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De gemeenteraad van Arendonk. 
 
Verslag gemeenteraad 13.04.2015 
Aangezien er geen opmerkingen worden geformuleerd op de redactie wordt het verslag van de 
vergadering van de gemeenteraad van 13.04.2015 als goedgekeurd beschouwd. 
 
1. Vaststelling wijziging bedrag fietsvergoeding. 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 betreffende de 
rechtspositieregeling van het gemeente- en het provinciepersoneel 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11.05.2009 houdende de vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 
Gelet op art. 248 van de rechtspositieregeling waarin het bedrag van de fietsvergoeding voor woon- 
werkverkeer vastgesteld is op minimaal 0,15 EUR per kilometer en maximaal gelijk aan het bedrag 
dat op grond van de fiscale wetgeving en socialezekerheidswetgeving is vrijgesteld aan belasting en 
sociale bijdragen; 
Gelet op de besprekingen tijdens het OHC van 09.04.2015 in de varia, houdende de vraag van ACVOD 
om het bedrag van de fietsvergoeding op te trekken tot 0,20 EUR per kilometer; 
Overwegende dat dit bedrag binnen de grenzen ligt van het bedrag bepaald in art. 248 van de 
rechtspositieregeling; 
Gelet op het protocol van akkoord dd. 13.04.2015; 
Besluit: Met eenparigheid van stemmen 
Enig art.: Het bedrag van de fietsvergoeding voor het woon- werkverkeer van het 
gemeentepersoneel wordt aangepast naar 0,20 EUR per kilometer, met terugwerkende kracht vanaf 
01.04.2015. 

2. Intergemeentelijke vereniging PONTES – aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering 
17 juni 2015, vaststelling mandaat en voordracht kandidaat bestuursorganen 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, §2, 5° en 195; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder op de artikelen 44, 46, 47 en 48; 
Houdende de toetreding van de gemeente X tot de intergemeentelijke vereniging PONTES; 
Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van PONTES op 17 juni 2015; 
Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen; 



Overwegende dat elke intergemeentelijke vereniging jaarlijks een algemene vergadering moet 
organiseren tijdens dewelke de balans, de resultatenrekening en het jaarverslag over het dienstjaar 
2014 worden behandeld; 
Overwegende dat jaarlijks het verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris, de verdeling va het batig 
saldo van de resultatenrekening 2014 en de kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-
revisor worden behandeld; 
Overwegende dat deze algemene vergadering zal plaatsvinden op 17 juni 2015; 
Overwegende dat voor deze algemene vergadering een gemeentelijke afgevaardigde moet 
aangeduid worden om de gemeente te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; dat deze 
aanstelling mag gebeuren voor de volledige duur van deze legislatuur; 
Overwegende dat evenwel het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet vastgesteld 
worden voorafgaand aan elke algemene vergadering; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 
Na beraadslaging: 
BESLUIT: Met eenparigheid van stemmen 
Art. 1:  Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van PONTES van 17 juni 
2015, die bestaat uit de volgende agendapunten: 

1. Algemene vergadering: verslag 18 december 2014 – goedkeuring 

2. Bestuursorganen: wijziging samenstelling raad van bestuur – goedkeuring 

3. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2014 – goedkeuring 

4. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2014 – aktename 

5. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2014 – goedkeuring 

6. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor – goedkeuring 

7. Financiën: aanstelling bedrijfsrevisor - goedkeuring 

 
Art. 2: De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de 
gemeente wordt opgedragen om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de 
gemeenteraad inzake onderhavige aangelegenheid. 
Art. 3: De heer Leo Aerts, gemeenteraadslid, en de heer Rob Blockx, gemeenteraadslid, worden 
aangesteld als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente 
Arendonk voor de algemene vergaderingen van PONTES voor de resterende duur van deze 
legislatuur. 
Art. 4: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke 
vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2. 

3. Goedkeuring agendapunten AV Iveka en vaststelling van het mandaat 
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas 
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energie-
distributie in de Kempen en het Antwerpse; 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 9 april 2015 wordt opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka die op 16 juni 2015 
plaatsheeft in feestzaal Hof van Nazareth, Nazarethdreef 101 te 2500 Lier;  
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals 
gewijzigd op 18 januari 2013; 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van 
de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers dient vast te stellen; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
BESLUIT: Met eenparigheid van stemmen. 



Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaar-
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 16 juni 2015:  

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014 

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 

(balans,resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 

waarderingsregels) 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurs-

comités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014 

4. Hernieuwing aanwijzing aargasdistributienetbeheerder door VREG 

5. Statutaire benoemingen 

6. Statutaire mededelingen. 

Art. 2: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 16 juni 2015, op te dragen hun 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de 
agendapunten, cf. artikel 1;  
Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde be-
slissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Iveka, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) 
intercommunales@eandis.be. 
 
4. Beslissing inzake de vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente voor de 
algemene vergadering van Pidpa op  15 juni 2015. 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt 
dat het mandaat van de afgevaardigde voor elke algemene vergadering dient te worden vastgesteld; 
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid van een van de andere organen; 
Gelet op artikel 22 van de statuten van Pidpa;  
Gelet op de algemene vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 15 juni 2015 op het 
administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging dat werd overgemaakt aan het gemeentebestuur op 24 
februari 2015, dit conform artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
dat stelt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen 
moet beoordelen, het ontwerp van statutenwijziging aan de deelnemers dient overgemaakt te 
worden;  
Gelet op het feit dat het voorstel van statutenwijziging voornamelijk bepalingen inhoudt die erop 
gericht zijn de kwestie van de  in het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 voorziene uittreding van de 
provincie Antwerpen uit Pidpa adequaat te regelen; 
Gelet op de beslissing van 23 februari 2015 van de raad van bestuur van Pidpa om 20.000 aandelen A 
(aandelen van het compartiment A = watervoorziening), met een nominale waarde van 2,50 
euro/aandeel, uit te geven, waarop de gemeentelijke deelnemers vooraf kunnen  inschrijven. Gelet 
op het feit dat deze uitschrijving van aandelen erop gericht is inzake aandelen een billijk evenwicht te 
realiseren tussen het compartiment watervoorziening enerzijds en de rioleringscompartimenten 
anderzijds;   
Gelet op het feit dat met brief van 26 februari 2015 aan onze gemeente kennis werd gegeven van het 
voorstel van kapitaalverhoging en dat onze gemeente kan intekenen op een pro rata deel van die 
20.000 aandelen A, waardoor onze gemeente haar positie als deelnemer van Pidpa kan versterken;  
Gelet op het feit dat het aantal aandelen A waarop onze gemeente kan intekenen gebaseerd is op 
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het laatst gekende officiële bevolkingscijfer (dd. 1 januari 2015) en gelet op het feit dat onze 
gemeente eventueel kan intekenen op een hoger aantal aandelen A ingeval één (of meer) 
gemeentelijke deelnemer(s) haar (hun) recht op het inschrijven op aandelen A niet zou(den) 
uitoefenen. Gelet op het feit dat de volstorting van de aandelen kan gebeuren na de algemene 
vergadering van 15 juni 2015 en dat de raad van bestuur (in zijn vergadering van 19 oktober 2015) op 
basis van de volstorting van de aandelen de kapitaalverhoging zal afhandelen; 
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Pidpa een bijzondere toelichting heeft verstrekt over de 
elementen wat betreft het voorstel van statutenwijziging en over de elementen inzake de 
voorgestelde kapitaalverhoging;     
Gelet op het feit dat Pidpa de leden van het college van burgemeester en schepenen, de 
gemeentesecretaris en de financieel beheerder heeft uitgenodigd op  de toelichtingsvergaderingen 
dd. 10 en 13 maart 2015 waarop het voorstel van statutenwijziging en het voorstel inzake 
kapitaalverhoging werd toegelicht;  
Gelet op de uitnodigingsbrief van 27 april 2015 waarmee Pidpa tevens de agenda van de algemene 
vergadering heeft meegedeeld en gelet op de stukken die werden overgemaakt inzake het verslag 
van de raad van bestuur over het jaar 2014, inzake de jaarrekening over het boekjaar 2014 en inzake 
het verslag van de commissaris; 
Gelet op het verslag van de raad van bestuur inzake de toetreding tot Synductis cvba (proefproject 
wat betreft het grondgebied stad Mechelen); 
Gelet op het feit dat alleszins een benoeming voor adviescomité B  aan de orde is omwille van een 
recent meegedeeld ontslag;  
Gelet op de artikelen 19 tot en met 26 van het gemeentedecreet in verband met de vergaderingen 
en de beraadslagingen van de gemeenteraad; 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de 
bevoegdheid van de gemeenteraad; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13.04.2015 waarvan het beschikkend gedeelte, voor de 
goede orde, hieronder wordt hernomen 
BESLUIT: Met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2014, de jaarrekening over het boekjaar 
2014 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd. 
Art. 2: Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2014, 
wordt goedgekeurd. 
Art. 3 :  Ingetekend wordt op het aan de gemeente toekomende 'pro rata' deel van de uitgeschreven 
20.000 aandelen  A, nl. 219 aandelen en zal de volstorting ervan doen na de algemene vergadering 
van 15 juni 2015 die beslist over de kapitaalverhoging en de toebedeling van het aantal aandelen per 
gemeente.   
Art. 4 :  Voor het geval één of meer gemeentelijke deelnemers niet zouden intekenen op een pro rata 
deel van de  uitgeschreven 20.000 aandelen  A, wordt tevens ingetekend op het 'pro rata' deel van de 
aandelen A waarop niet wordt ingeschreven door die andere gemeente(n) en zal de volstorting ervan 
eveneens gebeuren na de algemene vergadering van 15 juni 2015 die beslist over de 
kapitaalverhoging en de toebedeling van het aantal aandelen per gemeente.  
Art. 5: Goedkeuring wordt verleend aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde diverse 
wijzigingen aan de statuten van Pidpa, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring 
en vaststelling van de statuten zoals opgenomen als bijlage bij de oproeping tot deze algemene 
vergadering.  
Art. 6 :  Goedkeuring wordt verleend aan de deelname tot Synductis cvba voor wat betreft het 
proefproject (grondgebied stad Mechelen) ter voorkoming van hinder bij infrastructuurwerken.  
Art. 7:  Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering wordt aangewezen : 
mevrouw Ingrid Van Gorp met als vervanger Davy Cools. 
Art. 8: Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 
15 juni 2015, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoeming(en) 
goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter 



behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering. Dat omvat onder meer ook dat 
de algemene vergadering de raad van bestuur zal machtigen op basis van de volstorting van de 
aandelen de kapitaalverhoging af te handelen. 
Art. 9: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 
en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 
Antwerpen. 

5. Kapitaalverhoging IKA – Publi T  
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband  
‘de c.v.b.a. Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse’, afgekort 
tot IKA; 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de aangetekende brief van 15 april 2015 van IKA; 
Overwegende de motiveringsnota van IKA met daarin vervat een positief advies om de 
kapitaalverhoging van Publi-T proportioneel te onderschrijven, rekening houdend met zowel het 
vooropgestelde rendement als het strategisch belang van de investering voor de 
bevoorradingszekerheid van ons land op het vlak van elektriciteit; 
Overwegende dat de Raad van Bestuur van IKA heeft besloten over te gaan tot een kapitaalverhoging 
ter dekking van de kapitaalverhoging Publi-T; 
Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten 
aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen; 
Overwegende dat de kapitaalverhoging geen impact heeft op het budget en de rekening van de 
gemeente aangezien deze gefinancierd kan worden met middelen beschikbaar bij IKA; 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; 
BESLUIT: met 19 stemmen voor (CD&V, NV-A, SP.A, A+), 1 onthouding Vlaams Belang) 
Art. 1: Verzoekt IKA om  in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor 21.087 aandelen à € 
444,83 voor een totaal bedrag van € 9.380.130,21 en kandidaat te zijn voor 7.865 aandelen toe te 
wijzen in een eventuele 2de ronde voor een bedrag van € 3.498.587,95. Deze bijkomende investering 
zal gefinancierd worden met eigen middelen van IKA. 
Art. 2: Beslist de gemeente  in te tekenen op 378 aandelen “Publi-T 2015 ” met kencijfer 4e aan een 
nominale waarde per aandeel van € 444,83  voor een totale waarde van € 168.145,74 en deze te 
volstorten met de middelen beschikbaar bij IKA  voor een bedrag van € 168.145,74  ; 
Art. 3: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van 
intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Intermixt, Ravensteingallerij 4 bus 2, t.a.v.  de 
heer Lieven Ex. 

6. Kapitaalverhoging IKA – aandeel 6b 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband  
‘de c.v.b.a. Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse’, afgekort 
tot IKA; 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de aangetekende brief van 17 april 2015 van IKA; 
Overwegende de besluitvorming van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 16 
december 2014, rekening houdend met zowel het vooropgestelde rendement als het strategisch 
belang van de investering; 
Overwegende dat de Raad van Bestuur van IKA heeft besloten over te gaan tot een beperkte 
kapitaalverhoging ter financiering van de activiteit W4F; 



Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten 
aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen; 
Overwegende dat de kapitaalverhoging geen impact heeft op het budget en de rekening van de 
gemeente aangezien deze gefinancierd kan worden met middelen beschikbaar bij IKA; 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; 
BESLUIT: met 19 stemmen voor (CD&V, NV-A, SP.A, A+), 1 onthouding Vlaams Belang) 
Art. 1: Beslist de gemeente  in te tekenen op 1.094 aandelen “W4F ” met kencijfer 6b aan een 
nominale waarde per aandeel van € 50,00  voor een totale waarde van € 54.700,00 en deze te 
volstorten met de middelen beschikbaar bij IKA  voor een bedrag van € 54.700,00  ; 
Art. 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van 
intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, t.a.v.  de heer 
Lieven Ex. 

7. Heropenstelling kapitaalverhoging IVEKA (Tweede ronde-2015) 
Gelet op het feit dat de gemeente Arendonk voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of 
gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de 
Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse; 
Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 31 maart 2015 uitgewerkte dossier met 
documentatiestukken dat op 2 april 2015 aan de gemeente Arendonk overgemaakt werd; 
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Iveka naar aanleiding van de exit van Electrabel nv 
einde vorig jaar op 9 september 2014 beslist heeft het aandelenbezit te optimaliseren in functie van 
de kapitaalkostvergoeding van het Eigen Vermogen (EV) gerelateerd aan de door de regulator als 
ideaal vooropgezette verhouding t.a.v. de geïnvesteerde kapitalen (GIK), onder meer door middel 
van een kapitaalverhoging met bijkomende cash-mogelijkheid; 
Gelet op het feit dat deze kapitaalverhoging, die beperkt was tot de activiteit elektriciteit, 
aangeboden werd aan de openbare deelnemers tijdens het laatste trimester van 2014 en afgesloten 
werd op 9 januari 2015;  
Gelet op de vaststelling dat 31 van de 43 betrokken Iveka-gemeenten geheel of gedeeltelijk 
ingetekend hebben voor een gezamenlijk bedrag van 10,05 miljoen euro of 37,51% van het  totaal 
aangeboden kapitaal (26,80 miljoen euro); 
Gelet op het feit dat in het kader van de verbetering van de eigen-vermogen-positie en de daaraan 
gekoppelde rating van de Vlaamse distributienetbeheerders met Eandis als werkmaatschappij, en 
mede op verzoek van een aantal gemeenten, de raad van bestuur van Iveka in zitting van 31 maart 
2015 beslist heeft om de inschrijfperiode van hogervermelde kapitaalverhoging opnieuw open te 
stellen; 
Gelet op de beslissing van vorig jaar dat de aandeelhouders die niet of gedeeltelijk aan de vorige 
kapitaalverhoging zouden deelnemen, hun preferentiële rechten voor latere kapitaalverhogingen 
zouden behouden en dat aldus deze aandeelhouders opnieuw uitgenodigd worden voor een tweede 
ronde;  
Gelet op het feit dat het vooropgestelde (tot op vandaag niet opgenomen) bedrag voor Iveka in de 
activiteit elektriciteit 16,75 miljoen euro bedraagt; 
Gelet op de nieuwe tariefmethodologie van de VREG waarin het toegelaten inkomen van de 
distributienetbeheerders voor het eigen vermogen bepaald wordt op basis van de gewogen 
gemiddelde kapitaalkost of WACC en deze voor de volgende reguleringsperiode (2015-2016) 
vastgelegd is op 5,7%; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
BESLUIT: met 19 stemmen voor (CD&V, NV-A, SP.A, A+), 1 onthouding Vlaams Belang) 
Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de heropenstelling van de tijdens het laatste trimester van 
2014 door de opdrachthoudende vereniging Iveka aangeboden kapitaalverhoging, geformuleerd per 



brief aan de gemeente op 2 april 2015 en vertegenwoordigd door aandelen A, waarbij door de 
gemeente als volgt ingeschreven wordt, nl.  

- 161.230,00 euro, activiteit elektriciteit  

(vertegenwoordigd door 8.000 aandelen Ae); 
Art. 2: Een som ten bedrage van 161.230 euro te storten uiterlijk 26 juni 2015 op het 
rekeningnummer BE39 0910 1699 3419 van de opdrachthoudende vereniging Iveka en hiertoe aan 
Ika opdracht te geven deze betaling namens de gemeente Arendonk uit te voeren met de voor de 
gemeente Arendonk beschikbare gelden bij Ika  
Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Iveka, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) 
intercommunales@eandis.be (Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle). 
 
8. Belasting op de bedrijven 
De voorzitter geeft aan dat een rechtzetting is gebeurd. 

Gunther Hendrickx vraagt wat bedoeld wordt met “een rechtzetting”. 

Schepen Luc Bouwen antwoordt dat de tekst van het reglement integraal is overgenomen van de 

provincie, behalve wat de tarieven betreft. Wat het tarief betreft is er een verhouding toegepast van 

zowat 65%, behoudens afrondingen, van het provinciale tarief. Daar is de fout ingeslopen. Die 

verhouding was immers niet toegepast op de landbouwbedrijven. Bepaaldelijk was er een hoger 

tarief van toepassing dan bedoeld was voor de landbouwbedrijven. 

Gunther Hendrickx geeft aan dat het tarief voor een kleine KMO vier maal hoger ligt dan voor een 

landbouwbedrijf. Hij pleit voor een evenredigere verdeling. 

Schepen Luc Bouwen antwoordt dat volgens een algemeen principe landbouwactiviteiten 

minder worden belast dan andere economische takken. Bovendien is er het gegeven dat de 

toegevoegde waarde van een landbouwbedrijf lager is dan die van een handelsonderneming. 

Joan Wijnen doet opmerken dat er terecht protest was van de landbouwers tegen de vorige tarieven 

en dat de tarieven tussentijds al aangepast zijn en dat er reeds betaald is op basis van die nieuwe 

tarieven. 

Schepen Luc Bouwen antwoordt dat de tarieven in het voorliggend reglement de tarieven zijn zoals 

ze altijd bedoeld geweest zijn. 

Gelet op het belastingreglement op de bedrijven, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 
18.11.2013; 
Gelet op de grondwet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals tot op heden gewijzigd; 
Overwegende dat een belasting budgettair noodzakelijk is met als doel de uitgaven van de gemeente 
te dekken, zowel de verplichte als de facultatieve; 
Overwegende dat de gemeente een beleid nastreeft met volgende kenmerken:  



- een eenvoudige belasting waarbij rekening gehouden wordt met de effecten op tewerkstelling, 

leefbaarheid en economische aantrekkelijkheid van de gemeente met behoud van de fiscale 

druk; 

- een belasting die eenvoudig te controleren is; 

- een belasting waarbij de administratieve verplichtingen tot het absolute minimum worden 

beperkt met vanzelfsprekende inachtneming van de vigerende regelgeving, en waarbij de 

klantgerichte dossierbehandeling, gekoppeld aan de gelijke behandeling van alle 

belastingplichtigen, als speciaal aandachtspunt geldt; 

Overwegende dat de belasting gebaseerd is op een eenvoudig meetbare grondslag, namelijk de 
oppervlakte die bedrijven, zelfstandigen of beoefenaars van een vrij beroep gebruiken of ter 
beschikking hebben; 
Overwegende dat deze belasting een bijdrage van zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en 
ondernemingen beoogt in de algemene bestuurlijke uitgaven van de gemeente en dat de 
verscheidenheid in tarifering rekening houdt met het verschil in invloed van de belastingplichtigen op 
deze gemeentelijke uitgaven, onder meer wat betreft infrastructuur en algemene dienstverlening; 
Overwegende dat het heffen van minimumbelastingen gerechtvaardigd is doordat mag aangenomen 
worden dat de voorziene minimumbedragen van die aard zijn dat ze binnen ieders draagkracht 
liggen; 
Overwegende dat bedrijven, zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep aldus op een 
evenwichtige manier bijdragen tot de financiering van het gemeentelijk beleid; 
Overwegende dat lagere tarieven voor de gepensioneerden aangewezen zijn, op voorwaarde dat zij 
slechts een beperkte beroepsactiviteit uitoefenen als aanvulling op hun pensioen, omdat zij een veel 
kleinere belasting vormen voor het geheel van de gemeentelijke organisatie en infrastructuur dan de 
vestigingen van niet-gepensioneerden; 
Overwegende dat een verminderd tarief voor zowel de agrarische als de openluchtrecreatieve sector 
noodzakelijk is gelet op de specifieke eisen van deze sectoren; deze sectoren dienen voor hun 
activiteiten noodgedwongen te beschikken over een grote bedrijfsoppervlakte om economisch 
rendabel te zijn; 
BESLUIT: met 17 stemmen voor (CD&V, NV-A, SP.A, A+), 3 onthoudingen (Vlaams Belang en A+) 
Art. 1: Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt door de gemeente een gemeentebelasting 
op de bedrijven geheven.  
De belasting wordt gevorderd van:  
1° elke natuurlijke persoon die in hoofd- of bijberoep een zelfstandige beroepswerkzaamheid 

uitoefent of die een of meerdere daden heeft gesteld die de uitoefening van een zelfstandige 

beroepswerkzaamheid toelaten, kunnen toelaten of doen vermoeden (onder meer elke 

handelaar, elke zelfstandige diensten- of zorgenverstrekker, elke beoefenaar van een vrij beroep, 

elke nijverheidsondernemer, elke uitbater van een agrarisch bedrijf) en die op 1 januari van het 

aanslagjaar, op het grondgebied van de gemeente Arendonk, een of meerdere vestigingen heeft, 

gebruikt voor de uitoefening van de zelfstandige beroepswerkzaamheid of voorbehouden tot het 

gebruik voor de (mogelijke) uitoefening van de (een) zelfstandige beroepswerkzaamheid.  

De natuurlijke persoon die uit hoofde van zijn zelfstandige beroepswerkzaamheid uitsluitend 
optreedt als werkend vennoot of als bestuurder in een vennootschap wordt niet als 
belastingplichtig beschouwd in de zin van art. 1, §1, eerste lid van dit reglement;  

2° elke rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting, inclusief de rechtspersoon die in vereffening is gesteld, en die op 1 

januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Arendonk een of meerdere 

vestigingen heeft, door voornoemde rechtspersoon gebruikt of tot zijn gebruik voorbehouden.  



De rechtspersonen vermeld in de artikelen 180 tot en met 182 van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 zijn niet belastingplichtig in de zin van art. 1, §2, eerste lid van dit 
reglement;  

3° elke rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht die een winstoogmerk heeft, maar niet 

onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, inclusief de rechtspersoon die in vereffening is 

gesteld en die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Arendonk 

een of meerdere vestigingen heeft, door voornoemde rechtspersoon gebruikt of tot zijn gebruik 

voorbehouden. 

De rechtspersonen vermeld in de artikelen 180 tot en met 182 van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 zijn niet belastingplichtig in de zin van art. 1, §3, eerste lid van dit 
reglement.  

Art. 2: Elke belastingplichtige is de belasting verschuldigd per afzonderlijke vestiging hoe ook 
genoemd, die door hem/haar wordt gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden en op het 
grondgebied van de gemeente Arendonk is gelegen.  
Elke belastingplichtige, vermeld in artikel 1, wordt geacht over een belastbare vestiging te 
beschikken, waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is.  
Een belastbare vestiging is elke oppervlakte die voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden is bestemd of in 
het kader van beroeps- of bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, tot gebruik is voorbehouden of 
bijdraagt tot de realisatie/uitvoering van de beroeps- of bedrijfsdoeleinden.  
Onder een oppervlakte wordt het volgende verstaan: elk (gedeelte van een) onroerend goed, elke 
lokaliteit of ruimte onder gelijk welke vorm en die individueel of collectief worden gebruikt of 
kunnen gebruikt worden, met inbegrip van de plaats of het adres waarop een maatschappelijke of 
administratieve zetel gevestigd is.  
Onder “gebruik” moet elke vorm van gebruik worden verstaan, met inbegrip van onder meer het 
gebruik als (toegangs)weg, parking, plantsoen, grasstrook, groenzone, vijver, sportterrein, laad-, los- 
of stortplaats, opslag- of overslagruimte, bufferzone, weiland, conciërgewoning.  
Om belastbaar te zijn, volstaat het dat een oppervlakte eventueel (nog) kan gebruikt worden, ook al 
wordt deze oppervlakte op 1 januari van het aanslagjaar niet effectief gebruikt (vb. braakliggende of 
woeste gronden, improductieve oppervlakte, oppervlakte zonder economisch rendabel nut of 
gebruik). 
Aan elkaar grenzende oppervlakten worden als één vestiging beschouwd, op voorwaarde dat deze 
oppervlakten niet van elkaar gescheiden zijn door een openbare weg of een openbare waterloop. 
Twee of meer oppervlakten met elkaar verbonden door het bestaan van een wettelijk toegekende 
wegvergunning, worden beschouwd als één enkele vestiging.  
Met wegvergunning wordt bedoeld: een vaste en duurzame constructie onder, op of boven de 
openbare weg en/of openbare waterloop (bv. tunnel, overbrugging).  
Een belastingplichtige van wie de beroeps- of bedrijfsdoeleinden uitsluitend een ambulant karakter 
hebben, heeft een belastbare vestiging op het adres van zijn/haar in de gemeente Arendonk gelegen 
verblijfplaats (waar in het kader van de beroeps- of bedrijfsdoeleinden de opslag van goederen of 
materiaal, de voorbereiding, de planning, de organisatie, de administratieve ondersteuning of het 
beheer in de ruimste zin gebeuren of kunnen gebeuren).  
Art. 3: De belasting wordt vastgesteld rekening houdend met de totale belastbare gebouwde en/of 
ongebouwde oppervlakte van het goed waarop de vestiging zich bevindt.  
Voor de vaststelling van de belastbare gebouwde oppervlakte van het goed waarop de vestiging zich 
bevindt, wordt in voorkomend geval de oppervlakte gemeten van elk ondergrondse en 
bovengrondse bouwlaag met inbegrip van de buitenmuren, evenals van het gebruikte of tot gebruik 
aan te wenden dak, doch met uitsluiting van het gedeelte dat uitsluitend als woongelegenheid van 
de belastingplichtige – natuurlijke persoon – wordt gebruikt.  
De oppervlakte die gemeenschappelijk door meerdere belastingplichtigen gebruikt wordt of ter 
beschikking is, wordt in hoofde van iedere belastingplichtige belast pro rata van de door hem/haar 
exclusief gebruikte of ter beschikking zijnde gebouwde en ongebouwde oppervlakten.  



Indien de gemeenschappelijke oppervlakte eveneens gebruikt wordt door, of ter beschikking is van 
niet-belastingplichtigen, dan wordt bij de vaststelling van de belastbare oppervlakte het gedeelte van 
de gemeenschappelijke oppervlakte dat pro rata kan worden toegewezen aan niet-
belastingplichtigen in mindering gebracht.  
Art. 4:  
4.1. Elke belastingplichtige, vermeld in artikel 1, moet per afzonderlijke vestiging aangifte doen. Het 
gemeentebestuur stelt aangifteformulieren ter beschikking. De correct ingevulde, gedag- en 
gehandtekende aangiften moeten uiterlijk op 31 juli van het aanslagjaar toekomen bij het 
Gemeentebestuur van Arendonk, Vrijheid 29 te 2370 Arendonk.  
4.2. Wanneer alle aangiftegegevens van een vestiging gekend zijn door de gemeentelijke dienst, kan 
aan de belastingplichtige daarvoor een voorstel van aangifte worden bezorgd, waarop de 
aangiftegegevens reeds staan ingevuld.  
4.3. Een belastingplichtige is vrijgesteld van de in 4.1. voorgeschreven aangifteplicht op voorwaarde 
dat hij/zij een voorstel van aangifte ontving.  
4.4. De vrijstelling, vermeld onder 4.3., geldt slechts indien de voorgedrukte gegevens op het voorstel 
van aangifte overeenstemmen met de werkelijkheid. Indien de belastingplichtige vaststelt dat de 
voorgedrukte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn moet hij/zij het voorstel van aangifte verbeterd 
terugzenden. De terugzending moet tijdig gebeuren zoals beschreven in 4.1.  
Het teruggezonden voorstel van aangifte moet duidelijk en volledig alle correcte gegevens vermelden 
en de nodige verbeteringen moeten worden aangebracht. 
4.5. Het is de belastingplichtige die moet bewijzen dat hij/zij het verbeterde voorstel van aangifte of 
de aangifte tijdig en correct indiende. 
4.6. Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige geen aangifteformulier of voorstel van 
aangifte heeft ontvangen is hij/zij verplicht, uiterlijk op 31 juli van het aanslagjaar, aan het 
Gemeentebestuur van Arendonk, Vrijheid 29 te 2370 Arendonk de voor aanslag noodzakelijke 
gegevens ter beschikking te stellen, eventueel op het formulier dat daartoe op verzoek zal worden 
toegezonden. 
4.7. Tevens moet de belastingplichtige, vermeld onder artikel 1, binnen de maand uit eigen beweging 
aangifte doen, vergezeld van de nodige bewijsstukken, bij het Gemeentebestuur van Arendonk, 
Vrijheid 29 te 2370 Arendonk van:  
- elke nieuwe of bijkomende vestiging in de gemeente Arendonk;  

- elke wijziging van de beschikbare oppervlakte, in principe dus elke verwerving of vervreemding 

van onroerend goed, elk begin of einde van huur, pacht, en elke andere wijze waardoor de 

beschikbare oppervlakte op het grondgebied van de gemeente Arendonk wijzigt;  

- elke verandering in de uitbating;  

- de definitieve stopzetting van bedrijf, handelszaak of zelfstandige beroepsactiviteit in de 

gemeente Arendonk.  

Art. 5: Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt als volgt bepaald:  
50,00 EUR per vestiging met een oppervlakte tot 200 m² (2 are); 
100,00 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 200 m² (2 are) tot 1.000 m² (10 are);  
300,00 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² (10 are) tot 5.000 m² (50 are);  
750,00 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 5.000 m² (50 are) tot 10.000 m² (1 ha);  
2.000,00 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² (1 ha) tot 50.000 m² (5 ha);  
8.000,00 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 50.000 m² (5 ha) tot 100.000 m² (10 
ha);  
16.000,00 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 100.000 m² (10 ha) tot 200.000 m² 
(20 ha).  
De fractie van 1 m² wordt als 1 m² beschouwd.  
Vestigingen met een oppervlakte van meer dan 200.000 m² (20 ha) worden belast op basis van 
16.000,00 EUR voor de eerste 200.000 m² (20 ha), verhoogd met 5,00 EUR per 100 m² (1 are) of 
gedeelte van 100 m² (1 are) voor de schijf van de oppervlakte boven de 200.000 m² (20 ha).  



Art. 6: In afwijking van het bepaalde in artikel 5 gelden voor de agrarische bedrijven volgende 
heffingen:  
Basisbedrag: 85,00 EUR, vermeerderd met:  
5,00 EUR per 10.000 m² (1 ha) of gedeelte ervan boven 200.000 m² (20 ha) landbouwoppervlakte;  
20,00 EUR per 10.000 m² (1 ha) of gedeelte ervan boven 50.000 m² (5 ha) tuinbouwoppervlakte in 
open lucht;  
2,50 EUR per 100 m² (1 are) of gedeelte ervan boven 5.000 m² (50 are) tuinbouwoppervlakte in 
serres.  
Art. 7: Voor de toepassing van artikel 6 wordt het volgende verstaan onder:  
- agrarisch bedrijf: een bedrijf waarvan de werkzaamheden uitsluitend bestaan uit landbouw en/of 

tuinbouw;  

- landbouw- en/of tuinbouwoppervlakte: oppervlakte voor landbouw en/of tuinbouw;  

- serre: elke duurzame constructie die gebruikt wordt of bestemd is voor de tuinbouwteelt.  

Art. 8: Voor de begrippen van artikel 7 gelden volgende bepalingen:  
- landbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op akkerbouw en/of weidebouw 

en/of bosbouw en/of veeteelt;  

Voor de hierboven vermelde begrippen gelden volgende bepalingen:  
- akkerbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op het telen van granen, 

nijverheidsgewassen, voedergewassen, aardappelen, peulvruchten, pootgoed, landbouwzaden 

en/of aanverwante gewassen;  

- weidebouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op het exploiteren van blijvend 

grasland;  

- bosbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op het aanleggen en exploiteren 

van bossen, met inbegrip van de bosboomkwekerij; 

- veeteelt: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op het houden van dieren voor de 

vlees-, melk- of eierproductie en/of het kweken/fokken van dieren voor de vacht of het bekomen 

van jongen;  

- tuinbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op groenteteelt, fruitteelt, 

boomkwekerij andere dan bosboomkwekerij, sierteelt, kweek van tuinbouwzaden, plantgoed 

en/of aanverwante teelten.  

Art. 9: In afwijking van het bepaalde in artikel 5 gelden voor de openluchtrecreatieve bedrijven 
volgende heffingen:  
300,00 EUR per vestiging met een oppervlakte tot 50.000 m² (5 ha);  
750,00 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 50.000 m² (5 ha) tot 100.000 m² (10 ha);  
1.500,00 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 100.000 m² (10 ha) tot 200.000 m² (20 
ha).  
Vestigingen met een oppervlakte van meer dan 200.000 m² (20 ha) worden belast op basis van 
1.500,00 EUR voor de eerste 200.000 m² (20 ha), verhoogd met 25,00 EUR per 10.000 m² (1 ha) of 
gedeelte van 10.000 m² (1 ha) voor de schijf van de oppervlakte boven de 200.000 m² (20 ha).  
Art. 10: Voor de toepassing van artikel 9 wordt het volgende verstaan onder:  
- openluchtrecreatief bedrijf: een bedrijf waarvan de werkzaamheden uitsluitend bestaan uit het 

exploiteren van kampeerterreinen en/of kampeerverblijfparken en/of sportinfrastructuur in 

open lucht bestemd voor het gebruik door niet-professionele sportbeoefenaars.  

Art. 11: Voor de begrippen van artikel 10 gelden volgende bepalingen:  
- kampeerterrein: een afgebakend terrein waarop gekampeerd en/of verbleven wordt en 

waarvoor het volgende geldt: 

o minstens 15% van de plaatsen is voorbehouden voor toeristen op doorreis die niet meer 

dan 31 dagen per jaar op het terrein aanwezig zijn en die uitsluitend gebruik maken van 



een verblijf in een tent, een caravan, een mobilhome, een kampeerauto, een woonauto 

of iedere andere verblijfsvorm die niet ontworpen is om als vaste woonplaats te dienen 

of niet als dusdanig wordt gebruikt en waarvoor geen vergunning vereist is 

overeenkomstig artikel 44 van de stedebouwwet van 29 maart 1962 

o ten hoogste 50% is voorbehouden voor een verblijf in een chalet, een bungalow, een 

huisje, een paviljoen of iedere andere verblijfsvorm die niet ontworpen is om als vaste 

woonplaats te dienen of niet als dusdanig wordt gebruikt en waarvoor wel een 

vergunning vereist is overeenkomstig artikel 44 van de stedebouwwet van 29 maart 1962 

- kampeerverblijfpark: een afgebakend terrein waar: 

o tenminste één kampeerplaats is voorbehouden voor toeristen op doorreis die niet meer 

dan 31 dagen per jaar op het terrein aanwezig zijn en die uitsluitend gebruik maken van 

een verblijf in een tent, een caravan, een mobilhome, een kampeerauto, een woonauto 

of iedere andere verblijfsvorm die niet ontworpen is om als vaste woonplaats te dienen 

of niet als dusdanig wordt gebruikt en waarvoor geen vergunning vereist is 

overeenkomstig artikel 44 van de stedebouwwet van 29 maart 1962 

o en waarop gekampeerd en/of verbleven wordt in een chalet, een bungalow, een huisje, 

een paviljoen of iedere andere verblijfsvorm die niet ontworpen is om als vaste 

woonplaats te dienen of niet als dusdanig wordt gebruikt en waarvoor wel een 

vergunning vereist is overeenkomstig artikel 44 van de stedebouwwet van 29 maart 1962 

- niet-professionele sportbeoefenaar: de sportbeoefenaar die zich voorbereidt op of deelneemt 

aan een sportmanifestatie en daarvoor geen arbeidsovereenkomst heeft aangegaan in het kader 

van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaar;  

Voor het vermeld begrip sportmanifestatie geldt volgende bepaling:  
- sportmanifestatie: elk initiatief tot sportbeoefening met recreatieve, competitieve of 

demonstratieve doeleinden in georganiseerd verband.  

Art. 12: Belastingplichtigen die door de aard en voor de uitvoering van hun bedrijvigheid ook gronden 
gebruiken voor landbouw en/of tuinbouw en/of openluchtrecreatie zoals bedoeld in artikelen 7, 8, 
10 en 11 worden - naast de reglementaire taxatie voor de andere belastbare oppervlakten - voor 
bedoelde gronden belast tegen het tarief voor agrarische bedrijven en/of openluchtrecreatieve 
bedrijven.  
Art. 13: Gepensioneerde zelfstandigen en gepensioneerde uitbaters van agrarische bedrijven met 
beperkte bedrijfsactiviteit betalen een forfaitair bedrag van 15,00 EUR wanneer hun inkomen lager 
ligt dan het wettelijk toegelaten inkomen.  
Gepensioneerde uitbaters van agrarische bedrijven die een oppervlakte tot 10.000 m² (1 ha) 
bewerken betalen 7,00 EUR.  
Art. 14: De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastingplicht en de 
belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Het feit dat in de loop van het aanslagjaar 
een natuurlijke persoon zijn/haar hoedanigheid van zelfstandige beëindigt, een vennootschap 
ophoudt te bestaan, de belastbare oppervlakte vermindert en/of een belastbare vestiging wordt 
gesloten of verlaten, geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering of teruggave.  
Indien bewezen wordt dat een natuurlijke persoon zijn/haar mogelijkheid tot uitoefening van een 
zelfstandige beroepswerkzaamheid uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar volledig en definitief 
beëindigde of indien bewezen wordt dat een vennootschap uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar 
volledig en definitief ophield te bestaan, gaat de hoedanigheid van belastingplichtige verloren. Bij 
een tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden of bij een inactiviteit of zolang de vereffening van 
een vennootschap niet is afgesloten, blijft de hoedanigheid van belastingplichtige verder bestaan.  
Art. 15: De in artikel 4 bedoelde aangiften mogen worden ingediend door middel van procedures 
waarbij informatica- en telegeleidingstechnieken worden aangewend en die het behoud van de 



integriteit van de elektronische documenten waarborgen evenals de toerekening ervan aan de 
belastingplichtige.  
De gegevens van elke aangifte die door het gemeentebestuur fotografisch, optisch, elektronisch of 
volgens elke andere informatica- of telegeleidingstechniek worden geregistreerd, bewaard of 
weergegeven, evenals hun weergave op een leesbare drager, hebben bewijskracht voor de 
toepassing van de belasting.  
Art. 16: Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 4 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, 
onvolledige of onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd.  
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het 
college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de 
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd 
evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
Art. 17: De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd als volgt: 
- eerste overtreding: 10% verhoging;  

- tweede overtreding: 40% verhoging;  

- derde overtreding: 70% verhoging;  

- vierde overtreding: 100% verhoging;  

- vijfde en volgende overtredingen: 200% verhoging.  

Deze verhogingen worden per vestiging toegepast, ongeacht of het om één of meer overtredingen 
per aanslagjaar gaat, en met dien verstande dat tijdige en correcte aangifte gedurende twee 
opeenvolgende jaren de goede trouw in hoofde van de belastingplichtige volledig herstelt, waardoor 
de aanslag bij de eerstvolgende overtreding met slechts 10% wordt verhoogd. 
Elke belastingverhoging bedraagt minimum 12,00 EUR. De belastingverhoging blijft echter beperkt 
tot 200% van de verschuldigde belasting. 
Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd en wordt afzonderlijk in het kohier en op het 
aanslagbiljet vermeld. 
De gegevens van elk document dat verband houdt met een ambtshalve inkohiering die door het 
gemeentebestuur fotografisch, optisch, elektronisch of volgens elke andere informatica- of 
telegeleidingstechniek worden geregistreerd, bewaard of weergegeven, evenals hun weergave op 
een leesbare drager, hebben bewijskracht voor de toepassing van de belasting.  
Art. 18: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
Art. 19: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
Art. 20: Het belastingreglement op de bedrijven, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 
18.11.2013, wordt met ingang van heden opgeheven. 
Art. 21: Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
9. Verkaveling Flierenbos – Goedkeuring lastvoorwaarden 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 december 2014 houdende de vaststelling 
wegtracé en goedkeuring uitrusting der wegen voor verkaveling Flierenbos; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2015 houdende 
de aflevering van een verkavelingsvergunning ( ref. 2014/00007 ) aan Foqué Jan bvba, Bezelaerstraat 
128 te 2830 Willebroek; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “ Verkaveling Flierenbos” een technische dossier  
( plannen, bijzonder bestek, opmeting der werken, offertebiljet ) met nr. A0556 werd opgesteld door 
het landmeetkundig studiebureel Foqué Jan bvba, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 



Enig art.: Goedkeuring wordt verleend aan het technisch dossier ( plannen, bijzonder bestek, 
opmeting der werken, offertebiljet) met nr. A0556, opgesteld door het landmeetkundig studiebureel 
Foqué Jan bvba, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek.  
 
10. Patrimonium - verwerving van eigendom – Vosters J., Claes F. en Immo R.D.K. - kosteloze 
grondafstand in ontworpen wegzate van Schutterserf – goedkeuring. 
Gelet op de verkavelingsvergunning d.d. 1 maart 2012, nr. 2011/00007, verleend aan IMMO RDK NV, 
voor het eigendom te Arendonk, gelegen aan de Grotstraat, thans kadastraal gekend als 1ste afd., 
sectie A, nrs. 1611 P, 1612 X, 1612 Y en 1612 A/2, voor het verkavelen van gronden in 18 kavels. 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2011 betreffende goedkeuring van het 
wegtracé en vaststelling van de uitrustingsvoorwaarden in het verkavelingsontwerp Grotstraat, 
ingediend door Immo RDK, voor de verdeling in 16 percelen voor aaneengesloten woningbouw, een 
meergezinswoning en een zone voor sociale huisvesting, met aanleg van een deel nieuwe weg, in het 
bijzonder op artikel 2: “Alle gronden gelegen binnen het door de gemeenteraad aanvaard tracé van 
de straten en trage wegen alsook de groene ruimten overeenkomstig de aanduidingen op het 
verkavelingsplan, moeten kosteloos aan de gemeente afgestaan worden bij authentieke akte. De 
kosten verbonden aan deze overdracht worden gedragen door de verkavelaar.”. 
Gelet op het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand met nr. D. 3626/011, opgemaakt door 
notaris Mia Willemsen te Retie. 
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door Studiebureel Raeymaekers bvba op 18 juli 2014 met 
kenmerk 06.111-06 OP, waarin de ontworpen wegenis is afgebeeld als lot “OW” in een gele kleur 
met een totale oppervlakte van 1.573 m². 
Overwegende dat ons bestuur in gevolge de kosteloze grondafstand, in uitvoering van de genoemde 
verkavelingsvergunning, 1.573 m² grond in de ontworpen wegzate van Schutterserf zal verwerven, 
dewelke kosteloos aan de gemeente Arendonk wordt overgedragen. 
Overwegende dat de verwerving van de grond van openbaar nut is. 
Op voorstel van het schepencollege. 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: De afstand ten kosteloze titel, aan de gemeente Arendonk, door Vosters J., Claes F. en Immo 
R.D.K., van de grond begrepen in de ontworpen wegzate van Schutterserf, zoals voorgesteld als lot 
OW op het plan opgemaakt door Studiebureel Raeymaekers bvba op 18 juli 2014 met kenmerk 
06.111-06 OP, en kadastraal bekend als 1ste afd., sectie A, nrs. nrs. 1611 P/deel, 1612 X/deel, 1612 
Y/deel en 1612 A/2/deel, met een oppervlakte van 1.573 m² wordt aanvaard. 
Art. 2: De grond wordt aanvaard voor inlijving bij het openbaar domein en de bestemming is 
bijgevolg van openbaar nut. 
Art. 3: Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand met nr. D. 
3626/011, opgemaakt door notaris Mia Willemsen te Retie. 
Art. 4: De grond dient vrij te zijn van hypothecaire inschrijvingen en bodemverontreiniging, wat zal 
moeten blijken uit de daartoe af te leveren attesten, voorafgaandelijk aan het verlijden van de 
notariële akte. 
Art. 5: De burgemeester K. Hendrickx en gemeentesecretaris K. Wouters worden gemachtigd om 
namens de gemeente Arendonk, op te treden bij het verlijden van de notariële akte. 
Art. 6: De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting van het nemen van een 
ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de notariële akte. 
Art. 7: De kosten verbonden aan de opmaak van de notariële akte zijn ten laste van de eigenaar of 
verkavelaar. 
 
11. Patrimonium - verwerving van eigendom – Gerstmans E. en Molenberghs M. - kosteloze 
grondafstand in ontworpen wegzate van de Poederstraat – goedkeuring. 
Gelet op de verkavelingsvergunning d.d. 19 maart 2015, nr. 2015/00013, verleend aan Verbeeck 
bvba namens Gerstmans E. en Molenberghs M., voor het eigendom te Arendonk, Poederstraat, thans 



kadastraal gekend als 1ste afd., sectie A, nr. 432 D, voor het verkavelen van perceel in 1 kavel voor 
een vrijstaande eengezinswoning. 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 9 februari 2015 betreffende goedkeuring van de 
ontworpen rooilijn en het wegtracé van het verkavelingsontwerp 3/3 van 11 september 2014, zoals 
opgemaakt door Landmeter & Expertisekantoor Verbeeck, voor een verkavelingsontwerp van 1 kavel 
voor een vrijstaande eengezinswoning, gelegen Poederstraat 3 te 2370 Arendonk, in het bijzonder op 
artikel 3: “Na het verkrijgen van de verkavelingsvergunning dienen de private gronden, begrepen in 
de nieuwe wegzate, zoals aangeduid in geel op het verkavelingsontwerp 3/3 van 11 september 2014, 
kosteloos aan de gemeente te worden afgestaan bij authentieke akte.”. 
Gelet op het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand met nr. D. 00-00-7311/008/NV, 
opgemaakt door notaris Mia Willemsen te Retie. 
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door Landmeter- en Expertisekantoor Verbeeck op 4 april 
2015, zonder kenmerk, waarin de ontworpen wegenis is afgebeeld als lot 1B in een gele kleur met 
een totale oppervlakte van 26 m². 
Overwegende dat ons bestuur in gevolge de kosteloze grondafstand, in uitvoering van de genoemde 
verkavelingsvergunning, 26 m² grond in de ontworpen wegzate van de Poederstraat zal verwerven, 
dewelke kosteloos aan de gemeente Arendonk wordt overgedragen. 
Overwegende dat de verwerving van de grond van openbaar nut is. 
Op voorstel van het schepencollege. 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: De afstand ten kosteloze titel, aan de gemeente Arendonk, door Gerstmans E. en 
Molenberghs M., van de grond begrepen in de ontworpen wegzate van de Poederstraat, zoals 
voorgesteld als lot 1B op het plan opgemaakt door Landmeter- en Expertisekantoor Verbeeck op 4 
april 2015, en kadastraal bekend als 1ste afd., sectie A, nr. 432 D/deel, met een oppervlakte van 26 m² 
wordt aanvaard. 
Art. 2: De grond wordt aanvaard voor inlijving bij het openbaar domein en de bestemming is 
bijgevolg van openbaar nut. 
Art. 3: Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand met nr. D. 
00-00-7311/008/NV, opgemaakt door notaris Mia Willemsen te Retie. 
Art. 4: De grond dient vrij te zijn van hypothecaire inschrijvingen en bodemverontreiniging, wat zal 
moeten blijken uit de daartoe af te leveren attesten, voorafgaandelijk aan het verlijden van de 
notariële akte. 
Art. 5: De burgemeester K. Hendrickx en gemeentesecretaris K. Wouters worden gemachtigd om 
namens de gemeente Arendonk, op te treden bij het verlijden van de notariële akte. 
Art. 6: De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting van het nemen van een 
ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de notariële akte. 
Art. 7: De kosten verbonden aan de opmaak van de notariële akte zijn ten laste van de eigenaar of 
verkavelaar. 
 
12. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 12 juni 2015  
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
“DIS”); 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 
2014 (hierna kortweg “CIPAL”); 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18.02.2013 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger 
van de gemeente op de algemene vergaderingen van CIPAL; 
Gelet op de oproepingsbrief van 22 april 2015 tot de algemene vergadering van CIPAL van 12 juni 2015 
met de volgende agendapunten: 



 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 

december 2014 

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, 

afgesloten op 31 december 2014 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 

december 2014 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, 

afgesloten op 31 december 2014 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014  

7. Vervanging bestuurder 

8. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 

9. Rondvraag 

10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten 
te weigeren; 
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: De agendapunten van de algemene vergadering van 12 juni 2015 van CIPAL  worden 
goedgekeurd. 
Art. 2: De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering 
van CIPAL van 12 juni 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) 
te handelen en te beslissen conform dit besluit. 
Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en 
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel 
 

VARIA 
 
*Gunther Hendrickx verwijst naar de collegebeslissing van 30 april 2015 aangaande het ophogen van 
de grond in het dossier “biesputten”. Hij vraagt welke beslissing inmiddels door het college werd 
genomen. 
 
De burgemeester antwoordt dat er nog geen concrete beslissing genomen werd. Enerzijds worden er 
inspanningen gevraagd van de betrokken verenigingen. Er  is een vereniging die een perceel van een 
hectare groot  ter beschikking krijgt. Anderzijds werd door het college opdracht gegeven aan het 
studiebureau om te onderzoeken hoeveel er dient opgehoogd  te worden en welke kost dit 
vertegenwoordigt. Dat onderzoek loopt. Het is niet de bedoeling om de verenigingen een mooi 
afgewerkt terrein te bezorgen waar men onmiddellijk gebruik van kan maken. 
 
Gunther Hendrickx maakt de bedenking dat een hectare grond met een halve meter ophogen veel 
grond is en bijgevolg een serieuze kost uitmaakt voor de vereniging. Hij stelt de vraag of mogelijks de 



grond die her en der vrijkomt ( naar aanleiding van wegenwerken of de bouw van 
appartementsgebouwen ) al kan gedeponeerd worden op de betrokken terreinen teneinde 
ondermeer tijd te winnen, uiteraard onder voorwaarden en mits goede afspraken. 
 
 
 
*Gunther Hendrickx verwijst naar de collegezitting van 30 april 2015, bepaaldelijk naar het besluit 
om uit te stappen uit de Stichting Kempens landschap. Hij vraagt wat de motivatie is om opnieuw  lid 
te worden  van  de stichting Kempens landschap. 
 
Schepen Ann Hermans antwoordt dat er aanvankelijk werd beslist om - vanuit de vaststelling dat er 
20 jaar in Arendonk geen project werd opgestart door de stichting Kempens landschap  - uit te 
stappen. Naar aanleiding van gesprekken rond het beleidsplan ruimte Vlaanderen werden opnieuw 
gesprekken gevoerd  Er is vastgesteld dat er zich bepaalde opportuniteiten voordoen. Vandaar het 
besluit om opnieuw lid te worden van de stichting Kempens landschap. 
 
Gunther Hendrickx is tevreden dat men terug is ingestapt. 
 
Schepen Ann Hermans voegt er nog aan toe dat het signaal dat gegeven werd door het college van 
burgemeester en schepenen om aanvankelijk het lidmaatschap op te zeggen bij deze vereniging  
klaarblijkelijk is aangekomen. 
 
*Benny Maes vraagt - onder verwijzing naar een recente collegezitting - waarom de vraag van een 
handelaar tot plaatsing van een reclamebord niet werd ingewilligd. 
 
De burgemeester antwoordt dat deze handelaar vorig weekend twee grote elektrische 
reclameborden heeft geplaatst, bepaaldelijk één aan het tankstation  en  drankenhandel “prik en tik“ 
en een ander aan frituur “den draai”. Deze handelaar wou een dergelijk groot elektrisch bord 
plaatsen in ons plantgoed aan de kerk, en wel naast ons eigen gemeentelijk digitaal infobord. 
Het college wil de lokale handelaars ondersteunen maar vond  het niet opportuun een dergelijk groot 
bord aldaar te plaatsen. 
 

*Benny Maes kaart de gevaarlijke verkeerssituatie aan op het fietspad Arendonk - Retie. Hij vraagt of 

het college - naast de ontdubbeling van het fietspad - ook aan alternatieven denkt om de zwakke 

weggebruiker beter te beschermen. Hij verwijst naar projecten zoals in Beerse en Kasterlee waar de 

zwakke weggebruiker gescheiden wordt van het autoverkeer. 

De burgemeester antwoordt dat er aldaar vier ongevallen gebeurd zijn. Deze ongevallen zijn identiek. 

Het betrof telkens fietsers die uit de richting van Arendonk kwamen. Indien er een fietspad aan de 

overkant had gelegen, hadden de ongevallen in kwestie zich niet voorgedaan. Telkens was er ook 

sprake van een menselijke fout. Er wordt bekeken of het mogelijk is om op gemeentelijke wegen 

opflitsende borden te plaatsen. De provinciale verkeerscommissie heeft AWV Vosselaar een  

opdracht gegeven m.b.t. inrichtingen boven op de brug. Wat het dossier van het ontdubbelen van 

het fietspad betreft, wordt een bestek opgemaakt voor de aanstelling van een ontwerper die een 

onteigeningsplan zal opmaken. De belangrijkste oplossing voor de geschetste problematiek is de 

ontdubbeling van het fietspad. Ook de toegang naar de snelweg wordt dit jaar aanbesteed. Dat zal 

een verlichting zijn van het verkeer van het industrieterrein naar de N118. Een magische oplossing 

voor voornoemde problematiek is er evenwel niet. 

Benny Maes vraagt naar de planning met betrekking tot het fietspad. 



De burgemeester antwoordt dat het bestek voor de aanstelling van de ontwerper in opmaak is door 

de technische dienst. Bedoeling is dat er dit jaar wordt aanbesteed. Arendonk is weliswaar trekker in 

het dossier maar is qua timing ook afhankelijk van het onteigeningsdossier. 

* Gunther Hendrickx verwijst naar de laad-en losproblematiek aan de Delhaize in de Wezenstraat. 

Hij vraagt naar de stand van zaken. Hij vraagt of er nog contacten zijn geweest en of de 

proefopstelling doorgaat. 

De burgemeester antwoordt dat er niet rechtstreeks maar via een "bemiddelaar” nog contacten 

geweest zijn om een aantal zaken af te toetsen. De proefopstelling gaat door. 

Gunther Hendrickx vraagt naar de timing. 

De burgemeester antwoordt dat er waarschijnlijk in de zomermaanden zal gestart worden met de 

proefopstelling. Er is een denkpiste van een laad - en loszone beperkt in de tijd. De meningen 

daaromtrent zijn verdeeld. 

* Gunther Hendrickx komt terug op het punt van de afschaffing van de belbussen. Hij vraagt of er de 

intentie is om gesprekken aan te gaan met "De lijn" om bepaalde trajecten te behouden. Hij geeft 

aan dat de mindermobielencentrale onvoldoende het probleem zal ondervangen. Een aantal 

gebruikers valt uit de boot gelet op de toepasselijke voorwaarden. Bovendien dient de vraag gesteld 

of de mindermobielencentrale voldoende vrijwilligers heeft. Hij vraagt of er zicht is op de impact van 

de afschaffing van de belbus en of er bijkomende acties dienen te worden ondernomen. 

De burgemeester antwoordt dat de Vlaamse regering "De lijn" opdracht gegeven heeft € 34.000.000 

te besparen.“De Lijn” heeft geoordeeld dat de belbussen niet renderen. Er is op dat vlak geen 

inspraak geweest van het gemeentebestuur. De klok terugdraaien is niet mogelijk. De 

mindermobielencentrale is een goed werkende oplossing die ten andere zal uitgerold worden in heel 

de provincie Antwerpen. 

De OCMW -voorzitter antwoordt dat  hij niet gesproken heeft over de mindermobielencentrale maar 

over de rolmobiel. Er is het gegeven dat 85% van de gebruikers van de rolmobiel zijn 

rolstoelgebruikers. Mits een bijdrage kunnen ook anderen daar gebruik van maken. De rolmobiel 

beschikt over negen bussen, waarvan twee in eigendom, die zij kunnen inzetten voor de ganse 

Kempen. Dat beleid zal worden uitgerold in heel de provincie Antwerpen. Het is moeilijk om in te 

schatten of dat voldoende zal zijn om de belbussen te vervangen. 

Gunther Hendrickx antwoordt dat de mindermobielencentrale inderdaad zeer goed werkt. Hij vraagt 

of er evenwel voldoende capaciteit is. Hij vindt dat het gemeentebestuur zich verschuilt achter het 

Vlaamse niveau en de bevoegde minister. Hij vraagt of men lokaal vrijwilligers gaat mobiliseren met 

betrekking tot die mindermobielencentrale. 

De OCMW – voorzitter  antwoordt dat er op het niveau van welzijnszorg Kempen stappen gezet 

worden. Er is een vergadering gepland met de dienst mobiliteit om zelf de dienstverlening te 

optimaliseren. 

De burgemeester repliceert dat de minister geen beslissing genomen heeft. Het betreft geen 

politieke beslissing maar een beslissing van het bestuur van "De Lijn". 



Gunther Hendrickx antwoordt dat hij en de burgemeester op dat punt van mening verschillen. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 


