijgen van een perceel van 

dezelfde oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente. 

De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel een vervangende 

grafkelder, zijn ten laste van de gemeente.  

Art. 43: In geval van wijziging van bestemming van de begraafplaats (bvb. sluiting van de begraafplaats) kan de 

concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding. Hij heeft het recht op het kosteloos verkrijgen van 

een grafruimte of een nis van dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats. De kosten voor overbrenging van 

de lichamen zijn ten laste van het gemeentebestuur. De kosten voor overbrenging van de grafmonumenten en de 

kosten van een vervangende grafkelder zijn ten laste van de aanvrager.  

Art. 44: Wanneer een concessie, om welke reden ook een einde neemt, worden de niet weggenomen graftekens 

en de nog bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken van de door het college van burgemeester en 

schepenen vastgestelde termijn, eigendom van de gemeente.  

Art. 45: Concessies voor de begraving van een urne en voor de bijzetting in het columbarium worden verleend 

voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies voor niet-

gecremeerde lichamen.  

Art. 46: Wanneer een concessie in het columbarium of op het urnenveld, om welke reden ook een einde neemt,  

zal de as worden uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.  

Art. 47: De hernieuwingen van de altijddurende concessie verleend voor 13 augustus 1971 worden toegestaan 

overeenkomstig artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.  

Art. 48: Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het college van burgemeester en 

schepenen.  

Titel 8 Graftekens, bouw- en beplantingswerken en onderhoud van de graven 

Art. 49: Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het 

recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht 

van de concessiehouder, en dit overeenkomstig dit reglement. 

Art. 50: 

§1: Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, hun 

opschriften of aard van de materialen, de reinheid, de gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen 

verstoren.  

§2: Met het oog op het toepassen van dit artikel wordt een geconcedeerde en niet-geconcedeerde grond in 

onderstaande zones ingedeeld: 

Zone A 

Zone B 

  

  

  



Zone C 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1° Zone A: 80 centimeter breed , 10 centimeter lang, zone door het bestuur aangelegd in betong en bestemd voor 

graftekens of een ander gedenkteken 

2° Zone B: 80 centimeter breed; 40 centimeter lang, zone door het bestuur aangelegd in beton en bestemd voor 

versiervoorwerpen, foto’s, symbolen, bloemen,.. 

3° Zone C: 80 centimeter breed: 200 centimeter lang, wordt door het bestuur ingezaaid met gras. Geen enkele 

verharding wordt hierin toegelaten. 

§3: Met het oog op het toepassen van dit artikel wordt een kindergraf in onderstaande zones ingedeeld: 

Zone A 

Zone B 

  

  

  

Zone C 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1° Zone A: 80 centimeter breed , 10 centimeter lang, zone door het bestuur aangelegd in beton en bestemd voor 

graftekens of een ander gedenkteken 

2° Zone B: 80 centimeter breed; 40 centimeter lang, zone door het bestuur aangelegd in beton en bestemd voor 

versiervoorwerpen, foto’s, symbolen, bloemen,.. 

3° Zone C: 80 centimeter breed: 150 centimeter lang, wordt door het bestuur ingezaaid met gras. Geen enkele 

verharding wordt hierin toegelaten. 

§4: Graftekens en andere gedenktekens in zone A mogen bovenstaande afmetingen niet overschrijden  

Graven in geconcedeerde en niet-geconcedeerde grond 

Hoogte: 1 meter 

Breedte: 80 centimeter 

Dikte:  10 centimeter 



Kindergraven 

Hoogte: 1 meter 

Breedte: 50 centimeter 

Dikte:  10 centimeter 

§5: De graftekens en andere gedenktekens in geconcedeerde en niet-geconcedeerde grond en kindergraven 

worden op de beton in zone A geplaatst.  

§6: Het gebruik van een horizontale deksteen is enkel toegelaten in zone B overeenkomstig de afmetingen 80 cm 

* 40 cm; voor kindergraven overeenkomstig de afmetingen 50cm * 40 cm; met een maximumdikte van 3 cm. 

Enkel een grafteken of ander gedenkteken kan in zone A geplaatst worden. Versiervoorwerpen, foto’s, symbolen, 

bloemen,.. kunnen in zone B geplaatst worden. In zone C is geen enkele verharding of beplanting toegelaten, deze 

wordt ingezaaid door het bestuur met gras. 

Graf voor urnen 

Een grondplaat van 50 cm op 50 cm met een maximumdikte van 3 cm. Deze grafsteen moet op gelijke hoogte 

liggen als het maaiveld en geplaatst worden op de door de gemeente geplaatste afdekplaat. Het is toegelaten op 

de grondplaat rechtopstaande versieringsvoorwerpen, foto’s of symbolen te plaatsen van maximum 40 cm op 40 

cm en maximaal 45 cm hoog.  

Grafkelders 

Graftekens op bestaande grafkelders moeten de  volledige grafkelder bedekken.  

Art. 51: De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang niet 

belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en graven.  

Art. 52: Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten, moeten de voor het grafteken bestemde materialen 

volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden. Geen enkel hulpmateriaal, 

restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten. De materialen worden 

aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften. 

Na een zonder gevolgen gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van ambtswege 

overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de overtreder. 

Art. 53:  

§1: De scheefstaande en omgevallen grafstenen of andere graftekens moeten uiterlijk veertien dagen voor 

Allerheiligen door toedoen van de familieleden terug recht gezet of verwijderd worden.  

§2: De aangevoerde grafsteen- of tekens, die drie werkdagen voor Allerheiligen bij de sluiting van de 

begraafplaats niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags nadien vóór 

10u ’s morgens verwijderd zijn, zoniet zullen grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico en ten laste van 

de overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden door de zorgen van de gemeente.  

Art. 54: De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. Wanneer een graf 

doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, wordt een akte van 

verwaarlozing opgesteld door de burgemeester of zijn gemachtigde.  

Die akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van 

die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of 

tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende familie. Daarenboven kan het college 

van burgemeester en schepenen een einde stellen aan het recht op concessie. 

Art. 55: De graven en grafmonumenten, opgenomen in de lijst van graven met lokaal historisch belang worden 

onderhouden door de gemeente overeenkomstig de voorschriften van artikel 26§2 van het decreet op 

lijkbezorging en de begraafplaatsen. 

Titel 9 Grafrust en verwijderen van een graf 

Art. 56: Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden de graven in niet-geconcedeerde grond, de niet-

geconcedeerde columbariumnissen en de begraven asurnen ten vroegste hernomen op 31 december van het 

twintigste jaar, te rekenen vanaf de datum van begraving of bijzetting in het columbarium.  

Art. 57: Deze graven worden verwijderd nadat gedurende een jaar een afschrift van de beslissing tot verwijdering, 

zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats, werd uitgehangen.  

Titel 10 Politie 

Art. 58: De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het 

gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstallen of beschadigingen die op de 

begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd worden aan de graven, erop aangebrachte 

gedenktekens, beplantingen, … 

Titel 11 Strafbepalingen 

Art. 59: Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen in geen 

andere straffen voorzien en voor zover de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek niet van 

toepassing zijn, worden inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen.   

Titel 12 Slotbepalingen, overgangsbepalingen en inwerkingtreding 

Art. 60:  

§ 1: De bepalingen van Titel 8 van dit politiereglement treden in werking voor de overlijdens vanaf 16 juni 2015: 



 

 

1° kerkhof Elst  

- geconcedeerde grond: C – 1 - 4 

- niet-geconcedeerde grond: C – 3 - 54 

- kinderperk: E – 2 - 1 

2° kerkhof Everbeek-beneden 

- geconcedeerde grond: D – 10 - 1 

- niet-geconcedeerde grond: D – 10 - 12 

- kinderperk: D – 2 - 3 

3° kerkhof Everbeek-boven 

- geconcedeerde grond: 3N – D – 1 - 1 

- niet-geconcedeerde grond: 3N – E – 1 - 1 

- kinderperk: 3N – F – 1 - 1 

4° kerkhof Michelbeke 

- geconcedeerde grond: C – 25 - 14 

- niet-geconcedeerde grond: C – 13 – 6 

- kinderperk: A1 – 1 - 4 

5° kerkhof Nederbrakel  

- geconcedeerde grond: C – 24 - 1 

- niet-geconcedeerde grond: 1N – A – 1 - 1 

- kinderperk: Z – 4 - 1 

6° kerkhof Opbrakel 

- geconcedeerde grond: C – 31 - 18 

- niet-geconcedeerde grond: C – 28 – 18  

- kinderperk: E – 1 - 9 

7° kerkhof Parike 

- geconcedeerde grond: D – 3 - 1 

- niet-geconcedeerde grond: F – 5 – 8 

- kinderperk: I – 5 - 4 

8° kerkhof Zegelsem 

- geconcedeerde grond: E – 1 - 1 

- niet-geconcedeerde grond: A – 13 – 1 

- kinderperk: B – 1 - 10 

§2: De andere bepalingen van dit reglement worden van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging.  

Art. 61: Dit reglement heft de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 11 mei 2015 op. 

Art. 62: Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 

gemeentedecreet.  

Art. 63: Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan: 

1° de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 

2° de lokale politie  

3° de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg  

4° de Politierechtbank.  

Namens de raad, 
 

 
 
 
Op last : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 

André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van 
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, 
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-
Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De 
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -  

Afwezig:  
 
17 Dagorde: Retributiereglement grafconcessies, begravingen, ex-inwoners, ontgravingen. 

 
DE RAAD,  



Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, 119, 119bis, 133 en 135§2; 

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij wetten van 4 juli 1973, 

10 januari 1980, 28 december 1989 en 20 september 1998 en 8 februari 2001; 

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij decreten van 10 

november 2005, 18 april 2008 en 9 december 2011; 

Overwegende dat de gemeenteraad het tarief en de voorwaarden voor het verlenen van concessies, de retributie 

voor begravingen van ex-inwoners en de retributie voor niet-gerechtelijke ontgravingen vaststelt;  

BESLUIT: 

CONCESSIES 

Art.1: De voorwaarden en tarieven van het tariefreglement in verband met grafconcessies op de gemeentelijke 

kerkhoven zijn als volgt bepaald: 

Alle concessies worden verleend voor een termijn van 30 jaar en zullen na deze termijn vernieuwbaar zijn, zoals 

bepaald in artikel 4 van dit raadsbesluit; 

1° Het tarief voor begraving in volle grond van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot: 

a) voor 1 persoon: € 1050 

b) voor 2 personen (boven elkaar): € 1575 

2° Het tarief voor begraving in volle grond van een urne bedraagt: 

a) voor 1 persoon: € 420 

b) voor 2 personen: € 630 

3° Het tarief voor bijzetting in een columbarium van een urne bedraagt: 

a) voor 1 persoon: € 265 

b) voor 2 personen: € 395 

Art.2: De begravingen van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten, evenals de begravingen en bijzettingen van 

urnen voor inwoners van onze gemeente in niet geconcedeerde grond en niet geconcedeerde nis zijn gratis. 

Art.3: De termijn van elke toegestane concessie begint te lopen vanaf de toekenning ervan door het College van 

burgemeester en schepenen. 

Art.4: De concessies kunnen verlengd worden voor telkens 10 jaar. Het tarief van de verlenging van een concessie 

is 1/3 van  het tarief van een gewone concessie, volgens het tarief in voege op het ogenblik van de aanvraag. 

Art.5: De termijn van elke toegestane verlenging van concessie begint te lopen vanaf de 
toekenning ervan door het College van burgemeester en schepenen. 
Art.6: Alle concessies worden van rechtswege hernieuwd voor een gelijke duur als deze van de oorspronkelijke 

concessie, wanneer, voor de laatste maal voor het verstrijken van de termijn, stoffelijke overschotten worden 

bijgezet in een graf dat na de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971 werd geconcedeerd. 

Art.7: Voor deze hernieuwing van ambtshalve wordt de retributie als volgt berekend: 

R (retributie) = P (prijs) x B.T. (bijkomende termijn) 

                                O. T (oorspronkelijke termijn) 

De in aanmerking te nemen datum is deze van de laatste bijzetting. Een onvolledig jaar wordt beschouwd als een 

volledig jaar. De prijs (P) is deze geldend op de datum van de hernieuwing van rechtswege. 

Art.8: Het tarief voor de ambtshalve hernieuwing van een bestaande concessie met grafkelder wordt als volgt 
bepaald: 
Kelder 1 persoon:  € 35/jaar 

Kelder 2 personen: € 40/jaar 

Kelder 3 personen: € 45/jaar 

NIET-INWONERS 
Art.9: De vergoeding voor begraving of bijzetting van niet-inwoners, die ooit in Brakel in het bevolkings- of 
vreemdelingen- of wachtregister ingeschreven waren, in niet-geconcedeerde grond of nis, wordt vastgesteld op € 
270. 
De vergoeding voor de asverstrooiing van niet-inwoners bedraagt € 55. 

De vergoeding is verschuldigd door diegene die de machtiging tot begraven, bijzetten of verstrooien van de as 

vraagt, en moet contant betaald worden op het ogenblik van de aanvraag. 

ONTGRAVINGEN 
Art.10: De vergoeding voor ontgravingen van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten wordt vastgesteld op € 

1000 per ontgraving.  

De vergoeding voor ontgraving van gecremeerde stoffelijke overschotten wordt vastgesteld als volgt: 

1° ontgraving met het oog op bijzetting of verstrooiing op hetzelfde kerkhof: € 150 

2° ontgraving met het oog op bijzetting of verstrooiing op een ander gemeentelijk kerkhof:  

€ 250 

3° ontgraving met het oog op een andere bestemming dan een gemeentelijk kerkhof van de urne en/of de as: € 

250 

Art.11: De vergoeding is verschuldigd door degene die de machtiging vraagt, en moet contant betaald worden op 

het ogenblik van de aanvraag, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 
 



Art.12: Volgende ontgravingen geven geen aanleiding tot het betalen van de vergoeding: 

1° ontgravingen verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen 

2° ontgravingen ambtshalve verricht door de gemeente 

ALGEMENE BEPALINGEN 
Art.13: De te betalen bedragen dienen bij de gemeenteontvanger of diens gemachtigde gestort, op het ogenblik 

van de concessieaanvraag, de aanvraag tot vernieuwing van de concessie, of de aanvraag tot ontgraving. 

Art.14: De in deze verordening vermelde tarieven en vergoedingen kunnen ten allen tijde worden herzien. 

Art. 15: Dit besluit vervangt het besluit van 27 juni 2005. 

Art. 16: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.  

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


