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Vraag nr. 29 van Roel Deseyn 19 oktober 2017 
 
Bellegembos – onrust rond de heraanleg 

 
Het dossier van de wegenis in Bellegembos kent een hele voorgeschiedenis. Terwijl de 

verantwoordelijkheid voor aanleg en heraanleg aanvankelijk niet bij de stad lag (maar bij de 
verkavelaar), besliste de huidige bestuursmeerderheid om toch het initiatief te nemen om over te 

gaan tot een heraanleg van rioleringen en wegdek (zie antwoord op mijn schriftelijke vraag dd. 

11/02/2015). Bij een aantal bewoners valt te horen dat effectief zal overgegaan worden tot deze 
werken in de loop van 2018. 

Dat dit de gemoederen beroert, hoeft niet te verwonderen. Hoewel de stad de werken zelf 
budgeteert, zal gewerkt worden met een systeem van verhaalbelastingen. Dit heeft een zeer grote 

impact in de buurt, gezien uiteindelijk meer dan 50 verschillende eigenaars betrokken zijn. De 

verhaalbelasting bedraagt gemiddeld zo'n €13.770,00, maar kan in individuele gevallen oplopen tot 
zo'n €36.000,00. 

Gezien de grond waarop de werken worden uitgevoerd ook eigendom zijn van de individuele 
eigenaars, rijzen er ook vragen over hoe alles juridisch sluitend in zijn werk zal gaan en hoe eigenaars 

kunnen verplicht worden tot het betalen van de geschatte verhaalbelasting. 
Vandaar mijn volgende vragen: 

 

1. Klopt het dat de stad in 2018 zal overgaan tot uitvoering van de aangekondigde 
wegeniswerken in Bellegembos? Welke procedures zullen gevolgd worden om dit op een 

wettelijk sluitende manier te laten verlopen? Kan de stad hierbij rekenen op het 
uitdrukkelijke akkoord van alle betrokken eigenaars of gebeurt de uitvoering éénzijdig? Op 

welke manier zal een eventuele eigendomsoverdracht gebeuren? Hoe zal de stad vermijden 

dat individuele betwistingen de globale uitvoering van de heraanleg niet in de weg staan? 
 

2. Wat de budgettering van de werken betreft: De werken staan gebudgeteerd op 
€915.000,00. Welk deel zal de stad zelf voor haar rekening nemen en over welke aspecten 

gaat dit? Welk deel zal ze verhalen op de individuele eigenaars? Wie droeg de 

oorspronkelijke verantwoordelijkheid over de aanleg van de wegenis en op welke manier 
wordt die via deze beslissing voor zijn/haar verantwoordelijkheid gesteld? 

 
3. Wat de inning van de verhaalbelastingen betreft: Gezien de verhaalbelasting in ieder 

individueel geval minstens een paar duizend euro betreft, maar kan oplopen tot €36.000: 
hoe zal de inning in zijn werk gaan en welke principes en krijtlijnen zullen hierbij gehanteerd 

worden? Wat met mensen die niet in de mogelijkheid zijn of weigeren om de gevorderde 

som te betalen? 
 

 
 

 

 
 

 
 



Antwoord 
 

1. Klopt het dat de stad in 2018 zal overgaan tot uitvoering van de aangekondigde 

wegeniswerken in Bellegembos? 
 

Indien het project voldoende gedragen wordt door de eigenaars die betrokken zijn in het 
project zullen de werken nog uitgevoerd worden in 2018. Hiervoor krijgt iedere eigenaar 

bezoek van een stadsmedewerker (projectverantwoordelijke) om alle mogelijke vragen én 

vooral advies op maat te verlenen.  
 

2. Welke procedures zullen gevolgd worden om dit op een wettelijk sluitende manier 
te laten verlopen? 

 
De wetgeving betreffende overheidsopdrachten en de vigerende belastingsreglementen zullen 

gevolgd worden. 

 
3. Kan de stad hierbij rekenen op het uitdrukkelijke akkoord van alle betrokken 

eigenaars of gebeurt de uitvoering éénzijdig? 
 

Het project zal pas gerealiseerd worden indien een meerderheid instemt met de werken. 

 
4. Op welke manier zal een eventuele eigendomsoverdracht gebeuren? 

 
De eigendomsoverdracht zal gebeuren via bepalingen die opgelegd werden in de 

stedenbouwkundige vergunning of zijn gebaseerd op het lastenkohier dat hoort bij de 
eigendomsaktes. Tijdens het hogervermeld persoonlijk bezoek wordt dit individueel verder 

toegelicht.  

 
 

5. Hoe zal de stad vermijden dat individuele betwistingen de globale uitvoering van 
de heraanleg niet in de weg staan?  

 

Het dossier wordt met de nodige omzichtigheid aangepakt om dergelijke hindernissen 
maximaal uit te sluiten. 

 
6. Welk deel zal de stad zelf voor haar rekening nemen en over welke aspecten gaat 

dit?  

 
Dit zijn: studiekosten; kosten voor aanleg wegenis, rioleringen en aanhorigheden; kosten voor 

grondafstand.  
 

7. Welk deel zal ze verhalen op de individuele eigenaars?  
 

Zie belastingreglementen op wegbedekking én rioleringswerken, artikel 3. 

 
 

8. Wie droeg de oorspronkelijke verantwoordelijkheid over de aanleg van de wegenis 
en op welke manier wordt die via deze beslissing voor zijn/haar 

verantwoordelijkheid gesteld? 

 
Dit dossier kent zijn oorsprong lang voor de fusie van Bellegem (1959). Bij iedere akte van 

verkoop was een verplichte bijlage waarin specifiek staat dat ‘Het inwendig wegenisnet wordt 
aangelegd door de verkoper zonder tussenkomst van de kopers.’ 

 
9. Hoe zal de inning in zijn werk gaan en welke principes en krijtlijnen zullen hierbij 

gehanteerd worden? 

 
De belasting is verschuldigd op 1 januari na voltooiing van de werken. Bij uitvoering in 2018 

zal dit via het aanslagbiljet in 2019 gebeuren. 



 
10. Wat met mensen die niet in de mogelijkheid zijn of weigeren om de gevorderde 

som te betalen?  

 
De belasting kan afbetaald worden op 20 jaar. Daarnaast kan een belastingsplichtige bezwaar 

indienen. 
 

 


