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De voorzitter opent de vergadering om 14.34 uur. 
 
Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 
 
Tekenden de aanwezigheidslijst: 
 
Mevrouw AVONTROODT Yolande 
Mevrouw BAYRAKTAR Aysel 
De heer BELLENS  Peter 
Mevrouw BOCKX Greet 
De heer BOLLEN Ivo 
Mevrouw BOONEN Nicole 
De heer BUNGENEERS Luc 
Mevrouw BWATU NKAYA Annie 
De heer CALUWÉ Ludwig 
De heer CLAESSEN Jan 
Mevrouw COLSON Mireille 
Mevrouw COTTENIE Christ'l 
De heer CUYT Rony 
De heer DE COCK Koen 
De heer DE HAES Jan 
Mevrouw DE HERT Vera 
De heer DELEUS Stefaan 
De heer DE VEUSTER Daan 
De heer DILLEN Koen 
De heer EL ABOUSSI Oussama 
De heer FEYAERTS Patrick 
De heer GEUDENS Frank 
De heer GEYSEN Kris 
Mevrouw GIELEN Pascale 
De heer GODDEN Jürgen 
De heer GOOSSENS Kris 
Mevrouw GÜLHAN Saadet 
De heer HELSEN Koen 
De heer HENS Werner 
De heer HUIJBRECHTS Jan 
Mevrouw JACQUES Ilse 
De heer JANSSEN Patrick 
De heer JANSSENS Eric 
De heer KERREMANS Koen 
De heer LEMMENS Luk 
De heer MARCIPONT Daniël 
De heer MEEUS Michel 
De heer MERCKX Kris 
De heer MINNEN Herman 
Mevrouw MOREAU Livia 
Mevrouw NAERT Nicole 
De heer PALINCKX Koen 
De heer PEETERS Bruno 
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Mevrouw PEETERS Marleen 
De heer RÖTTGER Rik 
De heer SCHOOFS Hans 
De heer SELS Frank 
Mevrouw STEVENS Lili 
De heer THIJS Danny 
De heer UGURLU Sener 
De heer VAN EETVELT Roel 
Mevrouw VAN GOOL Greet 
Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 
Mevrouw VAN HOFFELEN Karin 
Mevrouw VAN HOVE Katleen 
Mevrouw VAN LANGENDONCK Gerda 
Mevrouw VAN OLMEN Mien 
Mevrouw VANALME An 
De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 
Mevrouw VERHAERT Inga 
De heer VERHAEVEN Eddy 
Mevrouw VERLINDEN Linda 
De heer VOLLEBERGH Steven 
Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 
De heer ZANDER Jan 
 
 
Verontschuldigd: Mevrouw Els Baeten, de heer Bert Corluy, mevrouw Iefke Hendrickx, 
mevrouw Inge Michielsen, mevrouw Loes Van Cleemput, de heer Bart Van Hove en de 
heer Tim Willekens. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 
 Mondelinge vragen 
 

De VOORZITTER stelt voor om alvast te starten met de agendapunten en vervolgens met 
de mondelinge vraag van mevrouw Van Gool. Zij heeft een parkeerprobleem (zijn volzet) 
en zal iets later komen. 
 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

 
 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 
  (inlassen 1 en 2) 
 

 0. Provinciale overheid 
 

 

Nr. 0/1 van de agenda 
 
Deputatie. Ontslag van de heer Bruno Peeters. Verkiezing nieuwe 
gedeputeerde en eedaflegging. 
Verslag 

(inlassen 3) 

De VOORZITTER deelt mee dat de heer Bruno Peeters schriftelijk zijn 
ontslag heeft ingediend met ingang van vandaag. 
 
De vervanging wordt geregeld door een akte van voordracht. De akte 
werd nagekeken door de provinciegriffier en wordt overhandigd door de 
griffier. 
 
De VOORZITTER stelt dat de akte kan worden nagekeken door de 
raadsleden. Hij stelt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de 
voorwaarden waaronder de dubbele meerderheid. Bijgevolg is de 
voorgedragen kandidaat, de heer Jan De Haes met ingang van vandaag 
verkozen als gedeputeerde met inachtneming van de rangorde van zijn 
voorganger, gedeputeerde Bruno Peeters. 
 
De voorzitter vraagt dat de heer De Haes zijn eed aflegt zoals het 
provinciedecreet dit voorziet: “Ik zweer de verplichtingen van mijn 
mandaat trouw na te komen.” 
 
 
De heer DE HAES legt zijn eed af en zweert de verplichtingen van zijn 
mandaat trouw na te komen. 
 
 
De VOORZITTER feliciteert de heer De Haes. Hij bedankt namens de 
ganse provincieraad de heer Bruno Peeters voor zijn inzet als 
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gedeputeerde in moeilijke omstandigheden. Het siert hem dat hij op dit 
moment een stap terugzet om steun te kunnen geven aan zijn familie. Hij 
hoopt dat de heer Peeters nog jaren mag genieten van zijn pensioen maar 
in het bijzonder samen met zijn echtgenote. 
 
 
(applaus) 
 
 
De VOORZITTER geeft vervolgens het woord aan gedeputeerde De Haes. 
 
 
De heer DE HAES bedankt voor het vertrouwen. We zijn het bijna aan het 
einde van de legislatuur. Dit betekent dat hij zich snel zal moeten 
inwerken maar daarvoor wordt hij goed begeleid en gebrieft door zijn 
voorganger. Hij heeft al veel proficiat gekregen, maar eigenlijk zijn die 
niet voor hen bedoeld maar voor Bruno. Dank je wel Bruno! 
 
 
(applaus) 
 
 
De VOORZITTER vraagt wie de heer De Haes als fractievoorzitter van de 
N-VA zal vervangen. 
 
 
De heer DE HAES zegt dat zijn fractie zonet besloten heeft om mevrouw 
Mireille Colson voor te stellen. 
 
 
(applaus) 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE deelt mee dat ook bij zijn fractie een wissel 
gebeurt. Mevrouw Loes Van Cleemput moet wegens professionele en 
familiale redenen haar fractievoorzitterschap stopzetten. Zijn fractie stelt 
hem voor als fractievoorzitter. 
 
 
(applaus) 
 
 
De VOORZITTER verleent vervolgens het woord aan mevrouw Van Gool. 
 
 
Mondelinge vraag van Greet Van Gool over de European Disability 

Card - erkenning door de provinciale instellingen en diensten. 

 
Mevrouw VAN GOOL stelt dat op 19 oktober 2017 de European Disability 
Card officieel werd gelanceerd. Dit is een kaart waarmee iemand kan 
aantonen dat hij of zij erkend is als persoon met een handicap en op die 
manier bepaalde kortingen kan krijgen of voordelen kan genieten. Die 
voordelen zijn voorlopig beperkt tot de domeinen sport, vrije tijd en 
cultuur – domeinen waarin ook onze provincie actief is. 
 
Het is niet de bedoeling van de kaart om bijkomende voordelen te 
creëren, wel om het voor personen met een handicap makkelijker te 
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maken hun handicap te bewijzen. Daarom is het ook belangrijk dat zoveel 
mogelijk instellingen die actief zijn in de domeinen sport, vrije tijd en 
cultuur, die kaart erkennen. Daarvoor kan men zich aanmelden op de 
website van de FOD Sociale zekerheid. 
 
Spreekster verwijst naar het Sportpaleis dat deelneemt aan dit initiatief – 
één van de bestuurders was immers aanwezig op de conferentie die 
vorige week donderdag georganiseerd werd in het kader van de lancering  
van de European Disability Card en heeft daar ook de maatregelen 
toegelicht die het Sportpaleis neemt ter attentie van personen met een 
handicap. Idealiter wordt de kaart erkend door alle instellingen die vanuit 
de provincie ondersteund worden en wordt er ook ruime publiciteit aan 
verleend. 
 
Graag vernam zij dan ook van de deputatie of zij bereid zijn om de kaart 
te laten erkennen in de diensten en instellingen die onder hun 
bevoegdheid vallen en om er ook de nodige publiciteit en promotie rond te 
voeren. 
 
 
Gedeputeerde DE HAES verwijst in zijn antwoord naar het provinciaal 
beleid Vrije Tijd. 
‘Vrije tijd voor iedereen’ is een speerpunt van het beleid. In de prioritaire 
beleidsdoelstelling Vrije Tijd wordt dit als volgt geformuleerd: “We 
ontwikkelen en promoten een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal 
vrijetijdsaanbod”. 
 
Concreet zetten we in op een breed gelijke kansenbeleid: naast armoede, 
ook beperking, herkomst, leeftijd, … Dit vertaalt zich in vele acties, zowel 
bij de groen- en recreatiedomeinen, als in cultuurhuis De Warande. 
 
Zo hanteren we bijvoorbeeld een democratisch prijzenbeleid waarbij de 
toegang tot de meeste provinciale domeinen gratis of goedkoop is. 
Houders van een vrijetijdspas krijgen bovendien extra korting. We werken 
ook samen met het Steunpunt Vakantieparticipatie en het Fonds voor 
Vrijetijdsparticipatie. Begeleiders van mensen met een beperking krijgen 
gratis toegang in de meeste provinciale instellingen. Daarnaast is, aldus 
spreker, de toegankelijkheid van gebouwen/infrastructuur een standaard-
vereiste. Zo voorzien we bijvoorbeeld speeltuigen die toegankelijk zijn 
voor kinderen met een rolstoel (waterspeelplaats Zilvermeer, Hof van 
Leysen, De Schorre), is er in het zwembad De Nekker een verstelbare 
bodem, en lift voor rolstoelgebruikers en zijn er in het Zilvermeer 100 % 
toegankelijke bungalows. In de Warande worden momenteel speciale 
plaatsen voorbehouden voor mensen in een rolstoel (met prijskorting + 
korting voor begeleiders), is een ringleiding aanwezig in de Schouwburg 
voor doven en worden voor blinden en mensen met autisme aangepaste 
uitstappen aangeboden. 
 
De voorbeelden hierboven tonen al aan dat de suggestie lijkt te passen 
binnen het al bestaande provinciale vrijetijdsbeleid. We zullen, aldus de 
heer De Haes, dan ook bekijken om de European Disability Card te 
erkennen en onderzoeken of dit haalbaar is, en indien ja, welke voordelen 
de provinciale instellingen kunnen toekennen op vertoon van deze kaart 
en welke publiciteit we hierrond kunnen voeren. Indien beslist wordt om 
de European Disability Card te erkennen, zal over de opvolging en 
resultaten gerapporteerd worden. 
 



 
 

7

 1. Cultuur 
 

 

Nr. 1/1 van de agenda 
 
Aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen 
en de gemeente Bornem. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 4) 

 

 

Nr. 1/2 van de agenda 
 
Aanpassing samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 met Villanella vzw. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 5) 

 

 

Nr. 1/3 van de agenda 
 
Opzegging samenwerkingsovereenkomsten met 
nominatimsubsidietrekkers. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 6) 

De agendapunten 1/1, 1/2 en 1/3 worden goedgekeurd met 59 

stemmen ja. 

 
Stemming nr. 1. 

(inlassen 7) 
 

 
2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 

 

Nr. 2/1 van de agenda 
 
Architectuurarchief. Definitieve aanvaarding van de schenkingen. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 8) 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 2. 

(inlassen 9) 
 

 
Nr. 2/2 van de agenda 
 
F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier – aanbestedingsdossier segment 2&3: 
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ontwerpplannen, bestek, raming, en gunningswijze. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 10) 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 3. 
(inlassen 11) 

 

 

Nr. 2/3 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Ontwerp van 
statutenwijzigingen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 12) 

Goedgekeurd met 53 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 4. 
(inlassen 13) 

 

 
3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 

 

Nr. 3/1 van de agenda 
 
Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het 
provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 14) 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 5. 
(inlassen 15) 

 

 
4. Financiën en logistiek 
 

 

Nr. 4/1 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het 
provinciedecreet. Leveren en plaatsen van het meubilair voor de inrichting 
van het nieuwe Provinciehuis. Plaatsen opdracht, gunningswijze en 
selectieleidraad. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 16) 

De heer HUIJBRECHTS deelt mee dat zijn fractie voor dit punt zal 
tegenstemmen. 
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Nr. 4/2 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Gebouw Kronenburgstraat. 
Vernieuwen van de brandmeldinstallatie. Ontwerp. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 17) 

De agendapunten 4/1, en 4/2 worden goedgekeurd met 59 

stemmen ja. 

 

Stemming nr. 6. 
(inlassen 18) 

 
 

 

Nr. 4/3 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Lille. Doortrekkersterrein Lille. Inrichten 
van een terrein voor woonwagenbewoners. Rooien van bomen. 
Buitenaanleg en beplantingen. Bouwwerken en technieken. Aansluiting op 
de nutsvoorzieningen. Ontwerpen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 19) 

De heer MERCKX feliciteert zowel de dienst Welzijn als de dienst Logistiek 
voor dit mooie project in dienst van de doortrekkende mensen. Het gaat 
hier om een weloverwogen moderne infrastructuur: open, duurzaam en 
vandalismebestendig. Er is personeel voorzien voor hulp en toezicht. Ook 
de communicatie naar de buurt toe, en naar de gebruikers van de 
nabijgelegen P&R voor carpoolers zit snor: buurtinformatievergaderingen, 
folders onder de ruitenwissers, inschakeling van de regionale media. We 
zijn vergeten te vragen op de commissie of er ook gedacht is aan direct 
contact tussen de omwonenden en vertegenwoordigers van de 
woonwagenbewoners. Indien niet lijkt ons dat bijkomend nuttig om 
onbegrip en weerstand te voorkomen. 
 
Proficiat dus voor deze voorbeeldige humane benadering van “les gens du 
voyage”, die in het verleden zo vaak het voorwerp geweest zijn van 
uitsluiting, verwaarlozing en, helaas in de jaren ‘30 en ‘40 zelfs van 
uitroeiing door het naziregime. 
 
 
Goedgekeurd met 54 stemmen ja, bij 5 stemmen nee en 2 

onthoudingen. 

 
Stemming nr. 7. 

(inlassen 20) 
 
 

 
Nr. 4/4 van de agenda 
 
Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen. fase 2. 
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deelprojecten 11 en 12. Aankopen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 21) 

 

 

Nr. 4/5 van de agenda 
 
Vastgoed. Fietspad Herentals-Westerlo-Olen. Overdracht gedeelte fietspad 
aan de stad Herentals. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 22) 

De agendapunten 4/4 en 4/5 worden goedgekeurd met 61 

stemmen ja. 

 
Stemming nr. 8. 

(inlassen 23) 
 

 

Nr. 4/6 van de agenda 
 
Vastgoed. Herentals. Plassendonkse Loop (A.7.10.26). Vraag Engie. Recht 
van overhang. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 24) 

Mevrouw Van Olmen verlaat de vergadering bij de behandeling van dit 
agendapunt. 
 
 
Goedgekeurd met 55 stemmen ja, bij 5 stemmen nee. 

 
Stemming nr. 9. 

(inlassen 25) 
 

 

Nr. 4/7 van de agenda 
 
Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop 
weekendverblijven. Fase 5. Vierde reeks aankopen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 26) 

 

 

Nr. 4/8 van de agenda 
 
Vastgoed. Nijlen - Provinciaal groendomein Kesselse Heide - Nijlen - 
Kesselse Heide. Aankoop perceel grond jegens de consoorten Nikolay. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 27) 
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Nr. 4/9 van de agenda 
 
Vastgoed. Ranst. Vrieselhof. Aankoop gronden De Meutter. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 28) 

 

 

Nr. 4/10 van de agenda 
 
Vastgoed. Schelle. Bebossingsproject 'Berrenheibos'. Aankoop gronden. 
Goedkeuring 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 29) 

 

 

Nr. 4/11 van de agenda 
 
Vastgoed. Wommelgem - Pietingloop (A.3.17.4). Overdracht gemeentelijk 
retentiebekken aan de Provincie Antwerpen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 30) 

De agendapunten 4/7, 4/8, 4/9, 4/10 en 4/11 worden 

goedgekeurd met 62 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 10. 

(inlassen 31) 
 

 

Nr. 4/12 van de agenda 
 
Voorstel tot het uitvoeren van een audit met betrekking tot de wijze van 
innen van de achterstallige provinciebelastingen, ingediend door Jan 
Huijbrechts (Vlaams Belang). Goedkeuring. 
Voorstel 

(inlassen 32) 

 
De heer HUIJBRECHTS geeft uitgebreid toelichting bij zijn voorstel. 
 
Hij stelt dat de ondoorzichtige manier waarop door het Antwerpse 
provinciebestuur tussen 1998 en 2016 de achterstallige provinciebelasting 
werd geïnd voor onze fractie geregeld de aanleiding was tot het stellen 
van vragen. Vragen, waarop, aldus spreker, op een niet altijd even 
correcte of waarheidsgetrouwe manier werd geantwoord. Vragen ook, 
waarmee wij blijkbaar niet alleen zaten. 
 
Hij verwijst naar een artikel dat op 26 augustus 2017 verscheen in Het 
Laatste Nieuws, uitgesmeerd over een volledige pagina, het relaas van 
een onderzoek naar de manier waarop deze achterstallen op een weinig 
efficiënte manier werden ingevorderd. Het was deze keer, jammer 
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genoeg, geen Fake News. 
 
Spreker verduidelijkt vervolgens de feiten die hier een rol spelen. Het gaat 
dan om de deputatiebeslissing van 26 februari 1998 waarbij kennis werd 
genomen van de beslissing van de toenmalige ontvanger om de 
inningsopdracht te geven aan het bekende Antwerpse 
deurwaarderskantoor Brackeva. Hij verwijst naar de reactie van voormalig 
gedeputeerde van financiën, de heer Charles De Weze. In voormeld 
krantenartikel stelt hij dat hij destijds dit kantoor als beste optie aan zijn 
administratie had voorgedragen omdat zij over een geavanceerd 
softwaresysteem beschikten. Spreker vindt dit vreemd daar de heer De 
Weze volgens hem als boekhouder was tewerkgesteld geweest bij dit 
kantoor en na zijn politieke pensionering opnieuw. 
 
Spreker betwijfelt of dit kantoor het beste was. Hij verwijst naar een 
bedrag van 18 miljoen EUR achterstallige belastingen in de periode 2007-
2008. Minder dan de helft kon worden geïnd. Bovendien moesten er nog 
eens 22 miljoen EUR aan onkosten worden betaald. In Oost-Vlaanderen 
maar 23 %, bij de Vlaamse overheid slechts 3 %. 
 
Het stoort hem ook dat blijkbaar niemand bij de provincie ooit vragen 
heeft gesteld bij de grootte en/of legitimiteit van de door de deurwaarder 
in rekening gebrachte kosten. 
 
Hij stelt dat de plaats van een gerechtsdeurwaarder in ons rechtsbestel 
een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor het functioneren van dat 
rechtsbestel en voor het vertrouwen van de burger in de rechtstaat. Hij 
heeft alvast minder vertrouwen in de man die tot voor kort voorzitter was 
van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 
 
Hij stelt dat hij zelf de proef op de som genomen heeft en bewust zijn 
provinciebelasting niet heeft betaald. De kosten van 6 EUR die werden 
aangerekend na de aanmaning heeft hij niet betaald omdat hij er 100 % 
van overtuigd was dat deze aangetekende zending niet naar hem was 
opgestuurd. Hij vroeg aan het kantoor het bewijs van aangetekende 
zending. Hij heeft dit nooit gekregen. Hij heeft ook nadien geen 
invordering gekregen van deze kost. Geef toe, aldus spreker, dat 10.000 
aanmaningen met een fictieve aanrekening van 6 EUR de kassa flink doet 
aantikken. 
 
Wat de spreker evenwel het meest stoort is dat de wetgever al sinds 2008 
voorziet dat de wetgeving op de overheidsopdrachten hier moet worden 
toegepast, maar dat pas 7 jaar later, in 2015 de procedure van 
aanbesteding werd opgestart. Dit getuigt, aldus spreker, van een 
bestuurlijke laksheid die zijn petje te boven gaat. 
 
Samengevat stelt hij dat niet alleen bleek dat het deurwaarderskantoor 
dat jarenlang namens het Antwerpse provinciebestuur de achterstallen 
inde, dit deed aan bedragen die driemaal zo hoog lagen dan in een 
buurprovincie maar bovendien gaf een gewezen bestendig afgevaardigde 
bevoegd voor financiën, ook nog zonder verpinken toe dat hij persoonlijk 
opdracht zou hebben gegeven tot gunning van deze opdracht aan een 
deurwaarderskantoor waar hij een jarenlange professionele band mee had 
opgebouwd… 
 
Gelet op tal van onduidelijkheden en de verklaringen van deze oud-
gedeputeerde stelt de Vlaams Belang-fractie volgend raadsbesluit voor: 
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De provincieraad van Antwerpen geeft opdracht aan de bestendige 
deputatie om een audit – bij voorkeur door een van het provinciebestuur 
onafhankelijke instelling – te laten uitvoeren die de wijze van innen van 
de achterstallige provinciebelastingen onderzoekt. Een 
onderzoeksopdracht die uiterlijk binnen zes maanden dient vervuld te 
worden en waarover uiterlijk in de raadszitting van mei 2018 verslag zal 
worden gegeven. Deze audit moet minimaal een antwoord formuleren op 
een aantal vragen. Hij gaat ze niet voorlezen gelet op zijn verkoudheid en 
vermoeidheid. Alle leden hebben ze bovendien gekregen. 
 
 
De heer CALUWÉ zegt dat het een vrij technische kwestie is. In de 
commissie van voorbije dinsdag werd daar uitgebreid op ingegaan. 
Overeenkomstig de in 1998 toepasselijke wet- en regelgeving, behoorde 
het innen van de belastingen en de dwanginvordering via een 
deurwaarder tot de exclusieve bevoegdheden van de provincieontvangers. 
Voorheen waren dat rijksambtenaren die hiervoor instonden. Die waren 
echter niet zo ijverig inzake het invorderen van de niet-betaalde 
provinciebelastingen. De provincieontvangers wilden dit nauwgezetter en 
correcter doen. Zij beslisten autonoom over de aanstelling van een 
deurwaarder. 
 
Hij geeft uitleg bij de procedure wanneer men de provinciebelasting niet 
heeft betaald: eerst is er een brief, nadien volgt een aangetekende 
zending van het bestuur. De 6 EUR dat dit kost, wordt aangerekend door 
de provincie. Vervolgens gaat het naar de gerechtsdeurwaarder die de 
volgende stappen kan zetten: aanmaning, dwangbevel, beslag en 
gerechtelijke verkoop. 
 
Destijds werd de toewijzing in 1998, een bevoegdheid van financieel 
beheerder volgens het decreet, toegewezen aan Brackeva. Voornaamste 
argumentatie was dat dit kantoor zijn gegevens kon doorgeven via een 
ISDN-lijn. Hoe dichter die bij de Boomgaardstraat was hoe beter de lijn 
werkte. Dit was een bijkomend argument. 
 
Dat de heer De Weze werkzaam geweest is bij Brackeva, een 
centralisatiekantoor, is informatie die hij maar te weten is gekomen door 
de interpellatie van de heer Huijbrechts. 
 
Hij stelt dat men bij de invordering een verschillende houding kan 
aannemen. Er werden door de vorige financieel beheerder destijds geen 
richtlijnen gegeven aan het deurwaarderskantoor: hij koos voor het 
gelijkheidsbeginsel qua inning. Men kan ook kiezen voor kostenbewaking. 
Je zit immers snel aan kosten. 
 
Gemiddeld zijn er jaarlijks ongeveer 9000 niet invorderbaren. Als je die 
allemaal een aanmaning (18 EUR) stuurt en een dwangbevel (135 EUR) 
kost je dat 1,3 miljoen EUR. Toch waren er tot 2011 jaarlijks maar 
300.000 EUR aan kosten en dan zien we vanaf 2012 een plotse stijging. 
Redenen: de tarieven zijn verhoogd, de 21 % btw en de stijging van niet 
betaalde belastingen. Bij dit laatste geeft hij een voorbeeld: in 2007: 
917.000 EUR niet-betaalde belastingen, in  2013 loopt dit op tot 2,8 
miljoen EUR. 
 
Maar dit verklaart niet alles. De provincie was zelf verwonderd van die 
bedragen. De oorzaak lag blijkbaar bij een communicatiestoornis tussen 
het kantoor en de financieel beheerder namelijk of er facturen van 
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maximaal 25.000 EUR per maand mochten worden verstuurd of 25.000 
EUR per factuur. Hierdoor was tussen 2001 en 2012 een grote 
factureringsachterstand ontstaan. Dit werd in 2012 en 2013 ingehaald. De 
administratie meldde in 2014 dat de hoge kosten bleven aanhouden. 
Controle via steekproeven wees uit dat de kosten effectief gemaakt 
werden en dat ze inderdaad soms tot ver in het verleden teruggingen. 
 
Globaal resultaat van 1998 en 2016: 17 miljoen EUR belastingen werd na 
inschakeling van de deurwaarder gerecupereerd, maar er werden 10 
miljoen EUR kosten door de deurwaarder aangerekend. Vermits alle 
nagekeken dossiers geen wettelijke onregelmatigheden in 
kostenverrekening hebben aangetoond en de gebruikte methode het 
ontstaan van dergelijke hoge kosten mogelijk maakt, is er ook geen 
bijkomende reden om een audit te doen. 
 
 
De heer HUIJBRECHTS vindt het niet geloofwaardig dat er 15 jaar lang 
geen controle is geweest. 
 
 
De heer CALUWÉ zegt dat hij dit zelf heeft laten nakijken. 
 
 
De heer HUIJBRECHTS zegt dat het hier gaat om de exclusieve 
bevoegdheid van de financieel beheerder. Pas in 2015 werd dit via een 
openbare aanbesteding gegund. Waar is hier de politieke 
verantwoordelijkheid? En wat heeft dit gekost aan de belastingbetaler? 
 
 
Mevrouw NAERT vertolkt het standpunt van de PVDA. Zij zegt dat de 
provinciale belasting onrechtvaardig is omdat die niet progressief is. De 
verhoogde kosten van de gerechtsdeurwaarder hebben ondermeer te 
maken met de verhoging van het BTW-percentage naar 21 %. De crisis 
zorgt bij de middengroepen voor een zware verarming. 
Zij bedankt de gedeputeerde voor de cijfers. Evenwel hadden die 
middelen efficiënter mogen worden ingezet. 
 
 
Gedeputeerde RÖTTGER zegt dat het provinciaal belastingsysteem sociaal 
is. Een aantal criteria houden hiermee rekening. De toewijzing door de 
financieel beheerder gebeurde correct. 
 
 
De heer CALUWÉ zegt dat gelet op de hoge kosten, de deputatie in 2015 
aan de financieel beheerder gevraagd heeft om te kijken naar 
optimalisatiemogelijkheden via een overheidsopdracht. Dit leidde tot het 
bestek dat door de provincieraad in februari 2016 werd goedgekeurd en 
de gunning van een overheidsopdracht aan het deurwaarderkantoor 
Modero. Sindsdien werd overgeschakeld naar een kostenefficiënt 
invorderingsbeleid. 
 
Aangestipt kan worden dat de provincie Antwerpen als enige Vlaamse 
provincie dergelijke overheidsopdracht heeft uitgeschreven. De meeste 
provincies vinden dit een exclusieve bevoegdheid van de financieel 
beheerder en niet van de deputatie. Er is uiteraard wel een opvolgings- en 
appreciatiebevoegdheid wat de behaalde resultaten betreft. Het 
gebudgetteerde resultaat aan provinciebelastingen werd in de periode 
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1998-2016 gerealiseerd. 
 
 
De heer HUIJBRECHTS betreurt dat er 18 jaar lang geen vragen werden 
gesteld. 
 
 
Het voorstel wordt niet goedgekeurd bij 5 stemmen ja, 50 

stemmen nee en 7 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 11. 

(inlassen 33) 
 

 

Nr. 4/13 van de agenda 
 
Voorstel in verband met de vergroening van het wagenpark van het 
provinciebestuur, inclusief APB’s en EVAP’s, ingediend door Karin Van 
Hoffelen (Groen). Goedkeuring. 
Voorstel 

(inlassen 34) 

De heer CALUWÉ meldt dat er in de commissie is overeen gekomen om dit 
voorstel te verdagen naar de volgende provincieraad. Dit geeft de 
administratie de kans om dit goed voor te bereiden. 
 
 
Mevrouw VAN HOFFELEN geeft graag nog wat uitleg bij haar voorstel. Ze 
meent dat dit kadert in het voorstel dat behandeld werd op de raad van 
bestuur van het Zilvermeer in verband met de aankoop van een 
vuilniswagen, waar in dat voorstel geen kosten-/batenanalyse was 
gebeurd. Nu ligt deze wel voor met een duidelijke analyse wat een 
positieve wending is. Spreekster hoopt met haar voorstel dat dit een 
automatisme kan worden. 
 
 
De heer HELSEN haalt zijn collega mevrouw Inge Michielsen aan die in 
september een schriftelijke vraag stelde over het wagenpark en dit in het 
licht van de LEZ in Antwerpen. Het is een problematiek die wordt 
meegenomen door de diensten. Hij meent dat dit een goed voorstel is dat 
best verder verfijnd wordt. 
 
 
De VOORZITTER vat samen dat dit voorstel verdaagd wordt naar de 
volgende provincieraad. 

 5. Onderwijs en jeugd 
 

 6. Energie, communicatie en ICT 
 

 7. Recreatie, sport en toerisme 
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 8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

 

Nr. 8/1 van de agenda 
 
Provinciepersoneel. Aansluiting collectieve verzekering hospitalisatie van 
de GSD. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 35) 

Goedgekeurd met 61 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 13. 

(inlassen 36) 
 

 9. Welzijn 
 

 

Nr. 9/1 van de agenda 
 
Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot wonen 
(N/R)/Overig woonbeleid. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 37) 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 14. 

(inlassen 38) 
 

 

Nr. 9/2 van de agenda 
 
Wonen. Wijziging vertegenwoordiging provincie Antwerpen binnen de 
sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 39) 

Men gaat over tot geheime stemming. 62 leden nemen eraan deel. 

Er zijn met 50 stemmen ja, bij 2 stemmen nee en 10 onthoudingen 

zodat het voorstel is goedgekeurd. 
 
Stemming nr. 100. 

(inlassen 40) 
 

 10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 

 
Nr. 10/1 van de agenda 
 
Budget 2017/64900000/21/0550 - Verdeelkrediet inclusieve economie 
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(V)/Werkgelegenheid. Project Landschapsdokters. Subsidie 2017. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 41) 

De heer KERREMANS merkt op dat deze aanbesteding geldt tot einde 
2019 met de mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar. Het geld wordt 
rechtstreeks aan Kempens Landschap gegeven met een bepaalde 
toewijzing. Maar wat gebeurt er de jaren daarna, zit er in deze 
vernieuwde stap een signaal naar de jaren daarna en de verdere 
ondersteuning van natuurwerk? 
 
 
De heer RÖTTGER meent dat de ondersteuning van milieuwerk wel verder 
wordt ondersteund. Hebt u het over de organisatie of de taak die de 
landschapsdokters uitvoeren? 
 
 
De heer KERREMANS vraagt zich af welke overheid dat zal verderzetten. 
 
 
De heer RÖTTGER meent dat er zoiets bestaat als landschapsloket waar 
het mogelijk is om groenploegen in te zetten. Het grote kader is er en dat 
blijft bestaan. 
 

 

Nr. 10/2 van de agenda 
 
Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. Subsidiëring projecten 
in de sociale economie. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 42) 

De agendapunten 10/1 en 10/2 worden goedgekeurd met 62 

stemmen ja, bij 1 onthouding. 
 
Stemming nr. 15. 

(inlassen 43) 
 
 

 
11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

 

Nr. 11/1 van de agenda 
 
Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 
Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 44) 

 

 Nr. 11/2 van de agenda 
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Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 
Subsidies aan Regionale Landschappen & Bosgroepen. Aanwending 
krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 45) 

 

 

Nr. 11/3 van de agenda 
 
Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 
Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de 
provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 46) 

De agendapunten 11/1, 11/2 en 11/3 worden goedgekeurd met 

63 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 16. 

(inlassen 47 
 

 
12. Waterbeleid 
 

 

Nr. 12/1 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 
het provinciedecreet. Uitvoering-Herinrichting Bossenloop 9.14 Turnhout. 
Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 48) 

 

 

Nr. 12/2 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 
het provinciedecreet. Manuele onderhoudswerken en exotenbestrijding in 
provinciale waterlopen en omliggende vallei/overstromingsgebieden - 
dienstjaar 2018-2019. Bestek en wijze van gunnen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 49) 

De agendapunten 12/1 en 12/2 worden goedgekeurd met 62 

stemmen ja. 
 
Stemming nr. 17. 

(inlassen 50) 
 

 13. Moties 
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14. Interpellaties 
 
 
De raad gaat in besloten vergadering om 15.31 uur. 
 

 
15. BESLOTEN VERGADERING 
 

 

Nr. 15/1 van de agenda 
 
Benoeming gecoöpteerde bestuurders De Museumstichting SON. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 51) 

Men gaat over tot de geheime stemming. 63 leden nemen eraan 

deel. Er zijn 55 stemmen ja, bij 8 onthoudingen zodat het voorstel 

is goedgekeurd. 
 
Stemming nr. 101. 

(inlassen 52) 
 
 
De VOORZITTER herinnert de raadsleden aan het colloquium van de VVP 
op 25 november. Hij vraagt de raadsleden die interesse hebben in 
collectief vervoer dit te melden. 
 
 

De vergadering wordt gesloten om 15.42 uur. 

 


