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MOTIVERING
GEGEVEN
In verschillende Limburgse steden en gemeenten wordt specifiek de sector van de handcarwashes opgevolgd
omwille van signalen van o.a. mensenhandel, zwart- en sluikwerk, inbreuken op het gebied van de
milieuwetgeving, etc. De verschillende bestuurlijke controles, of flex-acties, in de voorbije jaren maken duidelijk dat
de handcarwashsector een problematische en kwetsbare sector is, waarbij de kans op ondermijning van de
samenleving reëel is en er een negatieve impact is op de carwashsector in het algemeen. Daarnaast zorgen de
handcarwashes voor bepaalde vormen van overlast, zoals o.a. mobiliteitsproblemen en geluidoverlast, en hebben
de activiteiten een bepaalde impact op de leefomgeving, zoals o.a. bodemverontreiniging.
Recent nog werd uit een provinciale flex-actie d.d. 6/02/2021, waaraan de steden en gemeenten Genk, Hasselt,
Houthalen-Helchteren en Sint-Truiden deelnamen, duidelijk dat een stedelijk reglement op de handcarwashes
noodzakelijk is om de openbare orde te vrijwaren en te handhaven. De voornaamste problemen waren
milieuovertredingen, overtredingen inzake Ruimtelijke Ordening, inbreuken inzake sociale en economische
wetgeving, inbreuken inzake de brandveiligheid en inbreuken inzake de immigratiewetgeving.
In het bestuursakkoord staat onder ‘Sint-Truiden is veilig’ dat we “kordaat optreden tegen mensen die profiteren
van de kwetsbare positie van anderen. We schakelen hiervoor verschillende overheidsdiensten in waardoor we kort
op de bal kunnen spelen inzake vergunningen, sluiting van gebouwen, etc. Handhaven is de boodschap.” Dit
reglement draagt daaraan bij: door de verschillende vereisten te bundelen onder één brede toelating, kunnen we
daadkrachtiger optreden tegen misstanden. Daarnaast is er ook een preventieve werking aan dit reglement: als er
gewerkt wordt volgens deze bepalingen, is de kans op misstanden kleiner.
Dit reglement is tot stand gekomen in afstemming met de aan de flex-actie deelnemende steden en gemeenten.
Uit de analyse voorafgaand aan de flex-actie is gebleken dat handcarwashes in Sint-Truiden via de
ondernemingsstructuren duidelijke linken hebben met een aantal handcarwashes in Genk en HouthalenHelchteren. Een eenduidig reglement voor de verschillende lokale besturen helpt het waterbedeffect voorkomen.
In Genk is een vergelijkbaar reglement in juni 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad.
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Argumentatie
De stad wordt geconfronteerd met een aantal handcarwashes die doorheen de jaren de samenleving ondermijnen,
in die zin dat de flex-acties in verschillende steden en gemeenten, en recent de flex-actie op 6 februari 2021,
duidelijk maakten dat men niet steeds conform de wetgeving exploiteert, er dusdanig oneerlijke concurrentie in de
sector ontstaat en het sociaal stedelijk weefsel wordt aangetast. Het protocolakkoord Bestuurlijke Handhaving dat
werd opgesteld met o.a. het Openbaar Ministerie voorziet dan ook in het materieel toepassingsgebied dat de
sector van handcarwashes op structureel en operationeel niveau moet worden aangepakt.
Het lokaal bestuur heeft de plicht om alle maatregelen te nemen die de openbare orde vrijwaren en garanderen.
Het bestuurlijk instrumentarium optimaal inzetten is dan ook noodzakelijk in de uitbouw van de aanpak van
ondermijnende criminaliteit, in casu inzake de handcarwashsector, aangezien de openbare orde wordt ondermijnd.
De verschillende bestuurlijke controles, of flex-acties, in verschillende steden en gemeenten in de provincie Limburg
maken duidelijk dat de handcarwashsector een problematische en kwetsbare sector is. Uit de provinciale flex-actie
d.d. 6/02/2021 blijkt dan ook dat er milieuovertredingen, overtredingen inzake Ruimtelijke Ordening, inbreuken
inzake sociale en economische wetgeving, inbreuken inzake de brandveiligheid en inbreuken inzake de
vreemdelingenwetgeving zijn.
Een reglement, waarbij een uitbatingsvergunning wordt afgeleverd na een grondig administratief onderzoek, lijkt
in dit geval een effectief instrument om de openbare orde en het sociaal weefsel te vrijwaren en garanderen. Het
voorgestelde reglement stelt het lokaal bestuur namelijk in staat om een volledig en integer onderzoek te voeren
zodoende dat ondermijnende criminaliteit niet wordt gefaciliteerd en er voorkomen wordt dat het sociaal weefsel
wordt aangetast alsook economisch oneerlijk voordeel wordt voorkomen. Het uitvoeren van o.a. een grondig
moraliteitsonderzoek is noodzakelijk om de informatiepositie van het lokaal bestuur te versterken om op een
integere wijze te kunnen oordelen over een vergunningsaanvraag. Daarnaast laat het reglement toe om de
handcarwashsector continue op te volgen en te monitoren.

WETTELIJKE BEPALINGEN
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
- Nieuwe Gemeentewet, artikel 119 en 119bis
- Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013
STEMMING OP HET BESLUIT
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 23 stem(men) voor: Laurien Bamps; Mieke Claes; Roger Clerinx; Günther Dauw; Peter Deltour; Christophe Elen;
Jelle Engelbosch; Jo François; Hans Govaerts; Serge Gumienny; Veerle Heeren; Raf Herbots; Ingrid Kempeneers;
Nina Kvikvinia; Johan Mas; Pascal Monette; Carl Nijssens; Jos Pierard; Jurgen Reniers; Raymonde Spiritus; Bert
Stippelmans; Stijn Vanoirbeek; Hilde Vautmans
- 1 onthouding(en): Peter Van Dam
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement op de handcarwashes goed.
Artikel 2
Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen van het bestuurlijk toezicht (artikels 326 tot en met 334) van het
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijziging.
BIJLAGEN
1. 20210701_Reglement op de handcarwashes.pdf
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Reglement op de handcarwashes
Artikel 1
Begripsomschrijving
Handcarwash
Een vestigingseenheid zonder vaste inrichting met industriële wastechnieken, waar door werknemers
en/of andere betrokkenen bij de handcarwash motorvoertuigen van derden manueel worden
gewassen/gepoetst en/of worden behandeld met beschermingsmiddelen zoals waxen e.d., eventueel
ook op een andere locatie dan de vestigingseenheid.
Gevestigde handcarwash
De handcarwash die beschikt over een omgevingsvergunning klasse 2 of een geldige melding heeft
gedaan in het kader van de milieureglementering klasse 3 én beschikt over een actieve inschrijving in
de Kruispuntbank van Ondernemingen voor een vestiging voor het wassen en poetsen van
motorvoertuigen (Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen – België
(NACE-Bel) code 45206).
Uitbater
De natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, voor wiens rekening
en risico de handcarwash wordt uitgebaat.
Organen van de uitbater (rechtspersoon)
Alle personen die enige bevoegdheid hebben tot het nemen van beslissingen of het vertegenwoordigen
van de rechtspersoon als uitbater van de carwash (vennoten, bestuurders, zaakvoerders, etc.).
Uitbatingsvergunning
Toelating van de burgemeester voor de uitbater om op een welbepaalde locatie een handcarwash uit te
baten, waarbij er aan een aantal voorwaarden is en blijft voldaan. Het gaat niet om een
omgevingsvergunning.
Vestigingseenheid
Elke plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit
van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend.
Artikel 2
Vergunningplicht
§1. Elke uitbater van een handcarwash op het grondgebied van stad Sint-Truiden dient te beschikken
over een geldige uitbatingsvergunning op zijn naam en voor de betreffende vestigingseenheid.
§2. Gevestigde handcarwashes die al open waren voor de inwerkingtreding van dit reglement genieten
van een overgangsperiode van 6 maanden, ingaand op het moment van de inwerkingtreding van dit
reglement, om een uitbatingsvergunning aan te vragen. Het bewijs van aanvraag geldt als tijdelijke
uitbatingsvergunning tot de definitieve uitbatingsvergunning wordt verleend of geweigerd. Bij
weigering heeft de uitbater 6 maanden de tijd om zich in orde te stellen met de voorwaarden en een
nieuwe aanvraag in te dienen.
Zij dienen niet te voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 6 §1 punt 1.
§3. Voor eenzelfde locatie kan slechts één uitbatingsvergunning aangevraagd en afgeleverd worden.
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§4. Bij iedere wijziging van vestigingseenheid of wijziging met betrekking tot de uitbater dient er een
nieuwe uitbatingsvergunning aangevraagd te worden.
§5. In de volgende gevallen is er sprake van een wijziging met betrekking tot de uitbater:
o
o

indien het gaat om een natuurlijke persoon als uitbater: de overdracht naar een andere
persoon of naar een rechtspersoon of de uitbreiding met een bijkomend persoon;
indien het gaat om een rechtspersoon als uitbater: een wijziging van de
zaakvoerder(s)/bestuurders/vennoten, wijziging van rechtsvorm of de overdracht van de
rechtspersoon naar een andere of de fusie met of overname door een andere rechtspersoon

Artikel 3
Uitzonderingen
Dit reglement is niet van toepassing op:
•

•
•

een occasionele handcarwash: tijdelijke handcarwash activiteit, die niet verbonden is aan een
vaste locatie en uitgevoerd wordt in naam en voor rekening van een vzw en/of feitelijke
vereniging en/of een natuurlijke persoon die geen handelaar is. Onder tijdelijk wordt verstaan:
maximum 4 dagen per jaar ongeacht de locatie;
taxibedrijven, bedrijven voor handel (verhuur, verkoop) in of onderhoud/reparatie van
motorvoertuigen of onderdelen ervan, die voertuigen in eigen beheer wassen of poetsen;
het wassen of poetsen van eigen bedrijfsvoertuigen/aanhangwagens gekoppeld aan eigen
bedrijvigheid of industriële activiteit.

Artikel 4
De aanvraag
§1. Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater een aanvraag in bij het team
Economie, toerisme en evenementen aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier. De
aanvraag bestaat minstens uit:
•
•
•

•

•
•

•
•

een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
een kopie van de statuten (indien uitbating door een rechtspersoon);
uittreksels uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig
document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald (art. 595 Sv – max. 1 maand oud): bij een
eenmanszaak van de eigenaar ervan en bij een vennootschap van alle
zaakvoerders/bestuurders zoals vermeld in de statuten;
een bewijs dat de aanvrager kan beschikken over de aangevraagde vestigingsplaats (bvb. Een
eigendomsakte of een huurcontract – eventueel onder opschortende voorwaarde van het
verkrijgen van een vestigingstoelating);
een plan van de locatie, met aanduiding op schaal van het aantal parkeerplaatsen, wasruimte
en circulatieruimte;
een overzicht van alle (rechts)personen die in welke hoedanigheid ook betrokken zijn bij de
exploitatie van de publiek toegankelijke inrichting, met opgave van de naam, de voornaam, de
nationaliteit en het arbeidsstatuut (werknemer/zelfstandige/vrijwilliger) evenals een kopie van
de identiteitskaart en een bewijs van aansluiting/aangifte bij de sociale zekerheid van al
deze(rechts)personen indien dit wettelijk verplicht is;
een kopie van het actuele UBO-register;
een kopie van het actuele aandeelhoudersregister;
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•

een overzicht van alle oprichtingskosten en investeringen, evenals alle financieringsbronnen
die hiervoor aangewend werden of worden met opgave van een onderscheid tussen eigen
vermogen en vreemd vermogen, inclusief stavingsstukken voor de financieringsbronnen, en
met opgave van de bankrekeningnummers die gebruikt (zullen) worden voor de exploitatie;

De aanvrager wordt binnen een termijn van 14 dagen, volgend op de dag van ontvangst van de
aanvraag, in kennis gesteld van de ontvankelijkheid ervan.
Indien de aanvraag onontvankelijk is, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld, en wordt het
dossier terugbezorgd aan de aanvrager en niet verder beoordeeld. Indien de aanvraag ontvankelijk is,
wordt ze verder beoordeeld op volledigheid.
De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten en gegevens vermeld in het standaard
aanvraagformulier ontbreken. Indien de aanvraag ontvankelijk doch onvolledig is, wordt de aanvrager
hiervan in kennis gesteld, met aanduiding van de ontbrekende stukken of gegevens, en heeft deze 30
dagen de tijd volgend op de datum van de kennisgeving om het dossier te vervolledigen. Indien dat niet
gebeurt binnen deze termijn, wordt het dossier terugbezorgd aan de aanvrager en niet verder
beoordeeld.
Indien de aanvraag ontvankelijk en volledig is, wordt de aanvrager hiervan tevens tijdig in kennis
gesteld.
§2. De aanvraag is onontvankelijk wanneer de vestiging stedenbouwkundig ontoelaatbaar is op de
plaats van aanvraag.
§3. De aanvraag is onvolledig wanneer de informatie en/of de documenten ontbreken, vermeld in het
aanvraagformulier. De aanvrager beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van
dit feit, om ontbrekende informatie en/of documenten in te dienen.
Artikel 5
Ten gronde
§1. Na de melding van een ontvankelijke en volledige aanvraag, volgen de controles van de
voorwaarden zoals vermeld in artikel 6.
§2. De burgemeester kan bepalen dat nader te bepalen relevante documenten moeten overhandigd
worden ter beoordeling van de uitbatingsvergunningaanvraag.
§3. Binnen de termijn van 90 kalenderdagen na de ontvangstmelding van de ontvankelijke en volledige
aanvraag of vanaf het tijdstip waarop de aanvrager de aanvullende informatie en/of documenten
indiende, wordt een beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier,
mag deze termijn éénmaal worden verlengd voor maximaal dezelfde duur.
§4. Bij het uitblijven van een beslissing binnen de vastgestelde of verlengde termijn, wordt de
uitbatingsvergunning geacht te zijn aanvaard.
Artikel 6
Voorwaarden
§1. De uitbatingsvergunning voor een handcarwash wordt door de burgemeester enkel toegekend aan
de uitbater van een handcarwash op voorwaarde dat:
1. De uitbater op de vestigingsplaats beschikt over een bedrijfsruimte die per wasruimte voor één
personenwagen is voorzien van:
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1. interne gemarkeerde parkeerplaatsen (min. 2,5 x 5 meter per parkeervak) voor
minimum 3 personenwagens;
2. interne circulatieruimte voor parkeermanoeuvres (minimum 3 meter breed), zodanig
dat het in- en uitrijden van een intern parkeervak niet op de openbare weg gebeurt.
2. De aanvrager het bewijs levert dat hij kan beschikken over deze bedrijfsruimte.
3. Een voorafgaand administratief onderzoek gunstig is. Dit onderzoek bestaat uit:
•
•
•

a. een omgevingsonderzoek: een onderzoek naar de conformiteit van de inrichting met de
geldende reglementering inzake de omgeving, meer bepaald stedenbouw en milieu;
b. een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de conformiteit van de inrichting met
de geldende brandveiligheidsvoorschriften;
c. een moraliteitsonderzoek, bestaand uit:
o een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor
inbreuken op de mensenhandel, zoals bedoeld in hoofdstuk III ter van Titel VIII van
boek II van het Strafwetboek;
o een onderzoek naar recente vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met
uitstel, voor inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of wegens
daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten;
o een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;
o een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor
het publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die
betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het
gebruik van gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen,
antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van
verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust
in het gedrang komen;
o een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke
verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de
niet naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden
beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurkaart,
arbeidskaart), administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van
Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen (o.m. aangifte en
bijdrageplicht sociale zekerheid), boekhoudkundige en fiscale verplichtingen,
vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen
met betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de
openingsuren, voedselveiligheid, rookverbod, milieureglementering e.a.
Dit moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de private doch
voor het publiek toegankelijke plaats, op de uitbater en desgevallend op de organen
van de rechtspersoon. Deze personen dienen meerderjarig te zijn en een recent (= max.
1 maand oud) uittreksel uit het strafregister (art. 595 Sv) voor te leggen, een uittreksel
uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig
document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald.
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen
aan de exploitatie van de instelling, dient de uitbater te verklaren dat niemand van hen
valt onder de weigeringsgronden verwoord onder artikel 6 moraliteitsonderzoek. Alle
voormelde personen dienen het bewijs te leveren van hun identiteitsgegevens, met
inbegrip van een officiële woonplaats.

•

d. een financieel onderzoek, bestaande uit een onderzoek naar de betaling van alle
verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard ook. Het financieel onderzoek wordt
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•

uitgevoerd op de uitbater. Indien de uitbater een rechtspersoon is, wordt het financieel
onderzoek uitgevoerd op de organen van de uitbater en/of de vertegenwoordigers. Voor het
financieel onderzoek kan o.a. het advies ingewonnen van de financiële dienst van de stad en de
lokale politie.
e. Een onderzoek om na te gaan of de uitbater of een persoon die betrokken is bij de exploitatie
al eerder betrokken was bij de exploitatie van een publiek toegankelijke inrichting waar een
bestuurlijke maatregel of een gemeentelijke administratieve sanctie aan werd opgelegd.

§2. Het onderzoek van de voorwaarden wordt verricht door de politie en de daartoe bevoegde externe
en interne diensten. De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen (laten) inwinnen.
Artikel 7
Modaliteiten
§1. De vergunning is geldig vanaf de datum die vermeld wordt in de vergunning.
§2. De vergunning dient steeds op eerste vordering van een bevoegd controlerende ambtenaar ter
inzage worden afgegeven.
§3. De uitbater is verplicht alle wijzigingen die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid,
en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag, met inbegrip van elke
bestemmingswijziging, wijziging van orgaan/zaakvoerder en bij uitbreiding van de vestigingsplaats
onmiddellijk te melden aan de burgemeester. Bij een wijziging van het orgaan van de rechtspersoon
moet een nieuw uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan
gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald (art. 595 Sv – max. 1 maand oud),
ingediend worden. Bij andere wijzigingen is een nieuwe vergunning vereist.
§4. De burgemeester kan beslissen om de vergunning te beperken in de tijd en/of bepaalde
voorwaarden te koppelen aan de vergunning.
§5. De uitbatingsvergunning is een vergunning die wordt afgeleverd aan een uitbater voor een
welbepaalde vestigingseenheid. De uitbatingsvergunning kan dus niet worden overgedragen aan een
andere uitbater noch kan zij worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.
§6. Dit reglement en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 6 van dit reglement dient
nageleefd te worden zolang de uitbating duurt.
§7. De politie of controlerend ambtenaar kan ten allen tijde een of meerdere geactualiseerde
documenten opvragen die overeenkomstig artikel 4 aan de aanvraag toegevoegd moeten worden. De
uitbater is ertoe gehouden deze documenten uiterlijk binnen 2 weken aan de politie of controlerend
ambtenaar te bezorgen.
Artikel 8
Weigeringsgronden
§1. De burgemeester kan de uitbatingsvergunning weigeren:
•
•

indien de openbare orde gevaar loopt;
indien de onderzoeken, die voorafgaan aan het verlenen van de toelating negatief worden
geadviseerd.

§2. Een nieuwe identieke aanvraag van dezelfde uitbater en voor dezelfde vestigingseenheid volgend
op een geweigerde aanvraag, kan ten vroegste 6 maanden na de datum vermeld in de
weigeringsbeslissing worden ingediend, op straffe van onontvankelijkheid.
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Deze nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verklaring ondertekend door de
uitbater, waarin is bevestigd dat alle voorwaarden vermeld in dit reglement vervuld zijn.
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Artikel 9
Verval van de vergunning
De vergunning vervalt van rechtswege:
•

•
•
•
•
•
•

op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan 6 maanden
feitelijk is onderbroken, tenzij dit het gevolg is van een maatregel van de overheid die niets te
maken heeft met de uitbater of de manier van uitbaten;
in geval van faillissement;
in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling;
in geval van ontbinding van de rechtspersoon
in geval van schrapping van de uitbater of van de betrokken vestiging uit de Kruispuntbank van
Ondernemingen;
wanneer de milieuvergunning/omgevingsvergunning is geweigerd, vervallen, opgeheven of de
uitbater op enigerlei wijze niet meer voldoet aan de meldingsplicht;
bij wijziging van de uitbater.

Artikel 10
Administratieve sancties en maatregelen
§1. Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen en verordeningen
geen andere straffen voorzien, kunnen inbreuken op dit reglement, gepleegd door personen vanaf 16
jaar of door rechtspersonen, gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie:
•
•

een administratieve geldboete, of
een administratieve schorsing of intrekking van een door de stad afgeleverde toelating of
vergunning, en/of een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.

§2. Onverminderd het voorgaande, kan de politie bij vaststelling van een handcarwash zonder
vergunning de inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten en verzegelen.
Artikel 11
Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 november 2021
Artikel 12
Bekendmaking - toezicht
§1. Dit reglement wordt bekendgemaakt conform art. 286 -287 DLB.
§2. Een afschrift van dit reglement wordt conform art. 119 Nieuwe Gemeentewet overgemaakt aan de
Bestendige Deputatie, de griffie van de politierechtbank en de griffie van de rechtbank van eerste
aanleg.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

Kathleen Bergoets

Bert Stippelmans

algemeen directeur

voorzitter

Voor eensluidend afschrift:

Ondertekend door Kathleen Bergoets (Signature)
#$ondertekening2$#
Datum: 2021.09.02 10:20:48 CEST
Functie: algemeen directeur
Locatie: SINT-TRUIDEN

Ondertekend door Veerle Heeren (Signature)
#$ondertekening1$#
Datum: 2021.09.01 16:01:15 CEST
Functie: burgemeester
Locatie: SINT-TRUIDEN

Kathleen Bergoets

Veerle Heeren

algemeen directeur

burgemeester
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