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Sociale woonwijk Wezembeek-Oppem  –  Wegenonder-
houd 

De wegen van de sociale woonwijk Ban Eik in Wezem-
beek-Oppem verkeren in een slechte toestand. Bij
gemeenteraadsbeslissing werden de wegen van de
sociale woonwijk in het kade van artikel 80 van de huis-
vestingscode openbaar domein, evenals de groenzones.
De sociale bouwmaatschappij Mijn Huisje nam totnog-
toe het onderhoud voor haar rekening, omdat de
gemeente Wezembeek-Oppem de verantwoordelijk-
heid voor zich uit schoof. Opvallend detail hierbij is dat
de voorzitter van de bouwmaatschappij en de burge-
meester jarenlang een en dezelfde persoon waren.

1. Hoeveel heeft de bouwmaatschappij uitgegeven
voor het onderhoud van de wegen en het groen,
normaliter ten laste van de gemeente ?

2. In welke mate is er sprake van het afwentelen van
gelden van de erkende vennootschap ten voordele
van het gemeentebestuur ?

3. Heeft de burgemeester de vergaderingen van de
bouwmaatschappij voorgezeten wanneer het
betrokken dossier ter sprake kwam ? Zo ja, is er
dan niet duidelijk sprake van belangenvermenging ?

4. Indien er gelden van de erkende vennootschap
onrechtmatig werden uitgegeven die normaal door
het gemeentebestuur moesten worden uitgegeven,
welke maatregelen zijn er dan genomen om de gel-
den door de bouwmaatschappij te laten terugvorde-
ren ?

Antwoord

Voorafgaand aan zijn specifieke vragen moet gesteld
worden dat de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn
Huisje niet meer bestaat en sinds 1995 gefusioneerd is
met de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisves-
ting uit Sint-Pieters-Leeuw.

De overname door de gemeente van de infrastructuur-
werken, meer bepaald wegen en groenvoorzieningen, is
een oud probleem dat zich niet alleen voordoet in
sociale woonwijken, maar dat ook meer algemeen is.

De problematiek wordt duidelijk verwoord in het
hoodstuk "Wegen" van A. Dumarey (TGEM 89/4-5 –
E Story-Scientia) :

"De probleemsituatie omtrent de materie "wegen" is
ontstaan enerzijs door de diversiteit van de verschillen-
de soorten wegen en anderzijds door het ontbreken van
een duidelijke wetgeving. Een eerste benadering is het
onderscheid dat dient gemaakt te worden tussen de
openbare wegen en private wegen. Het begrip openba-
re weg wordt gekarakteriseerd door het publiek
gebruik van de weg en niet door de eigendom ervan.
De bedding van de weg kan immers eigendom zijn van
private personen. Een sprekend voorbeeld hiervan ter
zake zijn de buurtwegen in Vlaanderen. Volgens een
arrest van het Hof van Cassatie van 10 februari 1865

zijn deze buurtwegen eigendom van de aangelanden,
doch bezwaard met een erfdienstbaarheid van publieke
doorgang. Bij betwistingen omtrent de eigendom of het
publiek gebruik gebeurt de beslechting uiteraard door
de bevoegde burgerlijke rechter."

Deze stelling wordt bevestigd door het arrest van de
Raad van State nr. 27.799 van 7 januari 1987, waarbij
wordt gesteld dat het openbaar of privé-karakter van
een verkeersweg wordt afgeleid uit een expliciete of
impliciete beslissing van de overheid, hetzij uit een
langdurig gebruik. Het bestaan van een geregelde en
voortdurende verkeerscirculatie getuigt van publiek
gebruik van een weg, en dientengevolge van zijn karak-
ter van openbare weg.

In oorsprong werd bij de instelling van de zogenaamde
wet-Brunfaut op 15 april 1949 in artikel 8 de overname
van de wegeninfrastructuur in het openbaar domein
van de gemeenten niet uitdrukkelijk geregeld.

Bij de coördinatie van de verschillende wetten bij
koninklijk besluit van 10 december 1970 tot instelling
van de huisvestingscode, werd de betoelaging van de
infrastructuurwerken ondergebracht in artikel 33 van
deze huisvestingscode.

Aangezien in verschillende gemeenten zich meermaals
moeilijkheden hadden voorgedaan omtrent de overna-
me van de infrastructuurwerken in sociale woonwijken
en hun inlijving in het openbaar domein, werd bij de
wijziging van artikel 33 van de huisvestingscode bij wet
2 augustus 1973 een § 8 toegevoegd, die in de uitdruk-
kelijke, kosteloze overdracht voorziet van de infra-
structuurwerken in de staat waarin zij zich bevinden,
om ingelijfd te worden in het gemeentelijk wegennet.

Wat de specifieke vragen van het Vlaams parlementslid
betreft, kan ik het volgende meedelen.

1. Tijdens de periode van 1949 tot 1977 (30/05/77) wer-
den er geen werken aan de wegen uitgevoerd, er
werden dus in die periode ook geen kosten
gemaakt. Van 1977 tot 1983 gebeurden er af en toe
kleine herstellingswerken, zoals het opvullen van
kleine verzakkingen in het wegdek. Deze herstellin-
gen gebeurden door de werkmannen van de erken-
de vennootschap Mijn Huisje. Vanaf 1983 vinden
we in de boekhouding onder het nummer 6114 (kos-
ten onderhoud groenzones) volgende bedragen
terug :

1983 1.535.152 frank
1984 438.249 frank
1985 633.795 frank
1986 522.030 frank

1987 560.266 frank
1988 706.987 frank
1989 576.786 frank
1990 407.809 frank

1991 1.144.062 frank
1992 204.233 frank
1993 526.974 frank
1994 849.339 frank

1995 = jaar dat de vennootschap fuseerde met een
andere maatschappij.



Wellicht werden onder deze rubriek ook de herstel-
lingen aan het wegdek opgenomen. Het precieze
bedrag daarvan is niet gekend.

2. Bij toepassing van het vroegere artikel 33 en het
huidige artikel 80 van de huisvestingscode, alsmede
als gevolg van de rechtsleer en de rechtspraak ter
zake,  moet de gemeente overgaan tot de overname
van de wegen en groenzones.

De eerste huizen van de wijk Ban Eik werden in
gebruik genomen begin jaren '60. Een expliciete
akte van overdracht van de wegen en de groenzones
naar het openbaar domein is tot nu toe echter niet
verleden.

Impliciet kan wel worden gesproken van openbare
wegen die door de gemeente moeten worden onder-
houden als gevolg van het  langdurig publiek
gebruik, en te meer daar in de notulen van de ver-
gaderingen van de raad van bestuur van de erkende
vennootschap sprake is van, zo lezen we in het ver-
slag van 19 januari 1971 :  "Het verheugt de erkende
vennootschap dat de overname kortelings zal
gebeuren." Deze vergadering werd voorgezeten
door de voorzitter/burgemeester. Ook werd er op 2
oktober 1980 een gemeenteraadsbeslissing genomen
tot overname van de wegen.

Het feit dat deze overname nog niet expliciet
gebeurd is, betekent echter niet dat de gemeente
wordt ontslagen van haar plicht tot het onderhoud
van de openbare wegen.

3. Luidens artikel 92, 1°, van de Nieuwe Gemeentewet
is het de burgemeester verboden tegenwoordig te
zijn bij een beraadslaging of besluit van de gemeen-
teraad waarbij hij een rechtstreeks belang heeft ;
luidens artikel 106, derde lid, is artikel 92, 1°, ook
van toepassing op de vergaderingen van het college
van burgemeester en schepenen.

Wanneer de burgemeester de hierboven vermelde
verbodsbepalingen overtreedt, kan de toezichthou-
dende overheid optreden middels de schorsing en/of
vernietiging van de gemeentelijke beslissingen die
in aanwezigheid van de burgemeester werden geno-
men.

Indien de vraag evenwel betrekking heeft op verga-
deringen van een sociale bouwmaatschappij en in
het kader wordt gesteld van mijn bevoegdheid als
Vlaams minister voor Binnenlandse Aangelegenhe-
den, dan is zij derhalve niet relevant in het kader
van de hierboven vernoemde artikelen van de Nieu-
we Gemeentewet en, a fortiori, in het kader van de
uitoefening van het administratief toezicht, vermits
de toezichthoudende overheid niet tot de schorsing
en/of vernietiging van een beslissing van een huis-
vestingsmaatschappij kan overgaan. Het komt in
dat geval de administratie Binnenlandse Aangele-
genheden dan ook niet toe om in het concrete geval
na te gaan of de burgemeester al dan niet de verga-
deringen van de bouwmaatschappij heeft voorgeze-
ten, laat staan om zich in voorkomend geval uit te
spreken over het al dan niet sprake zijn van belan-
genvermenging.

Wat de vertegenwoordiging van de gemeenten in de
raden van bestuur van sociale bouwmaatschappijen

betreft, geeft artikel 25 van de huisvestingscode
enige duidelijkheid, waar in het tweede lid wordt
gesteld : "Wanneer de meerderheid van het maat-
schappelijk kapitaal ener erkende maatschappij
behoort aan de Staat, aan de provincies, aan de
gemeente en aan de commissies van openbare
onderstand, moet de meerderheid in de beheerraad
aan de afgevaardigden van die klasse van deelne-
mers behoren." Het spreekt daarom ook vanzelf dat
deze afgevaardigden, raadsleden, schepenen of de
burgemeester kunnen zijn en zij rechtsgeldig tot
voorzitter kunnen worden verkozen, aangezien de
sociale huisvestingsmaatschappijen onderworpen
zijn aan het vennootschapsrecht. Ingevolge artikel
34 van de huisvestingscode berust de controle op de
erkende vennootschappen bij de Vlaamse Huisves-
tingsmaatschappij (VHM) en zijn raad van bestuur.

4. Tot nu toe zijn er door de VHM geen stappen
ondernomen om de door de erkende vennootschap
eventueel ten onrechte uitgegeven bedragen te
laten terugvorderen. Wel ligt het in mijn bedoeling
de VHM opdracht te geven na te gaan bij welke
erkende vennootschappen en voor welke werken de
expliciete overdracht van deze infrastructuur nog
niet is gebeurd, teneinde de maatregelen te bestude-
ren die kunnen worden genomen om duidelijkheid
te scheppen in deze toch reeds zeer lang aanslepen-
de aangelegenheid.


