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GEMEENTERAAD 

ontwerp 

 
Zitting van  16 december 2019 

 

Aanwezig: Steven Michiels voorzitter 
Karin Derua burgemeester 
Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Remi Serranne
 schepenen 
Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Ann 
Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, 
Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert 
Verschueren raadsleden 
Johan Smits algemeen directeur 
 

Verontschuldigd: Steven Van Loock, Eddy Mortier raadsleden 
 

 

 
Openbare zitting 
1. Voorstel schorsing zitting 
2. Kennisname beëindiging periode van verhindering gemeenteraadslid Audrey Bogaerts 
3. Besluit bij hoogdringendheid - afsluiten convenant kansspelinrichting klasse B 
4. Convenant kansspelinrichti klasse B Euro 78 
5. Notulen vorige zitting 
6. Verlenging exclusiviteitsovereenkomsten Interleuven 
7. Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018 
8. Beleidsvisie sociaal wonen 
9. Actieprogramma Register Onbebouwde Percelen 
10. Inzameling van papier en karton in minicontainers 
11. Opmaak verkeersleefbaarheidsplan - stand van zaken 
12. Budgetwijziging 2019 nr. 1 
13. AGB - Leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGB investeringsenveloppe 

2020 
14. Prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 2020 
15. Politiezone - dotatie 2020 
16. Aanvullende personenbelasting 2020-2025 
17. Opcentiemen onroerende voorheffing 2020-2025 
18. Milieubelasting 2020-2025 
19. Afvalbelasting 2020-2025 
20. Belasting op inzameling van huishoudelijk afval en aanbieding van afvalstoffen op het 

recyclagepark 2020-2022 
21. Belasting op tweede verblijven 2020-2025 
22. Belasting op ontgravingen 2020 – 2025 
23. Belasting op leegstand van woningen en gebouwen 2020-2025 
24. Belasting op leegstand van bedrijfsterreinen 2020-2025 
25. Belasting op drijfkracht 2020-2025 
26. Belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten 

2020-2025 
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27. Belasting op afgifte van omgevingsvergunningen 2O20 - 2O25 
28. Belasting op de vergunning bestemd voor het exploiteren van diensten voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder 2020-2025 
29. Belasting op vervoer van personen met een politievoertuig 2020-2025 
30. Belasting op masten en pylonen 2020 – 2025 
31. Retributie op afgifte van administratieve documenten 2020-2025 
32. Retributie op gebruik gemeentelijk openbaar domein voor ambulante handel buiten de 

wekelijkse markt en de jaarmarkten 2020-2025 
33. Retributie op grafconcessies, columbariumconcessie, urneveldgraven en herdenkingsplaatsjes 

voor asverstrooiing 2020 – 2025 
34. Retributie op uitvoering van werken ten laste van derden 2020-2025 
35. Retributie op het in bewaring houden van goederen van derden 2020-2025 
36. Retributie op het gebruik van openbaar domein door nutsmaatschappijen 2020-2025 
37. Meerjarenplan gemeente & OCMW 2020 - 2025 
38. Vragen bij het meerjarenplan gemeente & OCMW 2020 - 2025 
39. Vragen bij het meerjarenplan gemeente & OCMW 2020 - 2025 
40. RUP Eekhoornhof en uitbouw VBS Schiplaken 
41. Beek Bieststraat 
42. Fietsenparking gemeentelijke basisschool 
43. Woning Brouwersstraat 4 
44. Landschapskwaliteit en milieu 
45. Bijen - milieu - natuur - klimaat 
46. Vaartdijk – Trianonlaan 
47. Zebradpad Zevenbunderweg - Consciencelaan 
48. SAVE-charter 
49. Europese gehandicaptenparkeerkaart - stand van zaken 
50. Gemeentebal - stand van zaken 
51. Afsluiting veldweg 68 
52. Belemmering fietspad kruispunt Bredepleinstraat 
53. Ontsluiting VBS Schiplaken 
54. Sociale woningen Sijsjeslaan 
55. N21 - stand van zaken 
56. Evaluatie gemeentelijk klimaatplan 
57. Lichtverbruik handelaars 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Voorstel schorsing zitting 
De fracties van de CD&V, GROEN en NV-A stellen de voorzitter voor de gemeenteraadszitting te 
schorsen en een nieuwe datum af te spreken voor de verder zetting van de behandeling van de 
agenda en dit wegens het ver gevorderde uur dat een ernstige bespreking in de weg staat.  
Na debat legt de voorzitter het verzoek ter stemming met volgend resultaat: 
13 NEEN en 8 JA 
 
BESLUIT: 8 stemmen ja: Bert Meulemans, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue 

Bijlsma, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs en Steven D'hont. 
13 stemmen tegen: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 
Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy 
Stroobants, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
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Raadslid Bert Meulemans verklaart dat de CD&V-fractie de door haar ingediende punten terugtrekt. 
 
De raadsleden Bert Meulemans, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Maria Luise 
Altmutter, Regina Wolfs en Steven D’hont, verlaten de zitting. 

 
2. Kennisname beëindiging periode van verhindering gemeenteraadslid Audrey Bogaerts 
Gelet op artikel 14 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de mededeling door gemeenteraadslid Audrey Bogaerts van 20 september 2019 dat zij 
ouderschapsverlof wenst te nemen voor de geboorte van een kind; 
 
Gelet op de kennisname door de gemeenteraad van 25 september 2019 van de verhindering als 
gemeenteraadslid door Audrey Bogaerts voor de periode van 20 september 2019 tot en met 5 
december 2019; 
 
Gelet op de mededeling door gemeenteraadslid Audrey Bogaerts van 20 september 2019 dat de 
periode van verhindering een einde neemt op xxx 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Kennis te nemen van de mededeling van de gemeenteraadslid Audrey Bogaerts van 2 december 
2019 dat de periode van verhindering om te zetelen als gemeenteraadslid een einde neemt op 6 
december 2019. 
 
3. Besluit bij hoogdringendheid - afsluiten convenant kansspelinrichting klasse B 
Overwegende de vraag tot het afsluiten van een nieuwe convenant met betrekking tot de inrichting 
van een kansspelinrichting klasse B aan de Leuvensesteenweg 310, 3190 Boortmeerbeek af te 
sluiten; 
 
Gelet op artikel 23, 1e lid van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen dat bepaalt dat een punt dat niet op de agenda voorkomt, niet in bespreking mag worden 
gebracht, behalve in spoedeisende gevallen; 
 
Gelet op artikel 23, 1e lid van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen dat bepaalt dat tot spoedbehandeling alleen kan worden besloten door ten minste twee 
derde van de aanwezige leden; 
 
Overwegende dat de kansspelcommissie op 6 januari 2020 de aanvraag tot verlenging van de 
exploitatievergunning zal beoordelen; 
 
Overwegende dat de volgende gemeenteraad pas op 27 januari 2020 plaatsvindt; 
 
Gelet op de hoogdringendheid; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: Stemming acceptatie hoogdringend punt 

UNANIEM 
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In te stemmen met de behandeling bij hoogdringendheid van de vraag tot het afsluiten van een 
nieuwe convenant met betrekking tot de inrichting van een kansspelinrichting klasse B aan de 
Leuvensesteenweg 310, 3190 Boortmeerbeek. 
 
4. Convenant kansspelinrichti klasse B Euro 78 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1999 en latere wijzigingen betreffende de wet op de 
kansspelen, de kansspelinrichting en de bescherming van de spelers; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 en latere wijzigingen betreffende de werking 
en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse II, de wijze van aanvraag en de vorm van de 
vergunning klasse B; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 en latere wijzigingen tot vaststelling van de lijst 
van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen 
klasse II; 
 
Gelet op artikel 34 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de kansspelen, de 
kansspelinrichtingen en de bescherming van spelers dat bepaalt dat de uitbater van een 
kansspelinrichting een convenant met de gemeente moet afsluiten; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 april 2009 met betrekking tot de convenant voor 
het afsluiten van een kansspelinrichting klasse B aan de Leuvensesteenweg 310 met Alrecrea bvba, 
Liersesteenweg 125 A, 2280 Grobbendonk; 
 
Overwegende dat de vergunning voor de exploitatie van deze kansspelinrichting vervalt op 1 februari 
2020; 
 
Gelet op de aanvraag van EURO 78, rue Saint-Exupéry 17/13 te 4460 Grâce-Hollogne, rechtsopvolger 
van Alrecrea bvba, van 4 december 2019 waarmee een verlenging van de convenant voor de 
uitbating van een speelkamer wordt gevraagd; 
 
Overwegende dat naar aanleiding van de verlenging van deze convenant een aanpassing van de 
openingsuren wordt gevraagd zodat de speelkamer 24 uren op 24 uren kan worden geopend in 
plaats de actuele openingsuren, namelijk van 12 uur tot 3 uur. 
 
Overwegende dat het afsluiten van deze convenant tot de discretionaire bevoegdheid van de 
gemeenteraad behoort; 
 
Gelet op het positief advies van de politie; 
 
Overwegende dat de kansspelcommissie op 6 januari 2020 de aanvraag tot verlenging van de 
exploitatievergunning zal beoordelen; 
 
Overwegende dat de volgende gemeenteraad pas op 27 januari 2020 plaatsvindt; 
 
Gelet op de hoogdringendheid; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 
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art. 1  
Met EURO 78, rue Saint-Exupéry 17/13 te 4460 Grâce-Hollogne een convenant met betrekking tot de 
inrichting van een kansspelinrichting klasse B aan de Leuvensesteenweg 310, 3190 Boortmeerbeek af 
te sluiten waarbij een openingsregime van 24/24 wordt toegelaten. 
 
art. 2  
EURO 78, rue Saint-Exupéry 17/13 te 4460 Grâce-Hollogne in kennis te stellen van dit besluit. 
 
5. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25 november 2019 goed.  
 
6. Verlenging exclusiviteitsovereenkomsten Interleuven 
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van Interleuven zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2019 onder nummer 19134061; 
 
Gelet op het besluit van 22 mei 2019 van de raad van bestuur van Interleuven inhoudende het 
voorstel tot aanpassing van de statuten van Interleuven en met betrekking tot de omschrijving van 
de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse exclusiviteit; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 juni 2019 waarbij werd beslist akkoord te gaan met 
de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen; 
 
Gelet op het besluit van 11 september 2019 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven 
waarbij de statutenwijziging werd goedgekeurd; 
 
Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van Interleuven blijkt dat : 
1.3. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking bij infrastructuurwerken 
1.4. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking bij gebouwen 
1.5. Technische en administratieve begeleiding, adviseren en coördineren van projecten 
2.2. Uitvoering ruimtelijk vergunningenbeleid  
2.3. Huis voor OmgevingsKwaliteit (ad hoK) 
3.1. Basisondersteuning 
3.2. Klimaatondersteuning 
3.3. Taakondersteuning 
4.2. Geïntegreerde omgevingshandhaving  
7.1. GIS begeleiding en ondersteuning 
7.2. Inventarisatie en/of actualisatie van ruimtelijke situeerbare gegevens 
9.1. Begeleiding bij de uitbouw en het gebruik van het regionaal digitaal loket kinderopvang. 
13.1. Begeleiden, opvolgen, adviseren en ondersteunen van de gemeentelijke noodplanning 
kunnen worden gerealiseerd; 
 
Overwegende dat de gemeente als deelnemer van Interleuven, als dienstverlenende vereniging en 
als deelnemer van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ in de 
mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze 
diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden; 
 
Overwegende dat de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij de 
uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer er zelf toe gehouden is om de 
overheidsopdrachtenwetgeving na te leven; 
 
Overwegende dat de toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan de zelfstandige 
groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ onder meer tot voordeel heeft dat er op de 



- 333 - 

door de eigen personeelsleden van de zelfstandige groepering ‘InterLeuven ondersteunende 
activiteiten’ geleverde prestaties geen btw zal worden doorgerekend naar de deelnemer toe; dat op 
alle andere prestaties en kosten uiteraard wel btw verschuldigd blijft; 
 
Overwegende dat er daarenboven in de statuten van Interleuven wordt voorzien in een 
vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen; 
 
Overwegende dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en 
expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De 
kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 3 worden verrekend 
aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de aanrekening van 
de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een 
open boekhouding”; 
 
Overwegende dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het 
project op te volgen; 
 
Overwegende dat de uurlonen voor de personeelsleden worden door de zelfstandige groepering 
‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ op basis van de reële kostprijs als volgt bepaald (toestand 
op 1 oktober 2019): 

• Projectleider/specialist-expert  88,00 EUR (basis na de komma 88,28 EUR) 
• Projectmedewerker-expert  78,00 EUR (basis na de komma 78,33 EUR) 
• Projectmedewerker   72,00 EUR (basis na de komma 72,12 EUR) 
• Administratieve ondersteuning  65,00 EUR (basis na de komma 64,66 EUR) 

 
De hier opgegeven uurlonen zijn gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals toepasselijk 
in de openbare sector. Alle andere kosten, zoals verplaatsingskosten, uitrustingskosten, ... zijn 
begrepen in deze uurprijs. 
 
De uurlonen worden telkens berekend op een cijfer na de komma waarna overgegaan wordt tot 
afronding op het lagere of hogere eenheidscijfer. Bij een volgende indexering wordt terug uitgegaan 
van het vorige, na de komma bekomen cijfer, zodat telkens een correcte berekening van de 
uurtarieven plaatsvindt. 
 
Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de gemeente zich 
ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven, uitsluitend 
een beroep te doen op de diensten van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende 
activiteiten’, en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de duur van zes jaar niet mag 
overschrijden; 
 
De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op de 
zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’, dan wel om deze diensten zelf uit 
te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de 
exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden; 
 
Dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot en met 31 december 
2025 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van 
voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening en 
aldus zonder aanrekening van btw; 
 
Dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in bijlage 
toegevoegde samenwerkingsovereenkomst. 
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Dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan de zelfstandige 
groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij exclusiviteit toe te kennen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
art. 1  
De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van Interleuven, in exclusiviteit 
toe te kennen aan de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ met ingang 
van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025, met dien verstande dat opdrachten die werden 
toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem 
van de exclusieve dienstverlening: 
1.3. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking bij infrastructuurwerken 
1.4. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking bij gebouwen 
1.5. Technische en administratieve begeleiding, adviseren en coördineren van projecten 
2.2. Uitvoering ruimtelijk vergunningenbeleid  
2.3. Huis voor OmgevingsKwaliteit (ad hoK) 
3.1. Basisondersteuning 
3.2. Klimaatondersteuning 
3.3. Taakondersteuning 
4.2. Geïntegreerde omgevingshandhaving  
7.1. GIS begeleiding en ondersteuning 
7.2. Inventarisatie en/of actualisatie van ruimtelijke situeerbare gegevens 
9.1. Begeleiding bij de uitbouw en het gebruik van het regionaal digitaal loket kinderopvang. 
13.1. Begeleiden, opvolgen, adviseren en ondersteunen van de gemeentelijke noodplanning 
 
art. 2  
De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage toegevoegde 
samenwerkingsovereenkomst. 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het uitvoeren van deze beslissing. 
 
7. Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2014 met betrekking tot de verlenging van 
de Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Midden-Vlaams-Brabant voor de schooljaren 2014 - 
2020; 
 
Gelet op de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 in de vergadering van het 
Beheerscomité van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant van 19 november 2019; 
 
Gelet op artikel 9 §3 van de statuten van de intergemeentelijke samenwerking dat stelt: “Het 
beheerscomité stelt een begroting op en legt de rekeningen vast. Deze worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden.”; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: UNANIEM 
 

art. 1 
Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant 
goed te keuren. 
 
art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de DirCo. 
 
8. Beleidsvisie sociaal wonen 
Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid  van 27 maart 2009 en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
art. 1 
De visienota 'Sociaal wonen in Boortmeerbeek' over het behalen van het bindend sociaal objectief 
goed te keuren. 
 
art. 2 
Deze visienota voor te leggen aan het eerstvolgende lokaal woonoverleg. 
 
9. Actieprogramma Register Onbebouwde Percelen 
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (DGP) waarmee 
aan de gemeenten een duidelijke taakstelling wordt gegeven voor wat betreft het realiseren van een 
sociaal en bescheiden woonaanbod;  
 
Gelet op artikel 4.1.7 van het grond- en pandenbeleid dat de gemeenten verplicht tot het opmaken 
van een actieprogramma; 
 
Overwegende dat dit actieprogramma de opmaak inhoudt van een register van onbebouwde 
bouwgronden in eigendom van Vlaamse publieke rechtspersonen (gemeenten, OCMW’s, 
kerkfabrieken, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,….); 
 
Overwegende dat het actieprogramma de uiteindelijke selectie omvat van percelen die verder zullen 
worden onderzocht naar een mogelijke sociale ontwikkeling toe; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 25 november 2019; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
art. 1 
Het actieprogramma met het register onbebouwde percelen in de gemeente Boortmeerbeek, 
eigendom van Vlaamse publieke rechtspersonen goed te keuren. 
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art. 2 
Dit besluit ter kennisgeving over te maken aan het Woonloket. 
 
10. Inzameling van papier en karton in minicontainers 
Overwegende dat door de raad van bestuur van Ecowerf eind 2018 de vraag is gesteld naar een 
onderzoek aangaande de haalbaarheid voor de inzameling van papier en karton in containers, naar 
analogie van het huidige project te Bertem waar reeds meerdere jaren op succesvolle wijze het papier 
en karton op deze manier wordt ingezameld. 
 
Overwegende dat de belangrijkste redenen om de inzameling te wijzigen zijn: 

• Betere dienstverlening; 
• Ergonomie van de laders; 
• Voorkomen van waai- en zwerfvuil; 
• Uniform inzamelsysteem; 

 
Overwegende dat een werkgroep bestaande uit 14 gemeenten volgend voorstel, met een kostenmodel 
dat haalbaar is voor de gemeenten, uitwerkte:  

• Uniform systeem: 240 l container is de standaard container, andere container kan op 
aanvraag; 

• Papier en karton moet in de container, niet naast plaatsen; 
• De containers worden geregistreerd maar niet gewogen; 
• Tarieven moeten voor alle gemeenten gelijk zijn; 
• Vier-wekelijkse inzameling (verbetering rendement); 
• Geen aanbiedingstarief; 
• Kosten van het project moeten beheersbaar blijven; 
• Subsidie van Fost Plus is nodig (gefaseerde uitvoering); 
• Wel huur (gelijk aan de andere DifTar-containers); 
• Huur is voor de 3 containers gelijk (geen invloed op de keuze); 
• Kmo’s zijn mogelijk (naar analogie van andere DifTar-containers); 

 
Gelet op de goedkeuring van de raad van bestuur van dit voorgestelde model tijdens de zitting van 9 
oktober 2019; 
 
Overwegende dat EcoWerf, na goedkeuring van subsidiëring van Fost Plus, begin 2021 effectief met 
dit project wil starten in de DifTar-gemeenten of gemeenten die de intentie hebben om in de nabije 
toekomst met DifTar in te voeren; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
art. 1 
Aan EcoWerf te laten weten dat de gemeente Boortmeerbeek direct bij de opstart in 2021 wenst 
deel te nemen aan het project 'inzameling van papier en karton in minicontainers' . 
 
 
11. Opmaak verkeersleefbaarheidsplan - stand van zaken 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de schepen van verkeer Hans De Locht over 
de stand van zaken met betrekking tot het traject van de opmaak van het verkeersleefbaarheidsplan 
voor de gemeente en de verdere timing hiervan. Het voorstel is als volgt: 
1. Afwerken van de consultatieronde 
2. Bespreking op de gemeenteraad van het rapport (nog geen beslissing) 
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3. Principieel akkoord van de gemeenteraad (na eventuele aanpassingen) 
4. Nieuwe consultatieronde van de bevolking 
5. Definitieve beslissing van de gemeenteraad 
Op dit ogenblik zijn de 'tweede participatieavonden per deelgemeente' afgerond. Het is een traject 
dat door de inwoners enorm geapprecieerd wordt en waar we ook naar een definitieve oplossing aan 
het groeien zijn. De mogelijke oplossingen staan op het intranet, zodat iedereen ze kan bekijken, de 
verslagen volgen en zullen ook daar terecht komen. Met studiebureau Vectris zullen de opmerkingen 
uit die laatste participatierondess worden verwerkt zodat één oplossingenkaart tot stand komt.  Deze 
zal met de gemeenteraad worden besproken waarbij het plan en de motivering vooraf worden 
bezorgd. Dit plan wordt dan nog een laatste keer aan de 125 inwoners die aan het plan meegewerkt 
hebben voorgesteld, om daarna door de gemeenteraad definitief goedgekeurd te worden. Bedoeling 
is dat op die gemeenteraadszitting ook een actieplan klaar is met wat wanneer zal worden 
uitgevoerd. 
 
12. Budgetwijziging 2019 nr. 1 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 20 juli 2018 betreffende de 
budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019; 
 
Overwegende dat de gemeente in 2020 start met de toepassing van de nieuwe BBC-regels en voor 
2019 een budget dient op te maken volgens de regels van het gemeentedecreet en het besluit van de 
Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies en de OCMW's; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 met betrekking tot de goedkeuring 
van het budget 2019; 
 
Overwegende de noodzaak om het budget 2019 op sommige posten aan te passen; 
 
Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 25 juni 2018 met betrekking tot de goedkeuring van 
het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2020 en de budgetwijziging 2018 nr. 1;  
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
art. 1 
De budgetwijziging 2019 nr. 1 goed te keuren. 
 
art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
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13. AGB - Leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGB investeringsenveloppe 
2020 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2003 waarin de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werden goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2003 door de Vlaamse 
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 8 augustus 
2003 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003; 
 
Gelet op de Beslissing BTW nr. E.T.129.288 van 19 januari 2016 waarin de fiscus het standpunt 
inneemt dat vanaf 2016 enkel met prijssubsidies kan worden gewerkt in het kader van het 
winstoogmerk van het AGB; 
 
Gelet op het prijssubsidiereglement goedgekeurd op 16 december 2019; 
 
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB; 
 
Gelet op het voorstel van meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek; 
 
Gelet dat de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2020 worden geraamd op  
10.000,00 EUR. 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
art. 1 
De gemeenteraad keurt de leningsovereenkomst en het bedrag in de leningsovereenkomst voor de 
transactiekredieten in de AGB-Investeringsenveloppe 2020 als volgt goed: 
 
“LENINGSOVEREENKOMST VOOR DE TRANSACTIEKREDIETEN IN DE AGB-INVESTERINGSENVELOPPE 
2020. 
 
Tussen: 
 
De GEMEENTE BOORTMEERBEEK, met zetel te te 3190 Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, hier 
vertegenwoordigd door: 
- De voorzitter van de gemeenteraad, zijnde de heer Steven MICHIELS; 
- De algemeen directeur, zijnde de heer Johan SMITS; 
 
Tot onderhavige overeenkomst gemachtigd ingevolge besluit van de gemeenteraad van 16 december 
2019, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht. 
 
Overeenkomstig artikel 330 e.v. van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 is dit besluit 
van de gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen bestuurlijk 
toezicht van de provinciegouverneur; 
 
hierna genoemd ‘Uitlener’, enerzijds en 
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Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF BOORTMEERBEEK, afgekort “AGB Boortmeerbeek”, met zetel te 
3190 Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2 en ondernemingsnummer 0864.141.227, hier 
vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde de heer Denis BOSNY; 
 
Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Boortmeerbeek op 28 april 2003 en 
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken op 8 augustus 2003 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 
2003; 
 
De voorzitter van de raad van bestuur werd gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen door 
de Raad van Bestuur dd. 16 december 2019. 
 
Overeenkomstig artikel 330 e.v. van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 is dit besluit 
van de raad van bestuur onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen bestuurlijk 
toezicht van de provinciegouverneur; 
 
hierna genoemd ‘Lener’, anderzijds, 
 
hierna samen genoemd ‘de partijen’ 
 
wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden: 
 
Art. 1 – Voorwerp 
 
De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de hoofdsom, met 
de duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna worden bepaald. 
 
Art. 2 – Hoofdsom 
 
De Lener erkent aan de Uitlener de som van 10.000,00 EUR verschuldigd te zijn.  Dit bedrag wordt 
evenwel aangepast aan het effectief opgenomen bedrag. 
 
Art. 3 – Doel van de lening 
 
De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de transactiekredieten van de 
investeringsenveloppe 2020. 
 
Het bedrag van de lening wordt aan de Lener ter beschikking gesteld door opnamen via de rekening-
courant tussen de Uitlener en de Lener. 
 
Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van rechtswege de 
onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg. 
 
Art. 4 – Duurtijd 
 
Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2030.  Deze duurtijd wordt bij opmaak 
van de rekening aangepast aan de effectieve duurtijd, en dit op basis van de reëel verichte 
investeringsuitgaven. 
 
Tussen de partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige 
overeenkomst na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het even 
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welke reden, niet op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan afbreuk te doen 
aan de eisbaarheid. 
 
Art. 5 - Vaststelling renteloosheid 
 
Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de lening 
loopt. 
 
Art. 6 – Terugbetaling 
 
De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen: 
 

Rentevoet 0%     

Jaarnummer Vervaldag Aflossing Intrest Kapitaal Uitstaand 
saldo 

1 31/12/2020 1.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 

2 31/12/2021 1.000,00 0,00 1.000,00 8.000,00 

3 31/12/2022 1.000,00 0,00 1.000,00 7.000,00 

4 31/12/2023 1.000,00 0,00 1.000,00 6.000,00 

5 31/12/2024 1.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00 

6 31/12/2025 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 

7 31/12/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 

8 31/12/2027 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 

9 31/12/2028 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

10 31/12/2029 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

 
Afhankelijk van het bedrag dat effectief door de Lener wordt opgenomen, wordt de definitieve 
aflossingstabel opgesteld.  De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van ingebruikname van 
het actief. 
 
De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de prijssubsidies 
die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn.  De Lener machtigt de Uitlener om het passende 
bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld aan de Lener.  Deze inhoudingen 
worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens akkoord van het directiecomité met een 
afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen). 
 
Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan om de 
terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening van de Uitlener. 
 
Art. 7 - Boete bij te late terugbetaling 
 
Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd tegen 
het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd met 100 
basispunten, en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij iedere begonnen 
maand als een volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is bevoegd onmiddellijke 
betaling daarvan te verlangen. 
 
Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post aangetekende brief 
wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het gehele nog verschuldigde 
bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea berekend. 
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Art. 8 – Opeisbaarheid 
 
Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden 
opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: 

- de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te herstellen; 
- de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de Lener niet alsnog nagekomen heeft 

binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de 
sommatie genoemd, zich in regel te stellen. 

 
Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht onverminderd 
alle persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit te oefenen op al de 
goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van beslag, inbegrepen van 
bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener. 
 
Art. 9 - Wijzigingen 
 
Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener en 
vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen. Deze 
overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen worden gewijzigd. 
 
Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid 
 
Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst, noch enige 
rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen. 
 
Art. 11 - Toepasselijk recht 
 
Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de hoven 
en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd. 
 
Art. 12 – Splitsbaarheid 
 
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de geldigheid 
van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de overeenkomst in haar 
geheel.  Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is. 
 
Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst zullen 
partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel 
mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling. 
 
Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij aanvaardbare 
oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de overeenkomst. 
 
Aldus opgemaakt en ondertekend te Boortmeerbeek op […] in twee originele exemplaren, waarvan 
elke partij erkent er één te hebben ontvangen 
 
Voor de Uitlener, 
 
De algemeen directeur,      De Voorzitter van de gemeenteraad, 
J. SMITS       S. MICHIELS 
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Voor de Lener, 
 
De Voorzitter van de raad van bestuur, 
D. BOSNY 
 
art. 2 
De gemeente wordt voor de ondertekening vertegenwoordigd door de voorzitter van de 
gemeenteraad en de algemeen directeur. 
 
14. Prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 2020 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2003 waarin de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werden goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2003 door de Vlaamse 
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 8 augustus 
2003 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003; 
 
Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek vanwege de Gemeente Boortmeerbeek prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor 
de terbeschikkingstelling van de sporthal te Boortmeerbeek; 
 
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente Boortmeerbeek en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
art. 1 
Het prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren waarvan de 
tekst als volgt luidt: 
 
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB Boortmeerbeek 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor 
het kalenderjaar 2020. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2020 de inkomsten voor de 
terbeschikkingstelling van de sporthal minstens 179.630,47 EUR (excl. B.T.W.) moeten bedragen om 
economisch rendabel te zijn. 
 
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vanaf heden 
de voorziene prijzen (inclusief 6 % B.T.W.) voor de terbeschikkingstelling van de sporthal te 
vermenigvuldigen met een factor 4,49. 
 
De gemeente Boortmeerbeek erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, op basis 
van deze ramingen, de voorziene prijzen (inclusief 6% B.T.W.) voor de terbeschikkingstelling van de 
sporthal moet vermenigvuldigen met een factor 4,49 om economisch rendabel te zijn. 
 
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de sporthal wenst de gemeente 
Boortmeerbeek dat er tijdens het kalenderjaar 2020 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten 
aanzien van huurders van de sporthal. De gemeente Boortmeerbeek wenst immers de prijzen te 
beperken opdat de sporthal toegankelijk is voor iedereen.  
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De gemeente Boortmeerbeek verbindt er zich toe om voor de periode van 1 januari tot en met 31 
december 2020 deze beperkte prijzen te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.  
 
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Boortmeerbeek voor de 
terbeschikkingstelling van de sporthal bedraagt de prijs (inclusief 6% B.T.W.) die de huurder betaalt 
vermenigvuldigd met een factor 3,49.  
 
De gesubsidieerde prijzen (inclusief 6% B.T.W.) kunnen steeds geherevalueerd worden in het kader 
van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente 
Boortmeerbeek deze steeds documenteren.  
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek moet op de vijfde werkdag van elke kwartaal de 
gemeente Boortmeerbeek een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers van de sporthal. Dit 
overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze 
prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom 
Gemeentebedrijf Boortmeerbeek uitreikt aan de gemeente Boortmeerbeek. De gemeente 
Boortmeerbeek dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek binnen de vijf werkdagen na ontvangst. 
 
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2021 zal worden onderhandeld tussen de gemeente 
Boortmeerbeek en het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vóór 30 januari 2021. 
 
art. 2 
De provinciegouverneur in kennis te stellen van dit besluit op de wijze zoals bepaald in artikel 252, §1 
van het Gemeentedecreet. 
 
15. Politiezone - dotatie 2020 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrieven betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting ten behoeve van de politiezones; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 18 december 2001 betreffende de verdeling van de 
dotaties over de gemeenten van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen; 
 
Gelet op het akkoord van 28 oktober 2019 afgesloten tussen de vertegenwoordigers van de 
gemeenten betreffende de verdeling van de dotaties tussen de gemeenten van de politiezone 
Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen voor het jaar 2020; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
art. 1  
Het aandeel van de gemeente Boortmeerbeek in de begroting van de politiezone Boortmeerbeek-
Haacht-Keerbergen 2020, vastgesteld op 1.418.353,08 EUR als exploitatietoelage en 69.187,33 EUR 
als investeringstoelage, te aanvaarden. 
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art. 2  
Het politiecollege in kennis te stellen van dit besluit. 
 
art. 3  
Dit besluit aan het administratief toezicht te onderwerpen. 
 
16. Aanvullende personenbelasting 2020-2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-
procedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
art. 1 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van 
de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 
 
art. 2 
De belasting wordt vastgesteld op 5,8 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de 
inkomstenbelasting 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt 
gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het 
aanslagjaar voorafgaande jaar. 
 
art. 3 
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur 
der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen. 
 
17. Opcentiemen onroerende voorheffing 2020-2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
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Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-
procedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op artikel 2.1.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4 van het decreet van 13 december 2013 houdende de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
art. 1 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten bate van de gemeente 725 opcentiemen 
geheven op de onroerende voorheffing. 
 
art. 2 
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse 
Belastingdienst. 
 
18. Milieubelasting 2020-2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 42 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-
procedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Overwegende de algemene dienstverlening in het kader van het milieu; 
 
Overwegende de algemene verplichtingen van de gemeente in het kader van de milieuwetgeving; 
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Overwegende de talrijke milieu-initiatieven die de gemeente neemt in het belang van alle inwoners 
zoals bijvoorbeeld sensibilisatieacties, subsidiëringbeleid, waterbeheersing, slibverwerking, strijd 
tegen sluikstorten, enz.; 
 
Overwegende dat deze dienstverlening voor alle gebruikers gelijk is en niet onder het principe ‘de 
vervuiler betaalt’ kan worden begrepen omdat deze dienstverlening geen betrekking heeft op de 
behandeling van afvalstoffen en dus een gelijkmatige verdeling van de lasten verantwoord is; 
 
Overwegende dat het heffen van een afzonderlijke milieubelasting bijdraagt tot de sensibilisering van 
de bevolking en het organiseren van bijzondere milieu-initiatieven; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 – Belastbaar feit 
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een jaarlijkse milieubelasting. 
 
Artikel 2 – Belastingplichtige en bedrag van de belasting 
 
a) De belasting bedraagt 60,00 EUR per jaar en per gezin.  Zij wordt ten laste gelegd van elk 
gezin gewoonlijk of tijdelijk op het grondgebied van de gemeente verblijvend. 
 Alleen de op 1 januari bestaande toestand wordt in aanmerking genomen. 
b) De belasting bedraagt 40,00 EUR per jaar voor: 
• een individuele natuurlijke persoon die als referentiepersoon op een adres in het rijksregister 
van de gemeente opgenomen is  
• en voor de individuele natuurlijke persoon die als enige meerderjarige referentiepersoon 
samenwonend met minderjarigen op een adres in het rijksregister van de gemeente opgenomen is. 
Alleen de op 1 januari bestaande toestand wordt in aanmerking genomen. 
c) De belasting bedraagt 40,00 EUR per jaar voor een standplaats binnen een kampeerterrein of 
weekendverblijfpark. 
d) Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 60,00 EUR per jaar, voor elke nijverheids-, 
handels- of andere instelling,  vereniging of groepering. 
 
 “Gezin” wordt gebruikt in dezelfde zin als in de bepaling gegeven door de laatste algemene 
onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters. 
Voor nijverheids-, handels- of andere instellingen, verenigingen of groeperingen wordt de belasting 
geheven wanneer zij over een eigen vestiging beschikken en wordt de belasting geheven op naam 
van de nijverheids-, handels- of andere instelling,  vereniging of groepering. 
 
De uitbater van een kampeerterrein en/of weekendverblijfpark ontvangt vanwege het 
gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de 
erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. Daarin worden de gegevens van de 
belastbare gezinnen of personen opgenomen. 
De uitbater van een kampeerterrein en/of weekendverblijfpark die geen aangifteformulier heeft 
ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het 
gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. 
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Op basis van deze gegevens rekent de uitbater de verschuldigde belasting met de financieel 
beheerder af. 
 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de voorgaande paragraaf gestelde termijn, of in geval van 
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting 
ambtshalve ingekohierd. 
 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college 
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekende brief, 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 volgend op de datum van 
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
 
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende 
een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar.  Deze termijn wordt met twee 
jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de 
bedoeling schade te berokkenen. 
 
Artikel 3 – Invordering 
 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 4 – Betaling 
 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 5 – Bezwaar 
 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.  
Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van burgemeester en 
schepenen in deze mogelijkheid voorziet. 
 
Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgende op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd en dit binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan. 
 
Artikel 6 – Intrekking voorgaande belastingreglementen 
 
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
Artikel 7 – Slotvermelding 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1,3,4,6 tot en met 9bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen er artikel 
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126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet 
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
19. Afvalbelasting 2020-2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-
procedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Overwegende dat de organisatie van de ophaling en verwerking van huisvuil onvoldoende kan 
worden gefinancierd met retributies en tarieven die het principe 'de vervuiler betaalt' volgen; 
 
Overwegende dat de organisatie van de ophaling en verwerking van huisvuil voor alle potentiële 
afhaalpunten moet gebeuren en niet alleen voor alle werkelijke afhaalpunten van EcoWerf; 
 
Overwegende dat niet alle afval dat moet worden opgehaald en verwerkt, kan worden toegewezen 
aan identificeerbare vervuilers; 
 
Overwegende dat daardoor alle belastingplichtigen moeten bijdragen en niet alleen diegenen die als 
afhaalpunt gebruik maken van de organisatie van EcoWerf; 
 
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen best verhaald 
worden op alle inwoners deels via een vast belastingbedrag en deels via een retributie die 
gedifferentieerd wordt in functie van de afvalsoort en in functie van het aangeboden gewicht; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 
 
Artikel 1 – Belastbaar feit 
  
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een jaarlijkse belasting op het ophalen en verwerken van diverse fracties huishoudelijk afval en met 
huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en voor het gebruik van het 
containerpark. 
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Artikel 2 – Belastingplichtige 
  
De belasting is verschuldigd door: 
• de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of in 
het vreemdelingenregister op 1 januari; 
• de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even 
welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft op 1 januari, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede 
verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de 
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister; 
• ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die op 1 januari als hoofd- en of bijkomende 
activiteit op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of 
dienstverlenende activiteit uitoefent. 
 
Artikel 3 – Bedrag van de belasting 
  
De belasting bedraagt 72,00 EUR per jaar voor een gezin en een rechtspersoon.   
De belasting bedraagt 36,00 EUR per jaar voor  
• een individuele natuurlijke persoon die als referentiepersoon op een adres in het rijksregister 
van de gemeente opgenomen is  
• en voor de individuele natuurlijke persoon die als enige meerderjarige referentiepersoon 
samenwonend met minderjarigen op een adres in het rijksregister van de gemeente opgenomen is. 
 
Artikel 4 – Invordering 
 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 5 – Betaling 
 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
  
Artikel 6 – Bezwaar 
 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.  
 
Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van burgemeester en 
schepenen in deze mogelijkheid voorziet. 
 
Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgende op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd en dit binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan. 
 
Artikel 7 – Intrekking voorgaande belastingreglementen 
 
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
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Artikel 8 – Slotvermelding 
  
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 
artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet 
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
20. Belasting op inzameling van huishoudelijk afval en aanbieding van afvalstoffen op het 

recyclagepark 2020-2022 
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), 
zoals gewijzigd; 
 
Gelet op de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA), zoals gewijzigd, in zonderheid bijlagen 2.1. en 5.1.4; 
 
Gelet op het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van de 
Vlaamse Regering van 16 september 2016, samen met de wijzigingen goedgekeurd op 17 mei 2019; 
 
Overwegende dat met ingang van 29 november 1999, aangevuld bij gemeenteraadsbesluit van 2 juli 
2007 de gemeente beheersoverdracht deed aan Interleuven, de rechtsvoorganger van de 
intergemeentelijke vereniging EcoWerf, voor de uitbating van het gemeentelijke recyclagepark; 
 
Overwegende dat de uitbating van het recyclagepark in de gemeente met ingang van 24 juni 2008 
werd geautomatiseerd; 
 
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de bezoeker van het recyclagepark zal worden 
geïdentificeerd en dat zijn bezoek aan het recyclagepark zal worden geregistreerd, alsook dat de 
aangevoerde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zullen 
worden geregistreerd; 
 
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan 
EcoWerf voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon 
huisvuil, het grofvuil, gft, pmd (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval); 
 
Overwegende dat de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil en gft (en het daarmee 
vergelijkbaar bedrijfsafval) met ingang van 1 april 2008 werd geautomatiseerd; 
 
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de voormelde afvalfracties dienen te worden 
aangeboden in daartoe ter beschikking gestelde containers, voorzien van een elektronische2 
gegevensdrager die toelaat de aanbieder te identificeren, en dat het aangeboden afval wordt 
gewogen en geregistreerd; 
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Overwegende dat de kosten voor de huis-aan-huis inzameling het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft, 
pmd, (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) en de kosten voor de uitbating van het gemeentelijk 
recyclagepark, - en meer in het bijzonder verbonden kosten voor inzameling en verwerking van de daar 
aangeboden afvalstoffen - zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën. 
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn; 
 
Overwegende dat derhalve, de kosten voor de huis-aan-huis inzameling en de kosten voor inzameling 
en verwerking van de op het recyclagepark aangebrachte afvalstoffen zullen verhaald worden op de 
aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting; 
 
Overwegende dat deze contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het 
volume of het gewicht van de aangeboden afvalstoffen; 
 
Overwegende dat de toepassing van een gedifferentieerde contantbelasting de gemeente toelaat om 
het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo prioriteit te verlenen aan 
afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren; 
 
Overwegende dat dergelijke gedifferentieerde contantbelasting in combinatie met de 
basisfinanciering vanuit de algemene middelen van de gemeente en een forfaitaire afvalbelasting 
een optimale invulling is van het principe van “de vervuiler betaalt”; 
 
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, 
de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen) in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; 
 
Gelet op het besluit van de Raad van bestuur van EcoWerf van 17 september 2014 met betrekking 
tot de vaststelling van het tarief van de pmd-zakken; 
 
Overwegende dat bij de invoering van DifTar in het werkingsgebied van EcoWerf in 2015 volgende 
afspraken werden gemaakt met de gemeenten: 

• een kostendekkingspercentage van 90% voor de inzameling huis-aan-huis; 
• een kostendekkingspercentage van 25% voor de inzameling op de recyclageparken; 
• een driejaarlijkse evaluatie/herziening van de tarieven in functie van de kostendekking; 

 
Overwegende dat de kostendekking voor 2018 was gedaald onder het streefniveau en dat een 
tariefaanpassing zich dan ook opdrong, rekening houdende met twee belangrijke principes: 

• de vervuiler betaalt 
• binnen de door Vlarema opgelegde tariefvork 

 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van EcoWerf van 26 juni 2019, na input gevraagd te 
hebben van het Algemeen comité en vervolgens van alle gemeente-vennoten om de tarieven zo aan 
te passen dat de kostendekking voor de groep DifTar-gemeenten (huis-aan-huis) hierdoor stijgt van 
84,2% naar 89,4%; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 en latere wijzigingen houdende regeling, voor het Vlaamse 
gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
art. 1 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 een contantbelasting te vestigen voor de huis-aan-huis 
inzameling van het gewoon huisvuil, het grofvuil, het pmd-afval, de zachte plastics, het gft-afval (en 
het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) en voor het ter inzameling en verwerking aanbieden van 
afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark, waarvan de tekst als volgt luidt: 
 
Contantbelasting op de huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk afval (gewoon huisvuil, grofvuil, 
pmd, zachte plastics en gft)  en de aanbieding van afvalstoffen op het recyclagepark  
 
Artikel 1 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
Huishoudelijk afval : Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere 
huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de 
omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden 
aangeboden, met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft 
(groenten, tuin– en fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude 
metalen, houtafval, snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
(AEEA), autobanden, steenachtige fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief ingezamelde 
afvalstoffen. 
 
Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD): Plastic flessen en flacons, 
metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking 
van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De aangeboden 
plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten 
of andere afvalstoffen bevatten. 
 
Groente-, Fruit- en Tuinafval (gft): Organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen 
van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en 
theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van keukenrol, plantaardig keukenafval en 
etensresten, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, 
zaagmeel en schaafkrullen, gazonmaaisel in kleine hoeveelheden, bladeren, onkruid en resten uit 
groente- en siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden. 
 
Papier en karton : Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk 
en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, 
boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied 
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen 
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten 
met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken e.d. 
 
Herbruikbare goederen : Alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane 
afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden 
gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische 
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informatiedragers, speelgoed, … 
 
Textiel : Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, 
tafelkleden, servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Frituurolie en afgelaten motorolie: Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of 
synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering 
van grote hoeveelheden motorolie, olie met pcb’s of andere giftige stoffen. 
 
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) : De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA. 
 
Glas : Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels, deksels en sluitingen, met 
uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas, 
rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein, 
aardewerk, beeldbuizen, e.d. 
 
Hol Glas: Betreft alle flessen en bokalen. 
 
Vlak glas: Alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas, nietgewapend 
glas, die geen hol glas zijn. 
 
Groenafval : Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, 
bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en 
kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Snoeihout : Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van 
minder dan 10 cm), haagscheersel. 
 
Gras- en bladafval : Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal tuinonderhoud, met 
uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond. 
 
Boomstronken : Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden 
ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik. 
 
Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van 
ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen. 
 
Bouwafval : Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a. 
Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten, 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, 
glas, hout en/of aarde. 
 
Steenafval: Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen … ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt, keramiek, gips en 
kalk, cellenbeton, asbest, … 
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Keramiek: Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s, tegels, stenen borden en 
tassen, porselein, …, met uitzondering van steenafval. 
 
Gips en kalk: Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel … ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, 
met uitzondering van cement, stenen, asfalt, … 
 
Cellenbeton: Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Asbestcement: Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën, vlakke 
eterniet … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic golfplaten, … 
 
Sloophout : Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en 
grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een 
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geïmpregneerde houtsoorten 
(tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas, treinbilzen. 
 
E.P.S. : Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim, 
verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim, 
styrofoamplaten,… 
 
Zachte plastics: Alle zuiver zachte plastics zoals zakjes, draagtassen, blisters (zonder aluminiumfolie), 
(noppen)folies, kuipjes, vlootjes, (yoghurt)potjes, bloempotjes, plantentrays, speelgoed (zonder 
batterijen of elektronica) en harde plastics kleiner dan een emmer van 10 liter, met uitzondering van 
plastic flessen en flacons (pmd), klein gevaarlijk afval (siliconentubes, bussen van detergenten, 
olievaten, verfpotten), piepschuim, (schuim)rubber, zwembandjes, zilverkleurige folies, pvc, touwen 
en netten.  
 
Harde plastics: Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, tuinmeubelen, 
bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ... ontstaan door de normale 
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met 
uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga), 
bouw- en isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van voedings- waren, plastic blisters en straps, 
cd’s, dvd’s en videobanden (restafval), ... 
 
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten : Apparaten die elektrische stromen of 
elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en apparaten voor het 
opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een van de categorieën, 
vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn voor gebruik met een 
spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle 
onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op 
het moment dat het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: 
apparaten die deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de 
bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en 
oorlogsmateriaal, tenzij het gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn 
bestemd, en grote, niet-verplaatsbare industriële installaties van elektrische en elektronische 
gereedschappen en tuingereedschappen. 
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Kurk : Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels, 
wandbedekking, …. 
 
Recyclagepark : Een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar particulieren 
en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde 
huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen 
bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren. 
 
Artikel 2 
De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de specifieke 
dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang de soort en de hoeveelheid of het gewicht van het 
afval bij de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, gft, pmd, zachte plastics en grofvuil (en 
het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval), dan wel de inzameling via het recyclagepark.  
 
Artikel 3 
De contantbelasting in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume van de ter 
inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen bedraagt: 
 

Fractie Contantbelasting  
particulieren 

Contantbelasting KMO 

a) Huisvuil 
• ophaling en verwerking 

⁰ per kg gewogen huisvuil 
⁰ aanbieding 40 l container 
⁰ aanbieding 120 l 

container 
⁰ aanbieding 240 l 

container 
⁰ aanbieding 360 l 

container 
⁰ aanbieding 1.100 l 

container 
⁰ voorrijkost op afroep 

 
• gebruiksrecht container 

⁰ container 40 l 
⁰ container 120 l 
⁰ container 240 l 
⁰ container 360 l 
⁰ container 1.100 l 
⁰ aankoop slot 

 
 

0,28 EUR/kg 
0,55 EUR/aanbieding 
0,55 EUR/aanbieding 
1,10 EUR/aanbieding 
1,65 EUR/aanbieding 
5,59 EUR/aanbieding 

 
75,00 EUR/inzameling op 

afroep 
 

0,84 EUR/maand 
0,84 EUR/maand 
1,66 EUR/maand 
2,47 EUR/maand 
4,58 EUR/maand 

25,00 EUR/slot 
 

 
 

0,28 EUR/kg 
0,55 EUR/aanbieding 
0,55 EUR/aanbieding 
1,10 EUR/aanbieding 
1,65 EUR/aanbieding 
5,59 EUR/aanbieding 

 
75,00 EUR/inzameling op 

afroep 
 

/ 
1,84 EUR/maand 
2,47EUR/maand 

2,64 EUR/maand 
7,07 EUR/maand 

25,00 EUR/slot 

b) Gft-afval 
• ophaling en verwerking 

⁰ per kg gewogen huisvuil 
 

• gebruiksrecht container 
⁰ container 40 l 
⁰ container 120 l 
⁰ container 240 l 

 
 

0,18 EUR/kg 
 
 

0,84 EUR/maand 
0,84 EUR/maand 
1,66 EUR/maand 

 
 

0,18 EUR/kg 
 
 

/ 
1,84 EUR/maand 
2,47EUR/maand 
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⁰ container 360 l 
⁰ container 1.100 l 
⁰ aankoop slot 

2,47 EUR/maand 
4,58 EUR/maand 

25,00 EUR/slot 
 

2,64 EUR/maand 
7,07 EUR/maand 

25,00 EUR/slot 

c) Grofvuil (geldt ook voor 
recyclagepark) 

• voorrijkost op afroep 
• verwerking per pakket 

of 
• 1 persoonsmatras 
• 1 persoonsbed 
• 2 persoonsmatras 
• 2 persoonsbed 
• zetel: 1-zit 
• zetel: 2-zit 
• zetel: 3-zit 
• stoel (2 stuks) 
• (tuin)tafel 

 
12,50 

EUR/aanleveringsbeurt 
7,50 EUR/begonnen 0,5 m³ 

 
7,50 EUR 
7,50 EUR 
15,0 EUR 

15,00 EUR 
7,500 EUR 
15,00 EUR 
22,50 EUR 

7,50 EUR 
7,50 EUR 

 
12,50 

EUR/aanleveringsbeurt 
7,50 EUR/begonnen 0,5 m³ 

 
7,50 EUR 
7,50 EUR 
15,0 EUR 

15,00 EUR 
7,500 EUR 
15,00 EUR 
22,50 EUR 

7,50 EUR 
7,50 EUR 

d) Pmd-afval (60 l zak) 0,15 EUR/zak 0,15 EUR/zak 

e) Roze zak (60 l zak) 0,25 EUR/zak 0,25 EUR/zak 

Toegangsgeld Volumetarief Contantbelasting  
particulieren 

Contantbelasting KMO 

a) Bezoek aan het recyclagepark 
• auto, voetganger, fiets 
• aanhangwagen 
• bestelwagen 

 
b) Asbestcement, kga, aeea, zachte 
plastics 
 
 
 
 
 
c) Gratis toegangsbeurten per jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Opgelet 

 
3,00 EUR/beurt 
9,00 EUR/beurt 

24,00 EUR/beurt 
 

Een voertuig dat enkel 
asbestcement, kga, aeea 
en/of zachte plastics in een 
roze zak aanvoert heeft 
gratis toegang tot het 
recyclagepark. 
 
4 per aansluitpunt; 
Een personenwagen, fietser 
of voetganger wordt 
verrekend als 1 gratis 
toegangsbeurt; 
Een aanhangwagen wordt 
geteld als 3 gratis 
toegangsbeurten. Een 
bestelwagen kan geen 
gebruik maken van de 
gratis beurten. 
 
Vanaf het 19e bezoek 
binnen 
hetzelfde kalenderjaar 
worden de KMO tarieven 
aangerekend. 

 
6,00 EUR/beurt 

18,00 EUR/beurt 
36,00 EUR/beurt 

 
Geen 
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Artikel 3bis 
 
Indien het afval wordt aangeboden door een gezin dan is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de 
referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het gezin die in de woongelegenheid 
van de referentiepersoon verblijven. 
 
Indien het afval wordt aangeboden door een onderneming of vereniging dan is de belasting hoofdelijk 
verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming, zijnde iedere natuurlijke – of 
rechtspersoon die de onderneming uitmaakt of de leden van de vereniging, indien deze geen 
rechtspersoonlijkheid heeft. 
 
Artikel 4 
§ 1 De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de 
contantbelasting betreffende de ophaling en verwerking verschuldigd op het ogenblik dat de 
kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen 
worden geregistreerd. 
De contantbelasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks verschuldigd in de helft 
van de maand. 
Iedere gebruiker van een container dient vooraf een bedrag te storten op de DifTar-rekening en dit in 
functie van de gebruikte containers. 
 

Aantal en type containers voorschot 

1 of meerdere containers van 40 en 120 liter 50,00 EUR 

per container van 240 l 100,00 EUR 

set van 3 containers van 360 l 500,00 EUR 

per container van 1.100 l 500,00 EUR 

 
Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval zal de 
contantbelasting, zoals bepaald in artikel 2, in mindering worden gebracht van het vooraf betaalde 
bedrag. De contantbelasting voor het meegegeven gewicht zal afgerond worden tot op 2 cijfers na de 
decimaal. 
Zodra het beschikbare bedrag lager is dan 10,00 EUR wordt door de financieel beheerder een nieuwe 
betalingsuitnodiging gestuurd. De containers worden niet meer geledigd van zodra de vervaldatum 
van de herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager is dan 0,00 EUR. 
Indien de niet-geledigde containers niet tijdig worden binnengehaald, kunnen ze worden geledigd 
aan het tarief vastgesteld in het gemeentelijk belastingreglement betreffende het ambtshalve 
opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente. 
Bij afmelding (verhuis, overlijden, …) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het nog beschikbare 
bedrag door de financieel beheerder teruggestort op rekeningnummer van de 
begunstigde. Een eindafrekening wordt afgeleverd. 
 
§ 2. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven pmd-zakken en roze 
zakken zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente 
vastgestelde plaats(en). 
 
§ 3. Personen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening inzake inzameling van grofvuil 
op afroep dienen de contantbelasting te betalen via de DifTar-rekening (indien aangesloten bij DifTar 
huis-aan-huis). 
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§4. Bij een DifTar volumepark is de contantbelasting verschuldigd door de bezoeker (particulier en 
KMO) die de afvalstoffen aanbiedt en betaalbaar, na volumebepaling en voor afgifte, met de 
betaalkaart Bancontact of via de DifTar rekening. 
 
Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering nog niet 
verlopen is, zal de bezoeker van het recyclagepark hierop attent gemaakt worden en nog slechts één 
maal de mogelijkheid hebben om het volumetarief of het tarief voor betalende fracties via de DifTar-
rekening te betalen. In dit geval zal ook steeds gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren 
met een minimaal bedrag dat gelijk is aan de schuld.  
 
Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering is 
verlopen, zal bij de ingang gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal 
bedrag dat gelijk is aan de schuld. Indien het saldo niet wordt aangezuiverd zal hij/zij geen toegang 
krijgen tot het het recyclagepark. Men zal ook geen gebruik meer kunnen maken van de inzameling op 
afroep tot het saldo werd aangezuiverd.  
 
Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangskaart wordt een 
contantbelasting gevraagd van 5,00 EUR. 
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het aanbrengen van afval 
afkomstig vanuit de gemeente, een toegangskaart voor het recyclagepark aanvragen bij het 
gemeentebestuur. De toegangskaart worden uitgeleend voor een periode van maximum 3 maanden, 
tegen een waarborg van 50,00 EUR.  
 
Artikel 5 
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 
Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een 
kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn 
van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 6 
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen 
deze contantbelasting bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van 
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de 
contante inning. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
indiening ervan. 
 
art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 
 
21. Belasting op tweede verblijven 2020-2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-
procedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
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Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Overwegende dat personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente niet 
worden belast via de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting; 
 
Overwegende dat personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente 
maar er toch verblijven eveneens gebruik maken of kunnen maken van de gemeentelijke 
infrastructuur en dienstverlening; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1  - Belastbaar feit  
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een jaarlijkse kohierbelasting op tweede verblijven op het grondgebied van de gemeente. 
 
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf is van 
de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan maar die op elk moment door hen kan worden 
bewoond en waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of het 
vreemdelingenregister van de gemeente Boortmeerbeek op 1 januari van het aanslagjaar.  
 
De hoedanigheid van het tweede verblijf wordt beoordeeld op 1 januari van het aanslagjaar. Ten 
aanzien van de gebruiker van het tweede verblijf wordt geen rekening gehouden met verdere 
onderverhuring, tijdelijke verhuring of gratis gebruiksverlening van het woonverblijf.  
 
De mogelijkheid tot onmiddellijke bewoning blijkt uit de feiten. Aanwezigheid van voldoende 
meubilair, eet- en slaapmogelijkheid, sanitaire voorzieningen en recente facturen van elektriciteit en 
water kunnen hier indicaties zijn. 
 
Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, weekendhuisjes, appartementen, optrekjes en alle 
andere vaste woongelegenheden met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans die al of 
niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.  
 
Lokalen die uitsluitend bestemd zijn om een beroepsactiviteit uit te oefenen, garages, tenten, 
verplaatsbare caravans worden niet als tweede verblijf beschouwd. 
 
Als tweede verblijf worden niet beschouwd: 

• de lokalen die vergund zijn voor het uitoefenen van een beroeps- of verenigingsactiviteit 
• de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij ze tenminste zes maanden van 

het aanslagjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden 
 
Een verblijf dat tegelijk als woongelegenheid en voor de uitoefening van een beroepsactiviteit wordt 
gebruikt of vergund is, wordt eveneens als tweede verblijf beschouwd. 
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Artikel 2 - Belastingplichtige  
 
De belasting is ondeelbaar en voor het gehele belastingjaar verschuldigd door de natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn 
belastingplicht geldt ook als het tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. Zijn 
belastingplicht geldt ongeacht of hij ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente. 
 
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door 
de vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor 
de betaling van de belasting.  
 
In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingplichtig voor zijn deel. In geval van 
multi-eigendom, is iedere multi-eigenaar belastingplichtig volgens zijn toegewezen deel.  
 
In het geval van eigendomsoverdracht van het onroerend goed zal de belasting verschuldigd zijn 
door de nieuwe eigenaar met ingang van 1 januari die volgt op de datum waarop de overdracht van 
het onroerend goed heeft plaatsgehad 
 
Artikel 3 - Bedrag van de belasting  
 
De belasting wordt vastgesteld op 500,00 EUR per tweede verblijf per jaar. 
 
Artikel 4 – Aangifteplicht 
 
De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar bij het gemeentebestuur 
aangifte doen van elk tweede verblijf dat zij in de gemeente bezitten door middel van het formulier 
waarvan het model door het college van burgemeester en schepenen werd vastgesteld. 
 
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, 
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden 
teruggestuurd. 
 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 15 januari 
van het jaar volgend op het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke 
gegevens ter beschikking te stellen. 
 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in het voorgaand artikel gestelde termijn, of in geval van onjuiste, 
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting 
ambtshalve ingekohierd. 
 
Artikel 5 – Ambtshalve vaststelling  
 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college 
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekende brief, 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 kalenderdagen volgend op de datum van 
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
 
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende 
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een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar 
verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de 
bedoeling schade te berokkenen. 
 
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met het dubbele van de verschuldigde 
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 
 
Artikel 6 – Invordering 
 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 7 - Betaling 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 8 – Bezwaar 
 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.  
Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van burgemeester en 
schepenen in deze mogelijkheid voorziet. 
Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgende op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd en dit binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan. 
 
Artikel 9 – Intrekking voorgaande belastingreglementen 
 
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
Artikel 10 – Slotvermelding 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1,3,4,6 tot en met 9bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen er artikel 
126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet 
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
22. Belasting op ontgravingen 2020 – 2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
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Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; 
 
Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer 
van begraafplaatsen en crematoria, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende het reglement op de 
gemeentelijke begraafplaatsen; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur particuliere ontgravingen niet wenst te verbieden maar 
omwille van de hygiënische aspecten wenst te beperken; 
 
Overwegende dat de in dit belastingreglement opgenomen tarieven enkel betrekking hebben op 
facultatieve bijkomende dienstverleningen die geen afbreuk doen aan de uitvoering van de wettelijke 
voorziene en kosteloze opdracht van algemene lijkbezorgingen en het gelijkheidsprincipe; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 – Belastbaar feit 
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een  belasting op het ontgraven op een gemeentelijke begraafplaats. Onder ontgraving wordt hier 
verstaan elke handeling die nodig is om het herplaatsen of verwijderen van een stoffelijk overschot 
materieel mogelijk te maken. 
 
Artikel 2 – Belastingplichtige 
 
De belasting is verschuldigd op het ogenblik van de aanvraag door de persoon die de ontgraving 
aangevraagd heeft. 
 
Artikel 3 – Bedrag van de belasting 
 
De belasting wordt vastgesteld op 1.000,00 EUR per ontgraving. 
 
Artikel 4 – Vrijstellingen 
 
De belasting wordt niet geëist voor: 

• ontgravingen die op bevel van de rechterlijke overheid uitgevoerd worden 
• ontgravingen naar aanleiding van een bestemmingsverandering van de gemeentelijke 

begraafplaats 
• ontgravingen naar aanleiding van infrastructuurwerken op de gemeentelijke begraafplaats 
• ontgravingen van voor het vaderland gevallen militairen en burgers 
• ontgravingen nodig voor het overbrengen van stoffelijke overschotten, begraven in een in 

concessie gegeven begraafplaats, van een oud naar een nieuw kerkhof. 
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Artikel 5 – Invordering 
 
De belasting wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur. 
Een ontgraving kan niet worden uitgevoerd zonder de betaling van deze belasting. 
Als de inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting ingevorderd door middel van een kohier 
dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 6 – Bezwaar 
 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.  
 
Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van burgemeester en 
schepenen in deze mogelijkheid voorziet. 
 
Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgende op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd en dit binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan. 
 
Artikel 7 – Intrekking voorgaande belastingreglementen 
 
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
Artikel 8 – Slotvermelding 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen va het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1,3,4,6 tot en met 9bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen en artikel 
126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek van toepassing, voor zover ze niet 
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
23. Belasting op leegstand van woningen en gebouwen 2020-2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
belasting van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
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Gelet op artikel 2 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 
 
Gelet op artikel 2.2.6 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid 
zoals gewijzigd door art. 46 van het decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse 
decreten met betrekking tot wonen, in werking getreden op 23 december 2016; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 september 2019 met betrekking tot het 
inventarisatiereglement voor leegstaande woningen en gebouwen; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en latere wijzigingen; 
Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet 
voorkomen en bestreden worden; 
 
Overwegende dat de strijd tegen de leegstaande woningen en gebouwen onder meer een effect zal 
hebben als de opname van dergelijke gebouwen en woningen in een leegstandsregister ook 
daadwerkelijk leidt tot een belasting; 
 
Overwegende de vrijstellingen van de opname in het leegstandsregister en/of belasting die in dit 
reglement zijn opgenomen, omdat die het best aansluiten bij de noden en het beleid van de 
gemeente; 
 
Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet 
voorkomen en bestreden worden om op die manier een optimale benutting van het beschikbaar 
patrimonium binnen de gemeente te bekomen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 – Belastbaar feit 
 
§ 1. De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 
2025 een jaarlijkse belasting op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf 
opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 
 
§ 2. De gemeente Boortmeerbeek heeft een inventarisatiereglement op leegstaande woningen en 
gebouwen.  
 
§ 3. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat een gebouw of een woning 
gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister.  
Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting 
verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt. 
 
Artikel 2 - Belastingplichtige 
 
§ 1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde op het leegstaande gebouw of de 
leegstaande woning op de verjaardag van de opnamedatum in het leegstandsregister. 
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door 
de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de 
belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.  
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§ 2. Als er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van 
de totale belastingschuld, dat wil zeggen dat het volledige bedrag van de belasting bij één van hen 
kan worden opgeëist. 
 
§ 3. Bij overdracht van het zakelijk recht, moet de overdrager de notaris en de verkrijger in kennis 
stellen van de opname van het pand in het leegstandsregister. Daarnaast moet de overdrager van 
het zakelijk recht de gemeente per beveiligde zending een kopie van de notariële akte bezorgen, en 
dit binnen één maand na het verlijden van deze akte. De kopie bevat minstens de volgende 
gegevens:  
1. het adres van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning; 
2. de kadastrale gegevens van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning; 
3. de identiteit, het (de) adres(sen), het eigendomsdeel en de aard van het zakelijk recht van de 
overdragende en verkrijgende zakelijk gerechtigde(n); 
4. de datum van de notariële akte, de naam en standplaats van de notaris  
Als de overdrager van het zakelijk recht nalaat deze kennisgeving te doen, wordt hij, in afwijking van 
§1 als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting na de overdracht. 
 
Artikel 3 - Bedrag van de belasting 
 
Als het gebouw of de woning een eerste termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het 
leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: 
- 1.250,00 EUR voor een leegstaand gebouw of een leegstaande woning; 
Als het gebouw of de woning een tweede termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het 
leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: 
- 2.500,00 EUR voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning; 
Als het gebouw of de woning een derde termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het 
leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: 
- 3.750,00 EUR voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning; 
Als het gebouw of de woning een vierde en elke verdere termijn van twaalf opeenvolgende maanden 
in het leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: 
- 6.000,00 EUR voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning; 
 
Artikel 4 - Vrijstellingen 
 
§ 1. Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden via beveiligde zending gericht aan het 
college van burgemeester en schepenen. De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een 
vrijstelling als vermeld in §3 (persoonsgebonden vrijstellingen) of §4 (objectgebonden vrijstellingen), 
dient hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen aan IGO DIV. 
 
§ 2. De vrijstelling dient te worden aangevraagd voor het verstrijken van de eerste of een volgende 
termijn van twaalf maanden na de opnamedatum. Een vrijstelling kan worden toegekend vanaf de 
datum van aanvraag, tenzij anders aangegeven. Eens de verjaardag van de opnamedatum is 
verlopen, kan IGO DIV overgaan tot het invorderen van de belasting. 
In dit stadium kan voor de voorbije termijn geen vrijstelling meer worden aangevraagd, maar kan er 
enkel nog bezwaar worden ingediend overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 7. 
 
§ 3. Van de belasting zijn vrijgesteld (persoonsgebonden vrijstellingen): 
1. de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een 
gerechtelijke beslissing. Deze vrijstelling geldt voor een periode van twee jaar vanaf de 
opnamedatum, tenzij de gerechtelijke beslissing eerder wordt opgeheven; 
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2. de belastingplichtige die, met betrekking tot geen enkele andere woning dan de leegstaande 
woning een zakelijk recht heeft en minder dan twee jaar houder is van het zakelijk recht. Deze 
vrijstelling geldt drie jaar volgend op de datum van de akte van overdracht van het zakelijk recht. 
Deze vrijstelling geldt niet indien het gaat om overdrachten aan: 
- vennootschappen waarin de vroegere houder van het zakelijk recht participeert, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, voor meer dan 10% van het aandeelhouderschap; 
- vzw’s waar de houder van het zakelijk recht lid van is;  
3. de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft. Het bewijs wordt geleverd 
door de erkende ouderenvoorziening waar de belastingplichtige verblijft, met dien verstande dat 
deze vrijstelling geldt voor 2 jaar volgend op datum van opname in de erkende ouderenvoorziening. 
Deze vrijstelling kan éénmalig worden verlengd met 12 maanden. Voor de verlening van de 
vrijstelling doet de belastingplichtige opnieuw een aanvraag conform artikel 4 § 1-2; 
4. de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf (minimum 1 jaar) werd opgenomen in een 
psychiatrische instelling. Het bewijs van het langdurige verblijf wordt geleverd door de instelling waar 
de belastingplichtige verblijft, met dien verstande dat deze vrijstelling geldt voor 2 jaar volgend op 
datum van opname in de psychiatrische instelling. Deze vrijstelling kan éénmalig worden verlengd 
met 12 maanden. Voor de verlening van de vrijstelling doet de belastingplichtige opnieuw een 
aanvraag conform artikel 4 § 1-2; 
 
§ 4. Een vrijstelling wordt verleend als het gebouw of de woning (objectgebonden vrijstellingen): 
1. gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan 
en de leegstand hiervan het directe gevolg is; 
2. geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld; 
3. vernield of zwaar beschadigd werd ten gevolge van een brand, ontploffing of een andere ramp 
veroorzaakt door natuurlijke elementen, voor zover kan worden aangetoond dat dit de rechtstreekse 
oorzaak is van de leegstand. Deze vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar volgend op de datum 
van de vernieling of beschadiging; 
4. een beschermd monument is waarvoor een renovatiepremiedossier werd ingediend. Deze 
vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar waarin het dossier wordt ingediend tot en met het aanslagjaar 
waarin het dossier wordt beëindigd; 
5. gerenoveerd of gesloopt wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor een 
periode van 2 jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning. Een verlenging van deze vrijstelling met een periode van 12 
maanden is éénmaal mogelijk, mits indienen van een renovatiedossier zoals in 6° omschreven. De 
werkzaamheden moeten van die aard zijn dat de woning of het gebouw tijdens de werken niet in 
gebruik kan genomen worden. Er kan maar eenmalig beroep gedaan worden op deze vrijstelling door 
eenzelfde zakelijk gerechtigde voor eenzelfde woning of gebouw. De aanvrager geeft toelating om de 
woning of het gebouw en de geplande en uitgevoerde werken te controleren;  
6. gerenoveerd wordt zonder dat er een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning is 
vereist. In dit geval moet er een renovatiedossier worden voorgelegd dat minstens volgende 
elementen bevat: 
a) een plan of tekening en enkele foto’s van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte; 
b) een plan of tekening en enkele foto’s van de toestand na renovatie als deze verschillend is van a; 
c) een overzicht van de niet stedenbouwkundig/omgevingsvergunningplichtige werken die worden 
uitgevoerd; 
d) een raming van de kosten, vergezeld van offertes, facturen, bestekken van de uit te voeren en 
reeds uitgevoerde werken; 
e) een gedetailleerd tijdschema dat aangeeft wanneer de werken worden uitgevoerd. 
f) een akkoord van de mede-zakelijk gerechtigden (indien van toepassing) De werkzaamheden 
moeten van die aard zijn dat de woning of het gebouw tijdens de werken niet in gebruik kan 
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genomen worden. Het renovatiedossier wordt ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening van de 
gemeente. De belastingplichtigen worden er schriftelijk van verwittigd of het renovatiedossier 
volledig is bevonden en de vrijstelling toegekend wordt. De zakelijk gerechtigde geeft toestemming 
om de werken ter plaatse te controleren. Het college van burgemeester en schepenen kan de 
aanvraag weigeren wanneer de bedoelde werken en investeringen onvoldoende zijn om één jaar te 
duren en/of wanneer de woning na de werken nog niet zou voldoen aan de normen van de Vlaamse 
wooncode. Deze vrijstelling geldt voor een periode van één jaar volgend op de startdatum van de 
werken en is tweemaal aaneensluitend verlengbaar voor telkens één jaar. Een eerste en tweede 
verlenging dient te worden aangevraagd voor het verstrijken van de lopende vrijstelling. 
7. wordt ingehuurd en gerenoveerd door de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie, 
zoals bedoeld in artikel 18, § 2 van de Vlaamse Wooncode. Deze vrijstelling geldt voor een periode 
van 3 jaar, met mogelijkheid van verlenging met 2 jaar indien wordt aangetoond dat er hiertoe een 
noodzaak bestaat op grond van hun specifieke doelstellingen, hun publiekrechtelijke aard, de 
beslissingsbevoegdheden van deze organen en/of indien de woning of het gebouw deel uitmaakt van 
een project dat werd aangemeld bij de VMSW en dat besproken werd tijdens een bijeenkomst van 
het 
lokaal woonoverleg van de gemeente; 
8. het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie 
verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode en waarvoor 
de renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden gestart zijn. 
9. het voorwerp uitmaakt van een contract van huurcompensatie dat door de zakelijk gerechtigde(n) 
werd afgesloten met een erkend sociaal verhuurkantoor in de loop van het aanslagjaar. Daarmee 
stelt de belastingplichtige de woning ter beschikking van een specifieke doelgroep die een woning 
kan huren van een Sociaal Verhuurkantoor. Zo draagt hij bij tot de realisatie van een bijkomend 
betaalbaar woonaanbod voor de doelgroep; 
 
§ 5. De belastingplichtige kan terzelfdertijd slechts eenmaal voor één enkele woning één van de in 
artikel 4, §3 van dit reglement vermelde vrijstellingen aanvragen; 
 
§ 6. Uitsluitend de onder artikel 4 § 3 en § 4 genoemde vrijstellingen, worden toegepast; 
 
§ 7. De onder §3 en §4 genoemde vrijstellingen hebben geen invloed op de opname van het gebouw 
of de woning in het leegstandsregister: de anciënniteit van opname blijft doorlopen tijdens de 
periode van vrijstelling. Dit betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg te vallen, de 
belasting zal worden berekend op basis van de opnamedatum; 
 
§ 8. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn en er aan één van de zakelijk gerechtigden een 
vrijstelling wordt verleend, geldt de vrijstelling voor alle zakelijk gerechtigden, zelfs al hebben deze 
anderen hiertoe geen aanvraag ingediend; 
 
§ 9. Vrijstellingen die binnen een kader van een vorig reglement werden toegekend, blijven geldig. 
De belastingplichtige die namens een vorig gemeentelijk belastingreglement geen vrijstelling kon 
aanvragen, maar die wel voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, kan alsnog een vrijstelling 
aanvragen. 
 
Artikel 5 - Invordering 
 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
door het college van burgemeester en schepenen en dit ten laatste op 30 juni van het jaar 
volgend op het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is. 
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Artikel 6 - Betaling 
 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 7 - Bezwaar 
 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester 
en schepenen.  
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. 
Het bezwaarschrift kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van 
burgemeester en schepenen in deze mogelijkheid voorziet. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na de 
indiening ervan. 
 
Artikel 8 - Intrekking voorgaande belastingreglementen 
 
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven.  
 
Artikel 9 - Slotvermelding 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9 bis, van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van 
dit Wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
24. Belasting op leegstand van bedrijfsterreinen 2020-2025 
Gelet op artikel 170, § 4, van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
belasting van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40, § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op artikel 2.6.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 
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Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten, en latere wijzigingen, inzonderheid Hoofdstuk III, artikel 15, betreffende de 
mogelijkheid om gemeentelijke opcentiemen te heffen;  
 
Gelet op het cassatie-arrest van 24 mei 2012 waarmee het Hof van Cassatie de opcentiemen op de 
gewestelijke heffing als strijdig met artikel 464, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
bevond; 
 
Overwegende dat de leegstand, de verkrotting en de verwaarlozing van bedrijfsruimten in de 
gemeente voorkomen en bestreden moet worden; 
 
Overwegende dat een goede omschrijving van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten is 
opgenomen in het voormelde decreet en uitvoeringsbesluit voor gans het grondgebied van het 
Vlaamse Gewest; 
 
Overwegende dat de Vlaamse Gemeenschap de gemeenten stimuleert om mee te werken aan een 
oplossing voor de problematiek van leegstand van gebouwen; 
 
Overwegende dat de mogelijkheid voor gemeenten om opcentiemen te heffen op de Vlaamse 
heffing voor leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten sinds 2012 ter discussie stond omdat 
deze Vlaamse heffing het kadastraal inkomen als berekeningsbasis heeft; 
 
Overwegende dat door het invoegen van een nieuw artikel 464/01 in het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen de vestiging van gemeentelijke opcentiemen op gewestbelastingen die op het 
KI gebaseerd zijn weer mogelijk werd gemaakt vanaf 1 januari 2015; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 - Belastbaar feit 
 
§ 1. De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 
2025 een jaarlijkse belasting op de geheel of gedeeltelijk leegstaande en verwaarloosde 
bedrijfsterreinen gelegen op het grondgebied van de gemeente.  
 
§ 2. In dit reglement wordt verstaan onder: 
1° bedrijfsterrein: de verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw 
bevindt, als één geheel te beschouwen en waar een economische activiteit heeft plaatsgevonden of 
plaatsvindt.  
Deze verzameling heeft een minimale oppervlakte van 5 aren.  
Het terrein wordt niet beschouwd als bedrijfsruimte indien de woning van de eigenaar er een niet-
afsplitsbaar onderdeel van uitmaakt en effectief wordt benut als verblijfsplaats.  
2° economische activiteit: iedere industriële, ambachtelijke, handels-, diensten-, landbouw- of 
tuinbouw-, opslag of administratieve activiteit.  



370 
 

3° geheel of gedeeltelijke leegstaand bedrijfsterrein: vanaf het ogenblik dat meer dan 50% van de 
totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet effectief wordt benut.  
4° gehele of gedeeltelijke verwaarlozing: 
- één of meer uitgesproken gebreken vertonen aan buitenmuren, schoorstenen, dakbedekking, 
dakgebinte, buitentimmerwerk, kroonlijst, dakgoten, trappen of liften van het bedrijfsgebouw; 
- vochtindringing in het bedrijfsgebouw; 
- gevaar voor veiligheid of stabiliteit van het bedrijfsgebouw; 
- uitzonderlijk lang onafgewerkt blijven. 
 
§ 3. De belasting is voor het eerst verschuldigd twaalf maanden na de datum van de eerste 
vaststelling van de voortdurende toestand van leegstand of verwaarlozing.  
Zolang de toestand van leegstand of verwaarlozing blijft bestaan, is de belasting van het aanslagjaar 
verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.  
 
Artikel 2 - Belastingplichtige 
 
De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het bedrijfsterrein op 
het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.  
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door 
de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de 
belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 
 
Artikel 3 - Bedrag van de belasting 
 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten voordele van de gemeente Boortmeerbeek, 
100 opcentiemen geheven op de heffing van het Vlaamse Gewest ingevoerd door het decreet van 19 
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstaande bedrijfsterreinen.  
 
Artikel 4 - Betaling 
 
De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst voor 
de inning van deze opcentiemen.  
 
Artikel 5 – Kennisgeving Vlabel 
 
Overeenkomstig artikel 2.5.1.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wordt vóór 
31 maart van het aanslagjaar een voor eensluidend verklaard afschrift van huidig 
gemeenteraadsbesluit ter kennis gegeven aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). 
 
Artikel 6 - Intrekking voorgaande belastingreglementen 
 
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven.  
 
Artikel 7 - Slotvermelding 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze 
niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
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25. Belasting op drijfkracht 2020-2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-
procedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur de bedrijven wil  aanmoedigen om zorgvuldig om te gaan 
met hun energieverbruik; 
 
Overwegende dat de drijfkracht een objectief criterium vormt om de bedrijven via een belasting bij 
te laten dragen aan de algemene kosten van het gemeentebestuur; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 – Belastbaar feit 
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een gemeentebelasting op de motoren gebruikt voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden, 
evenals op deze gebruikt door de beoefenaars van vrije en zelfstandige beroepen, ongeacht de 
krachtbron welke deze in beweging brengt. 
De belasting slaat onder meer op de elektromotoren, de stoommachines, de verbrandingsmotoren, 
de waterturbines, enz... 
De belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de exploitatie van zijn 
inrichting of van haar bijgebouwen gebruikt. Iedere instelling of onderneming, iedere werf van om 
het even welke aard, die gedurende een ononderbroken tijdvak van minstens drie maanden op het 
grondgebied van de gemeente gevestigd is, worden als bijgebouw van een inrichting beschouwd. 
Voor de motoren, gebruikt voor een zoals in het vorig lid bedoeld en slaan op het grondgebied van 
een andere gemeente overgebracht bijgebouw, is geen gemeentebelasting verschuldigd voor het 
tijdvak van het gebruik in de andere gemeente. 
Wanneer in hetzij een inrichting, hetzij een zoals hierboven bedoeld bijgebouw, geregeld en 
duurzaam een verplaatsbare motor wordt gebruikt voor de verbinding met één of meer 
bijgebouwen, of met een verkeersweg, is daarvoor een belasting enkel verschuldigd, indien hetzij de 
inrichting zelf, hetzij het voornaamste bijgebouw in de gemeente gevestigd is. 
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Artikel 2 – Belastingplichtige 
 
De belasting is verschuldigd door degene die de motoren overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 
gebruikt. 
 
Artikel 3 – Bedrag van de belasting 
 
De belasting bedraagt 10,00 EUR per eenheid en per breuk van kilowatt. 
 
Elke belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste op 31 oktober van het aanslagjaar een aangifte 
indienen bij het gemeentebestuur op een door het gemeentebestuur voorgeschreven 
aangifteformulier. Als aangiftedatum geldt de postdatum of (bij afgifte) de datum vermeld op het 
ontvangstbewijs. Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke 
feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. 
Een belastingplichtige die niet spontaan een aangifteformulier gekregen heeft, kan dit op eenvoudig 
verzoek bekomen. 
Bij gebrek aan aangifte op de gestelde datum, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige 
aangifte, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd conform de procedure voorzien in artikel 
7 van het decreet van 30 mei 2008. 
 
Het verdwijnen of het definitief buiten gebruik stellen van een belastbare motor in de loop van het 
jaar dat aan het aanslagjaar voorafgaat geeft aanleiding tot een belastingvermindering. 
Deze vermindering gaat in vanaf de maand volgend op het bericht, gezonden aan het 
gemeentebestuur, betreffende de verdwijning of het buiten gebruik stellen. 
Het stilleggen voor een ononderbroken tijdvak gelijk aan of groter dan een maand, met uitzondering 
van de jaarlijkse verplichte vakantieperiode, geeft aanleiding tot een belastingvermindering in 
verhouding tot het aantal maanden dat het toestel gedurende het jaar voorafgaand aan het 
belastingjaar ononderbroken buiten werking is geweest .  
Met een inactiviteit voor een duur van één maand wordt gelijkgesteld de activiteit die beperkt is tot 
één dag op vier of één week werk na vier weken inactiviteit in de bedrijven die met de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening een akkoord hebben aangegaan inzake de activiteitsvermindering om een 
massaal ontslag van personeel te voorkomen. 
Om deze evenredige vermindering te kunnen genieten moet de belanghebbende aan het 
gemeentebestuur schriftelijk bericht gegeven hebben van de dag waarop de motor stilligt en na de 
dag waarop hij terug in werking wordt gesteld. Een ontvangstbewijs zal aan de belanghebbende 
worden afgeleverd. 
 
Dit bericht moet om de drie maanden hernieuwd worden. De vermindering van belasting geldt van 
de maand af volgend op de datum van ontvangst van het bericht van stillegging tot de maand 
volgend op deze van wederinwerkingstelling. 
De berichtgeving is van substantiële aard en op straf van verval voorgeschreven. 
Voor het eerste jaar van de belastingheffing kan het bewijs van tijdelijke non-activiteit of van de 
definitieve buitengebruikstelling echter met alle mogelijke rechtsmiddelen worden geleverd. 
Indien vastgesteld wordt dat de motor werkt voor het geven van het bericht van 
wederinwerkingstelling, zal geen vermindering toegestaan worden, hoelang de stillegging ook heeft 
geduurd. 
 
De belasting wordt gevestigd op grond van de belastbare motorkracht tijdens het jaar voorafgaand 
aan het aanslagjaar. Ze wordt berekend per maand en elk gedeelte ervan wordt voor een volledige 
maand geteld. Indien een motor evenwel tijdens dezelfde maand belastbaar is in verschillende 
gemeenten, is de belasting verschuldigd aan de gemeente met het grootste aantal dagen gebruik. 
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Is dit aantal gelijk dan wordt de belasting evenredig per halve maand verdeeld. Een motor die voor 
de eerste maal in werking wordt gesteld, is belastbaar vanaf de volgende maand. 
 
Bij staking van de bedrijfsactiviteiten op het grondgebied van de gemeente in de loop van het 
belastingjaar om welke reden ook, wordt, bij afwijking van het bepaalde in voorgaand artikel, een 
bijzondere eventueel bijkomende aanslag gevestigd, berekend op basis van de motoren tijdens 
vorenbedoeld jaargedeelte of jaar gebruikt en verbonden aan het jaar waarin de staking van de 
bedrijfsactiviteiten plaats heeft. Voor de bedrijven aangeslagen op basis van het maximum 
kwartiervermogen zal de eventueel bijkomende aanslag gevestigd worden op basis van het 
gemiddeld kwartiervermogen tijdens het jaargedeelte of jaar dat er nog bedrijfsactiviteiten waren. 
De aan te geven waarden zijn deze vermeld op de facturen voor levering van elektrische energie. 
De belastingplichtigen die onder de toepassing van deze bepaling vallen zijn verplicht, uiterlijk acht 
dagen na de staking van de bedrijfsactiviteiten, hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur. 
 
Artikel 4 - Vrijstellingen 
 
Van de belasting zijn vrijgesteld: 
- de (reserve)motor die het ganse en onmiddellijk voorafgaande jaar niet werd gebruikt. Deze 
non-activiteit moet blijken uit de om de drie maanden te hernieuwen  schriftelijke berichten aan het 
gemeentebestuur, zoals voorzien bij artikel 5 van dit reglement. Wat het eerste jaar van de 
belastingheffing aangaat, is het bewijs van de non-activiteit evenwel met alle mogelijke 
rechtsmiddelen te leveren; 
- de motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat onder de verkeersbelasting valt 
of speciaal van deze belasting is vrijgesteld; 
- de motor van een draagbaar toestel; 
- de motor die een elektrische generator drijft, voor het gedeelte van zijn vermogen dat 
overeenstemt met dat benodigd voor het drijven van een generator; 
- de door perslucht aangedreven motor; 
- de motorkracht welke uitsluitend gebruikt wordt voor toestellen tot waterbemaling, 
verwarming en verluchting; 
- de motoren van vaartuigen dienende voor het transport van goederen, alsmede deze aan 
boord van bedoelde vaartuigen gebruikt; 
- de tijdelijk geïnstalleerde motoren gebruikt in opdracht van de gemeente of ten gevolge van 
een contract met de gemeente; 
 
Artikel 5 – Invordering 
 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen.  
 
Artikel 6 – Betaling 
 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 7 – Bezwaar 
 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.  
Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van burgemeester en 
schepenen in deze mogelijkheid voorziet. 
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Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgende op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd en dit binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan. 
 
Artikel 8 – Intrekking voorgaande belastingreglementen 
 
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
Artikel 9 – Slotvermelding 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze 
niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
26. Belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde 

producten 2020-2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkstoffen van 18 juli 2008; 
 
Overwegende dat reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten bij het andere op te 
halen papier gedeponeerd worden; 
 
Overwegende dat het deponeren leidt tot een verhoging van de papierophalingskosten; 
 
Overwegende dat deze meerkost ten laste moet gelegd worden van de uitgevers en verspreiders van 
reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten;  
 
Overwegende dat de belasting op reclamedrukwerk geheven wordt om de afvalberg en de 
papierfractie gevoelig te verminderen; 
 
Overwegende dat de verspreiders van dit drukwerk en gelijkgestelde producten een belasting zullen 
betalen op basis van het gewicht en het aantal verspreide exemplaren; 
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Overwegende dat het doel moet zijn om deze verspreiders bewuster te maken en te doen nadenken 
over de hoeveelheid van reclamedrukwerk die ze verdelen en over alternatieve manieren om de 
reclameboodschap over te brengen, en om zo de hoeveelheid afval te verminderen; 
 
Overwegende dat het opleggen van een belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk een deel 
van de kosten recupereert; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 – Belastbaar feit  
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een jaarlijkse belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde 
producten, ongeacht of ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden 
verspreid, en dit op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek. 
 
Verspreiding: de bedeling in brievenbussen en de uitdeling of afgifte van niet-geadresseerde 
drukwerken of van gelijkgestelde producten op de openbare weg zoals onder meer aanbod in een 
display op de openbare weg of door persoonlijke afgifte. 
 
Gelijkgestelde producten: onder meer alle stalen en reclamedragers, door de adverteerders 
aangeboden, die willen aanzetten tot het gebruik of verbruik van diensten, producten of transacties. 
De opsomming is niet limitatief. 
 
Niet-geadresseerd: het ontbreken van een individuele adressering, waarbij ook de collectieve 
adresaanduiding per straat, of een gedeeltelijke adresvermelding, wordt beschouwd als niet-
geadresseerd. 
 
Artikel 2 – Belastingplichtige 
 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker 
om het niet-geadresseerd drukwerk te drukken, of die opdracht geeft om het gelijkgestelde product 
te produceren. 
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan zoals bepaald in dit reglement of niet gekend is, 
is de belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever 
wordt vermeld. 
De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het 
drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
 
Artikel 3 – Bedrag van de belasting 
 
De belasting wordt per bedeling vastgesteld op 0,05 EUR per exemplaar met een minimum van 
165,00 EUR voor publicaties groter dan acht bladen A3-formaat. 
 
De belasting voor publicaties groter dan vier bladen A4-formaat maar kleiner of gelijk aan acht 
bladen A3 formaat (42 cm bij 29,7cm = 1247,4 cm²) wordt per bedeling vastgesteld op 0,033 EUR per 
exemplaar met een minimum van 110,00 EUR. 
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De belasting voor publicaties kleiner of gelijk aan A4-formaat (21 cm bij 29,7 cm = 623,7 cm²) met 
maximum vier bladen wordt per bedeling vastgesteld op 0,016 EUR per exemplaar met een minimum 
van 55,00 EUR. 
 
Artikel 4 – Aangifteplicht 
 
De belastingplichtige is gehouden bij het gemeentebestuur een voorafgaande aangifte te doen ten 
minste drie werkdagen vóór elke verspreiding van de onder artikel 1 bedoelde reclame.  
 
De aangifte dient alle inlichtingen te bevatten nodig voor het vestigen van de aanslag en bevat 
minimaal:  

• Naam, adres en identificatienummer van de belastingplichtige: ondernemingsnummer en/of 
vestigingsnummer indien een rechtspersoon en rijksregisternummer indien een natuurlijke 
persoon 

• Datum van de verspreiding 
• Aantal verspreide exemplaren en de benaming van het drukwerk of van het gelijkgesteld 

product 
• Plaats van verspreiding ingeval van het ter beschikking stellen van drukwerken via een 

display of andere verdeelsysteem.  
 
Van ieder te verspreiden reclameblad of gelijkgesteld product dient bij de aangifte een voorbeeld 
gevoegd te worden.   
 
Bij gebreke aan aangifte, bij niet-tijdige of onnauwkeurige aangifte door de belastingplichtigen, 
wordt de aanslag van ambtswege door de gemeente gevestigd op basis van het aantal exemplaren 
verspreid over de 3 deelgemeenten. 
 
Ingeval het aantal verspreide exemplaren niet binnen de voorziene periode wordt meegedeeld, 
wordt de belasting berekend op basis van het hieronder forfaitair aantal verspreide exemplaren: 
- Deelgemeente Boortmeerbeek: 2.800 exemplaren 
- Deelgemeente Hever: 1.300 exemplaren 
- Deelgemeente Schiplaken: 1.800 exemplaren 
 
Artikel 5 – Vrijstellingen  
 
De belasting wordt niet geëist voor:  

• Notariële bekendmakingen en/of aankondigingen 
• Drukwerken of daarmee gelijkgestelde producten wanneer deze hoofdzakelijk verband 

houden met een gemeentelijke volksraadpleging en dit voor zover de drukwerken of 
daarmee gelijkgestelde producten verspreid worden in de periode tussen de indiening van 
het verzoek en de beslissing van de gemeenteraad om op een dergelijk verzoek niet in te 
gaan, of in de periode tussen de indiening van het verzoek en de dag van de volksraadpleging 
of in de periode tussen de beslissing van de gemeenteraad op eigen initiatief en de dag van 
de volksraadpleging 

• Belastingplichtigen die in het Vlaamse Gewest de reële kostprijs van de inzameling en 
recyclage van het oud papier afkomstig van hun drukwerken betalen via het fonds oud 
papier dat in het kader van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen 
werd ingesteld 

• Publicaties van publiekrechtelijke personen 
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• Publicaties zonder commerciële doeleinden van socio-culturele-, levensbeschouwelijke- en 
sportverenigingen en buurtcomités erkend door het gemeentebestuur wanneer de publicatie 
uitsluitend gaat over de eigen activiteiten 

• Publicaties van politieke partijen. 
 
Artikel 6 – Invordering 
 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 7 – Betaling 
 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt bij de eerste ontduiking verhoogd met ¼ van de 
ontdoken belasting en vanaf de tweede en elke volgende ontduiking binnen hetzelfde aanslagjaar 
met ½ van de ontdoken belasting.  
De ambtshalve gevestigde belastingen worden ingekohierd samen met de verhoging van de 
ontdoken belasting. 
 
Artikel 8 – Bezwaar 
 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.  
 
Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van burgemeester en 
schepenen in deze mogelijkheid voorziet. 
 
Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd en dit binnen de vijftiende 
kalenderdagen na de indiening ervan. 
 
Artikel 9 – Intrekking voorgaande belastingreglementen 
 
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
Artikel 10 – Slotvermelding 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1,3,4,6 tot en met 9bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen er artikel 
126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet 
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
27. Belasting op afgifte van omgevingsvergunningen 2O20 - 2O25 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
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Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-
procedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
 
Gelet op het decreet van 3 februari 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de 
omgevingsvergunning; 
 
Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente lasten met 
zich meebrengt en dat het aangewezen is een belasting te heffen; 
 
Overwegende dat bij de behandeling van een aanvraag voor omgevingsvergunning, bij sommige 
uitgebreide dossiers het zinvol is om extern advies in te winnen en dat het aangewezen is belasting 
te heffen; 
 
Overwegende dat niet alleen zuiver stedenbouwkundige aspecten moeten worden beoordeeld bij 
een omgevingsaanvraag met wegenis; 
 
Overwegende dat bij een dergelijk dossier interne diensten zoals de technische dienst en het 
diensthoofd grondgebiedszaken in het bijzonder belast worden met bijvoorbeeld vraagstukken over 
de technische aspecten en de latere onderhouds- en beheersproblemen; 
 
Overwegende dat externe technische adviezen bijvoorbeeld rond riolering en afwatering bijzondere 
werklast inhouden voor de eigen diensten aangezien deze in een ruimer verband dan dit van de 
omgevingsvergunning zelf moeten worden behandeld; 
 
Overwegende dat dergelijke dossiers steeds meer een impact hebben op de mobiliteit waarbij steeds 
een bijkomende beoordeling op vlak van de totale, eventueel ook regionale, impact met mogelijk 
extra en uit te besteden studiewerk noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat deze elementen een forfaitaire benadering van de belasting in voorkomend geval 
verantwoorden; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 – Belastbaar feit 
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De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een jaarlijkse belasting op de meldingen en aanvragen betreffende de omgevingsvergunningen. 
 
Artikel 2 – Belastingplichtige 
 
De belasting is verschuldigd door de persoon of instelling aan wie het stuk door het 
gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt. 
 
Artikel 3 – Bedrag van de belasting 
  
De belasting bestaat uit een bedrag per dossiertype verhoogd met een bedrag per procedurestap.  
De bedragen per dossiertype worden cumulatief aangerekend. 
 

Dossiertype Bedrag 

Melding van een ingedeelde inrichting of activiteit 20,00 EUR 

Melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen 20,00 EUR 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige 
handelingen 

 

 - gewone procedure 
100,00 

EUR 

 - vereenvoudigde procedure (met of zonder architect) 50,00 EUR 

 - tot maximaal 2 woonentiteiten 
100,00 

EUR 

 - per bijkomende woonentiteit (vanaf 3 woonentiteiten) 
1.400,00 

EUR 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit 
(klasse 1 of 2) 

 

 - gewone procedure klasse 1 
500,00 

EUR 

 - gewone procedure klasse 2 
100,00 

EUR 

 - vereenvoudigde procedure (o.a. beperkte verandering of tijdelijke activiteit) 50,00 EUR 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden  

 

- zonder wegenis  

tot maximaal 2 bouwloten 
100,00 

EUR 

 
per bijkomend bouwlot (vanaf 3 
bouwloten) 

1.400,00 
EUR 

 
- zonder wegenis in functie van 
meergezinswoningprojecten 

tot maximaal 2 bouwloten 
250,00 

EUR 

 
per bijkomend bouwlot (vanaf 3 
bouwloten) 

1.400,00 
EUR 

 

- met wegenis 

tot maximaal 2 bouwloten 
250,00 

EUR 

 
per bijkomend bouwlot (vanaf 3 
bouwloten) 

1.600,00 
EUR 

 forfaitaire kost 
1.000,00 

EUR 

 Aanvraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een 
permanente vergunning (artikel 390 omgevingsvergunningendecreet) 

250,00 
EUR 
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 Bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van 20 jaar van een 
omgevingsvergunning van onbepaalde duur (artikel 83 §1 lid 3 
omgevingsvergunningendecreet) 

250,00 
EUR 

Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden 
250,00 

EUR 

Verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning 
100,00 

EUR 

 - per bijkomend lot 
1.100,00 

EUR 

Afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (artikel 104 
omgevingsvergunningendecreet) 

20,00 EUR 
 

Melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of 
activiteit 

 

 - volledige overdracht 20,00 EUR 

 - gedeeltelijke overdracht 20,00 EUR 

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest (artikel 5.3.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

50,00 EUR 

Aanvraag van een planologisch attest (artikel 4.4.24 e.v. Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordering) 

500,00 
EUR 

Verstrekken van omstandige stedenbouwkundige inlichtingen (afleveren van een 
stedenbouwkundig uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister) betreffende 
onroerende goederen met het oog op de verkoop of overdracht van eigendom) 

65,00 EUR 
 

Opname in het vergunningenregister 20,00 EUR 

Aanvraag tot vegetatiewijziging 50,00 EUR 

Aanvraag tot socio-economische vergunning 
100,00 

EUR 

 

Procedurestap Bedrag 

Voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (artikel 156 
omgevingsvergunningenbesluit) 

50,00 
EUR 

 

Voor het organiseren van een openbaar onderzoek (artikel 23 
omgevingsvergunningenbesluit)  

 

 - per gewone brief 5,00 EUR 

 - per aangetekende brief 10,00 
EUR 

Voor het in kennis brengen van kadastrale eigenaars en omwonenden (o.a. art 23 en 
62 omgevingsvergunningenbesluit)   

 

 - per gewone brief 5,00 EUR 

 - per aangetekende brief 10,00 
EUR 

Voor het wijzigen van het voorwerp van de aanvraag (artikel 30 of 45 
omgevingsvergunningendecreet) 

25,00 
EUR 

Voor het publiceren van berichten in dag- of weekbladen (o.a. artikel 22 en 61 
omgevingsvergunningendecreet) 

400,00 
EUR 

Voor het aangetekend verzenden van een beslissing 10,00 
EUR 

Voor het organiseren van een informatievergadering (artikel 25 
omgevingsvergunningenbesluit) 

100,00 
EUR 
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Voor het organiseren van een projectvergadering (artikel 8 
omgevingsvergunningenbesluit) 

100,00 
EUR 

 
Artikel 4 – Vrijstellingen 
 
De belasting wordt niet geëist voor: 

• Een omgevingsvergunningsaanvraag waarvoor een stilzwijgende weigering ontvangen wordt 
• Een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag binnen de 6 maanden na het intrekken van het 

vorige dossier op voorwaarde dat de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag een 
gelijkaardige aanvraag betreft die rekening houdt met de redenen voor intrekking 

• Gerechtelijke overheden 
• Openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen, evenals de instellingen van 

openbaar nut 
• Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen en de door de Vlaamse Huisvestigingsmaatschappij 

erkende sociale huisvestigingsmaatschappijen 
• Aanvragen voor het uitvoeren van beheerswerken in het kader van beheersovereenkomsten 

Natuur en Erosie 
• Dossiers die niet op vraag van de vergunninghouder werden opgestart wanneer het gaat 

over een exploitatie met uitzondering van de bekendmaking van het verstrijken van elke 
geldigheidsperiode van twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur 
(artikel 83 S1, lid 3 omgevingsvergunningendecreet). 

 
Artikel 5 – Invordering 
 
De belasting wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur. 
Als de inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd door middel van een 
kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en 
schepenen.  
 
Artikel 6 – Intrekking voorgaande belastingreglementen 
 
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
Artikel 7 – Slotvermelding 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen va het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1,3,4,6 tot en met 9bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen en artikel 
126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek van toepassing, voor zover ze niet 
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
28. Belasting op de vergunning bestemd voor het exploiteren van diensten voor het verhuren 

van voertuigen met bestuurder 2020-2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-
procedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
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Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het 
personenvervoer over de weg, gewijzigd door het decreet van 13 februari 2004, door het decreet van 
8 mei 2009 en door het decreet van 4 april 2014; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente Boortmeerbeek;  
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 – Belastbaar feit 
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een belasting op de vergunning of de hernieuwing van de vergunning bestemd voor het exploiteren 
van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. De belasting is verschuldigd aan de 
gemeente die de vergunning of de hernieuwing van de vergunning uitreikt, dit is de gemeente waar 
de exploitatiezetel van de dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is gevestigd. 
 
Artikel 2 – Belastingplichtige 
 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de vergunning 
voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 
 
Artikel 3 – Bedrag van de belasting 
 
Het bedrag van de belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier en vastgesteld op 
250,00 EUR per jaar per vergund voertuig.   
 
De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning 
wordt afgegeven.  De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd op het ogenblik 
van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.   
De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met een of meer 
voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting 
of de intrekking van een vergunning of het buiten werking stellen van een of meer voertuigen voor 
welke reden dan ook. 
 
De  vermelde bedragen worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door 
het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door 
het indexcijfer van de maand december 2000. 
 
Artikel 4 – Invordering 
 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
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Artikel 5 – Betaling 
 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 6 – Bezwaar 
 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.  
Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van burgemeester en 
schepenen in deze mogelijkheid voorziet. 
Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgende op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd en dit binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan. 
 
Artikel 7 – Intrekking voorgaande belastingreglementen 
 
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
Artikel 8 – Slotvermelding 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze 
niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
29. Belasting op vervoer van personen met een politievoertuig 2020-2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-
procedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Overwegende dat het billijk is om sommige kosten die worden gemaakt ingeval van tussenkomst van 
de lokale politie terug te vorderen; 
 
Overwegende dat de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen niet gemachtigd is zelf 
belastingen vast te stellen, daarom moet de belasting vastgesteld worden door de gemeenteraden 
en verloopt de inning ook via de gemeentelijke administratie; 
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Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 – Belastbaar feit 
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025  
een belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig wegens : 

• openbare dronkenschap of vermoedelijke alcoholintoxicatie ten gevolge van een positieve 
ademanalyse of weigering van een ademanalyse 

• het veroorzaken van overlast, dit is gedragingen stellen die de levenskwaliteit van inwoners 
kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt, 
waardoor de normale last die het leven in de samenleving onvermijdelijk met zich 
meebrengt, wordt overstegen 

• bestuurlijke aanhouding om welke reden dan ook. 
 
De belasting is niet verschuldigd indien blijkt dat de interventie werd uitgevoerd op andere gronden. 
De belasting is niet verschuldigd bij het vervoer van gerechtelijk aangehouden personen bedoeld in  
artikel 93, 4° van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 
 
 
Artikel 2 – Belastingplichtige 
 
De belastingplichtige is de vervoerde persoon of in voorkomend geval, de voor hem burgerlijk 
verantwoordelijke persoon. 
 
Artikel 3 – Bedrag van de belasting 
 
De belasting wordt vastgesteld op een bedrag van 100,00 EUR per rit en per vervoerd persoon en is 
forfaitair en ondeelbaar voor elk belastbaar feit verschuldigd zoals vermeld in artikel 1. 
De belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de vervoerde persoon zijn eindbestemming 
bereikt heeft.  
 
Als rit dient verstaan te worden het traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken van het 
politievoertuig tot op het ogenblik dat de betrokkene op zijn eindbestemming is gebracht. 
De eindbestemming is de meest aangewezen eindbestemming naargelang het geval 
(politiecommissariaat, thuis, bij de meerderjarige die het ouderlijk gezag of feitelijk toezicht 
uitoefent, verpleeginstelling, cel in het politiekantoor, ...). 
 
Artikel 4 – Invordering en betaling 
 
De belasting wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur. 
 
Als de inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd door middel van een 
kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en 
schepenen.  
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Artikel 5 – Bezwaar 
 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.  
Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van burgemeester en 
schepenen in deze mogelijkheid voorziet. 
Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgende op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd en dit binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan. 
 
Artikel 6 – Intrekking voorgaande belastingreglementen 
 
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
Artikel 7 – Slotvermelding 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1,3,4,6 tot en met 9bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen er artikel 
126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet 
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
30. Belasting op masten en pylonen 2020 – 2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-
procedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek wordt gekenmerkt door een relatief open landschap; 
 
Overwegende dat masten en pylonen het open karakter van het landschap verstoren; 
 
Overwegende dat de aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente 
een substantiële invloed heeft op de aantrekkingskracht van de gemeente als woonomgeving en 
toeristische bestemming; 
 
Overwegende dat de belasting op masten en pylonen dan ook vanuit dit oogpunt gerechtvaardigd is; 
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Overwegende dat in overeenstemming met de omzendbrief van 10 juni 2011 houdende de 
onderrichtingen over gemeentefiscaliteit een vrijstelling wordt voorzien voor windmolens omdat een 
belasting op windmolens in strijd is met het Vlaamse elektriciteitsdecreet en diverse Europese 
richtlijnen die bepalen dat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet worden bevorderd; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 – Belastbaar feit 
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een jaarlijkse belasting op allerhande masten en pylonen geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf 
de openbare weg. 
 
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
- mast: een vaststaande verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een andere 
bestaande constructie met een minimale hoogte van 18,5 meter. 
- pyloon: een individuele en vaststaande constructie of steuntoren die opgericht wordt op het 
niveau van het maaiveld en die een minimale hoogte heeft van 18,5 meter. 
 
Artikel 2 – Belastingplichtige 
  
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of de pyloon op 1 oktober van het 
belastingjaar.   
 
Artikel 3 – Bedrag van de belasting 
 
De belasting wordt vastgesteld op 2.500,00 EUR per mast of pyloon. 
De belasting is ondeelbaar, er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan 
als de mast of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen. 
 
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem 
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden 
teruggestuurd. 
 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, 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. 
 
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 25% worden toegepast en 
afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld. 
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Artikel 4 – Vrijstellingen 
  
Eigenaars van windmolens zijn vrijgesteld van de belasting. 
 
Artikel 5 – Invordering 
  
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 6 – Betaling 
 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 7 – Bezwaar 
  
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester 
en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. 
 
De indiening van het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na de 
indiening ervan. 
 
Artikel 8 – Intrekking voorgaande belastingreglementen  
 
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
Artikel 9 – Slotvermelding 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII (Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
31. Retributie op afgifte van administratieve documenten 2020-2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2019 tot vaststelling van het tarief van de 
vergoedingen te laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, 
de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten 
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en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij 
ministerieel besluit van 28 oktober 2019; 
 
Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente lasten 
met zich meebrengt en dat het billijk is hiervoor een retributie te vragen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 – Omschrijving 
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een retributie op de afgifte van administratieve stukken. 
 
Artikel 2 – Retributieplichtige 
 
De retributie is verschuldigd door de persoon of instelling aan wie het stuk door het 
gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt. 
 
Artikel 3 – Tarief van de retributie 
 
De retributie wordt als volgt vastgesteld : 
 
3.1 Identiteitsdocumenten, verblijfstitels, certificaatcodes en rijbewijzen 
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor Belgen 
en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen, zijn samengesteld uit 
de kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting. 
 
De gemeentelijke retributie voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor Belgen 
en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen wordt voor de 
periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 vastgesteld als volgt: 
 

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgen + elektronische verblijfstitels afgeleverd aan 
vreemde onderdanen bedoeld in artikel1, eerste lid van het ministerieel besluit van 28 oktober 
2019: 

o   gewone procedure: 5,90 EUR 

o   spoedprocedure: 6,40 EUR 

o   spoedprocedure (gecentraliseerd): 5,20 EUR 

Biometrische verblijfstitels en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen van 
derde landen, bedoeld in artikel 1, eerste lid van het ministerieel besluit van 28 oktober 2019: 

o   gewone procedure: 5,40 EUR 

KIDS-ID: 

o   gewone procedure: 4,60 EUR  

o   dringende procedure: 6,10 EUR 

o   spoedprocedure: 4,90 EUR 

Rijbewijzen: 

 5,00 EUR 
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Internationaal rijbewijs:  

 9,00 EUR 

Kinderpasje niet-Belgen:  

 2,00 EUR 

Attest immatriculatie:  

 6,00 EUR 

Heraanvraag PIN/PUK: 

 5,00 EUR 

 
3.2 Reispaspoorten 
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten, zijn samengesteld uit de 
kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke retributie. 
De kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten die door de hogere overheid aan de gemeente 
worden aangerekend, te verhogen met een retributie van 10,00 EUR. 
 
3.3 Administratieve stukken 
Er wordt geen retributie geheven op de afgifte van attesten, getuigschriften en uittreksels uit de 
bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand, die ambtshalve of op verzoek worden 
uitgereikt. 
 
Op volgende administratieve stukken wordt wel een retributie geheven: 

- Individuele of collectieve adresaanvragen:  
o 0,02 EUR per adres met een minimum van 1,00 EUR + verzendingskosten. 

 
- Per kopij, door de aanvrager aan het bestuur aangevraagd voor eigen gebruik en waarvan 

het bestuur niet verplicht is het om administratieve redenen af te geven en voor zover in 
overeenstemming met het gemeentelijk reglement van openbaarheid van bestuur:  

o 0,05 EUR met een minimum van 0,25 EUR of tegen kostprijs wanneer de kopie niet 
met de eigen gemeentelijke apparatuur kan worden gemaakt. 

- Trouwboek: 
o 25,00 EUR. 

 
Artikel 4 – Invordering 
 
De retributie wordt contant betaald op het ogenblik van de afgifte van het administratief stuk. 
Het bewijs van betaling blijkt uit de afgifte van een kasticket. 
 
De aan de retributie onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen 
van één of ander stuk indienen moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de 
retributie in bewaring geven indien dit document niet op moment van aanvraag kan uitgereikt 
worden. 
 
Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contante betaling 
worden geboekt op het ogenblik van afgifte van het administratief document. 
 
Artikel 5 – Intrekking voorgaande retributiereglementen 
 
Alle voorgaande retributiereglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
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32. Retributie op gebruik gemeentelijk openbaar domein voor ambulante handel buiten de 
wekelijkse markt en de jaarmarkten 2020-2025 

 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante 
activiteiten, zoals gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 en het koninklijk besluit van 4 
september 2006; 
 
Gelet op het feit dat de wekelijkse markt en jaarmarkten niet onder de toepassing van dit reglement 
vallen; 
 
Overwegende dat de uitoefening van ambulante activiteiten op plaatsen langsheen het openbaar 
domein lasten met zich meebrengen voor de gemeente en het daarom billijk is hiervoor een 
retributie te vragen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 – Omschrijving 
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een retributie op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein voor ambulante handel buiten 
de wekelijkse markt en de jaarmarkten. 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt als ambulante activiteit beschouwd de verkoop, de te 
koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de 
consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt. 
 
Ook standplaatsen op het gemeentelijk openbaar domein voor frituren  vallen onder de toepassing 
van dit reglement. 
 
Artikel 2 – Retributieplichtige 
 
De retributie is jaarlijks verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die met toelating van het 
college van burgemeester en schepenen ambulante activiteiten uitoefenen op de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen op en langsheen het gemeentelijk openbaar domein. 
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Artikel 3 – Tarief van de retributie 
 
De retributie wordt vastgesteld op 0,50 EUR per vierkante meter per standdag met een minimum van 
2,50 EUR per standdag, vermeerderd met de kosten voor elektriciteitsverbruik van 1,25 EUR per 
standdag per aansluiting en met als basis 50 weken per jaar. 
 
De daartoe beëdigde aangestelden van het gemeentebestuur zijn gemachtigd tot het opmeten van 
de ingenomen ruimte en de toewijzing van de plaatsen. 
 
Het intrekken van de standplaatstoelating wegens een fout van de aanvrager van de standplaats of 
het niet innemen van de toegekende standplaats brengt voor de standplaatshouder geen enkel recht 
mee op terugbetaling van de reeds gestorte sommen. 
 
De retributie is verschuldigd zonder dat de betrokkene aanspraak kan maken op enig onherroepelijk 
recht van concessie, noch van erfdienstbaarheid op het gemeentelijk openbaar domein, doch 
integendeel de plicht heeft bij het eerste verzoek het toegestaan gebruik op te heffen of te 
beperken, zonder daarom aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. 
 
De betaling van de retributie brengt voor de gemeente geen enkele speciale toezichtstaak mee.  
 
Het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein gebeurt op eigen risico van de begunstigde van 
de machtiging en onder zijn verantwoordelijkheid. 
 
Artikel 4 – Invordering 
 
De retributie wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de 
retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden. 
 
Artikel 5 – Intrekking voorgaande retributiereglementen 
 
Alle voorgaande retributiereglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
33. Retributie op grafconcessies, columbariumconcessie, urneveldgraven en 

herdenkingsplaatsjes voor asverstrooiing 2020 – 2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkverzorging en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer 
van begraafplaatsen en crematorium en latere wijzingen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 maart 2008 betreffende de vaststelling van de duur 
van concessies op de begraafplaatsen; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende het reglement op de 
gemeentelijke begraafplaatsen; 
 
Overwegende dat het voor een goed beheer van de begraafplaatsen verantwoord is dat de 
gemeente zelf instaat voor de aanleg van de grafkelders; 
 
Overwegende dat het billijk is de kostprijs hiervan te verrekenen in de concessieprijs; 
 
Overwegende dat de retributie voor een grafconcessie identiek moet zijn aan de retributie voor een 
columbariumconcessie; 
 
Overwegende dat volgende elementen in de prijsberekening voor een herdenkingsplaatje worden 
opgenomen: 

• herdenkingsplaatje 
• graveerwerk 
• plaatsing en onderhoud steen 
• onderhoud plaatjes 
• administratieve begeleiding en afhandeling 

 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Grafconcessies 
 
Artikel 1 – Omschrijving 
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een retributie voor de grafconcessies die voor de eerste maal worden verleend of hernieuwd 
worden. 
 
Artikel 2 – Tarief van de retributie 
 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

• 1.620,00 EUR voor de inwoners van de gemeente 
• 2.110,00 EUR voor niet-inwoners. 

  
De retributie voor de hernieuwde grafconcessie wordt vastgesteld op 500,00 EUR. 
 
De retributie voor een concessie van 20 jaar, toegestaan in het kader van een gehele of gedeeltelijke 
ontgraving van een kerkhof op initiatief van de gemeente, wordt vastgesteld op 500,00 EUR. 
 
Columbarium nissen en urneveldgraf 
 
Artikel 3 – Omschrijving 
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een retributie voor het ter beschikking stellen van een columbarium nis en urneveldgraf bij wijze van 
grafconcessie. 
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Artikel 4 – Tarief van de retributie 
 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
- 1.620,00 EUR voor de inwoners van de gemeente 
- 2.110,00 EUR voor niet-inwoners. 
 
De retributie voor een hernieuwing van een geconcedeerde columbarium nis of urneveldgraf wordt 
vastgesteld op 500,00 EUR. 
 
Wanneer de columbarium concessie wordt gevraagd, zal de urne worden overgebracht naar een 
columbarium nis bestemd voor concessies en zal de retributie voor deze concessie worden berekend 
vanaf de bijzetting. 
 
Herdenkingsplaatje as verstrooiing 
 
Artikel 5 – Omschrijving 
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een retributie voor het graveren, plaatsen, onderhouden en het administratief begeleiden en 
afhandelen van de plaatsing van een herdenkingsplaatje op de herdenkingsmuur voor as 
verstrooiden volgens de bepalingen opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2013 
betreffende het reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen. 
 
Artikel 6 – Tarief van de retributie 
 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

• 25,00 EUR voor de inwoners van de gemeente op het ogenblik van het overlijden of de 
aanvraag 

• 40,00 EUR voor niet-inwoners. 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 7 – Retributieplichtige 
 
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de concessie aanvraagt. 
 
De retributie is verschuldigd in voorkomend geval door: 

• de voorafgaandelijke aanvrager voor zichzelf en zijn nabestaande, verwant of niet-verwant 
• de nabestaanden, verwant of niet-verwant, en gezamenlijk in geval er geen aanvraag door de 

betrokkene zelf was 
• de nabestaanden, verwant of niet-verwant, en gezamenlijk ingeval van laatste 

wilsbeschikking opgenomen in een erkend testament. 
 
Artikel 8 – Invordering 
 
De retributie wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur. 
De betaling van de retributie gaat vooraf aan de plaatsing van het herdenkingsplaatje. 
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden. 
 
Artikel 9 – Intrekking voorgaande retributiereglementen 
 
Alle voorgaande retributiereglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
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34. Retributie op uitvoering van werken ten laste van derden 2020-2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Overwegende dat de gemeente op vraag van derden werken uitvoert die niet louter of uitsluitend als 
werken aan het openbaar patrimonium te begrijpen zijn; 
 
Overwegende dat dergelijke werken de uitzondering blijven en normaal in relatie staan tot andere 
werkzaamheden die de gemeente op zich neemt; 
 
Overwegende dat de gemeente occasioneel diensten verleent aan burgers, op hun uitdrukkelijk 
verzoek, aangezien bijvoorbeeld alleen een vertegenwoordiger van de gemeente de dienst kan 
verlenen maar de gemeente niet gehouden is deze dienst te voorzien en de vragende burger ook niet 
verplicht is beroep te doen op deze dienst aangezien alternatieve mogelijkheden bestaan (bv. 
afhalen administratieve documenten ten gevolge van laattijdigheid of nalatigheid van de 
aanvragende burger); 
 
Overwegende de hoge kosten dewelke hiermee gepaard gaan; 
 
Overwegende dat een objectieve aantoonbare grond gegeven moet worden aan alle inkomsten van 
de gemeente; 
 
Overwegende dat zonder gemeenteraadsbesluit over een retributie ter zake de kostprijs betwist kan 
worden; 
 
Overwegende dat het past een retributie in te stellen ten belope van de werkelijk gemaakte 
onkosten; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 – Omschrijving 
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een retributie voor het gebruik van materiaal, materieel en diensten van het personeel door derden. 
 
Artikel 2 – Retributieplichtige 
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De retributie is verschuldigd voor een dienst verricht door het gemeentebestuur op uitdrukkelijk 
verzoek van een derde wanneer de dienst niet onder de openbare dienstverlening wordt begrepen. 
De verzoeker wordt vooraf van de toepassing van het retributiereglement ingelicht. 
 
Artikel 3 – Tarief van de retributie 
 
De retributie wordt vastgesteld op: 
 

1. materiaal: de aangewende hoeveelheden tegen de gangbare dagprijs op het ogenblik van de 
werken of dienstverlening. 

2. materieel: 
• per ingezet voertuig met chauffeur: 35,00 EUR/uur 
• het overige materieel is gratis, tenzij de gemeente zelf tot huur moet overgaan. In dat geval 

wordt de huurprijs aangerekend. 
3. personeel: 32,00 EUR/uur per persoon. 

 
Artikel 4 – Invordering 
 
De retributie wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de 
retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden. 
 
Artikel 5 – Intrekking voorgaande retributiereglementen 
 
Alle voorgaande retributiereglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
35. Retributie op het in bewaring houden van goederen van derden 2020-2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur moet instaan voor de bewaring van bij uitdrijving uitgezette 
goederen en van op de openbare weg achtergelaten goederen; 
 
Overwegende dat in geval van gemotoriseerde voertuigen of bij uitdrijvingen de omvang en het 
volume van deze achtergelaten goederen dermate is dat bijzondere bewaarinitiatieven moeten 
worden genomen; 
 
Overwegende dat de gemeente slechts over beperkte stockageruimte beschikt; 
 
Overwegende dat een bewaartermijn van minimaal zes maanden moet worden gerespecteerd; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 – Omschrijving 
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een retributie op het bewaren van achtergelaten goederen van gekende personen. 
 
Artikel 2 – Retributieplichtige 
 
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de goederen of zijn rechtverkrijgenden die de 
tussenkomst noodzakelijk maken. 
 
Artikel 3 – Tarief van de retributie 
 
De retributie wordt vastgesteld op 1,00 EUR per dag. 
 
Artikel 4 – Invordering 
 
De retributie wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de 
retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden. 
 
De retributie vervalt wanneer na zes maanden de gemeente gebruik maakt van haar recht op 
verkoop en/of verwijdering van deze goederen. 
 
Artikel 5 – Intrekking voorgaande retributiereglementen 
 
Alle voorgaande retributiereglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
36. Retributie op het gebruik van openbaar domein door nutsmaatschappijen 2020-2025 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Overwegende dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing 
van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; 
 
Overwegende dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en 
aldus een impact hebben op het openbaar domein; 
 
Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs 
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, ten 
einde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden; 
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Overwegende dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie 
van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en 
Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden; 
 
Overwegende dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende 
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening 
en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine 
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
Artikel 1 – Omschrijving 
 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een jaarlijkse retributie op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk 
openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het 
gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en 
Nutswerken langs gemeentewegen.  
 
Permanente nutsvoorzieningen zijn : 

• alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, 
verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig 
voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en 
afvalwater, warm water, brandstof, 

• telecommunicatie, 
• radiodistributie en kabeltelevisie, 
• de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die 

installaties kan aangesloten worden, 
• alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien 

als nutsvoorzieningen. 
 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn 
die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 
 
Artikel 2 – Retributieplichtige 
 
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de permanente nutsvoorziening. 
 
Artikel 3 – Tarief van de retributie 
 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,00 EUR, voor 
werken in voetpaden 1,50 EUR en voor werken in aardewegen 0,90 EUR.   
 
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer 
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % 
van hogervermeld(e) bedrag(en). 
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Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. Elk deel van een lopende meter wordt als een 
volledige lopende meter in rekening gebracht. 
 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een 
retributie geheven van 1,00 EUR per op het grondgebied van de gemeente aanwezig 
aansluitingspunt.  
 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 EUR per 
aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente. 
 
Artikel 4 - Aangifteplicht 
 
Deze retributies zijn jaarlijks verschuldigd vóór het einde van ieder jaar.  In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het 
grondgebied van de gemeente.  
 
Artikel 5 – Invordering 
 
De retributie wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de 
retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden. 
 
Artikel 6 – Intrekking voorgaande retributiereglementen 
 
Alle voorgaande retributiereglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
37. Meerjarenplan gemeente & OCMW 2020 - 2025 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus 
van de lokale en provinciale besturen; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan 
lokale besturen kunnen worden opgelegd; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 25 november 2019; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 28 november 2019 met betrekking tot het 
ontwerp van het meerjarenplan 2020 - 2025; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: UNANIEM 

 
art. 1 
Het meerjarenplan gemeente en OCMW 2020 - 2025 goed te keuren. 
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art. 2 
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
38. Vragen bij het meerjarenplan gemeente & OCMW 2020 – 2025 
 
De vragen ingediend bij het meerjarenplan 2020-2025 worden behandeld in de toelichting bij de 
meerjarenplanning 2020-2025 en het navolgend debat zoals dit behandeld werd in de zitting van de 
raad voor maatschappelijk welzijn en waarvan de neerslag in het zittingsverslag is opgenomen.  
 

1. Mobiliteit 
• Omtrent het concept ‘autodelen’: Wordt er contact opgenomen met externe/professionele 

aanbieders genre Cambio, of gaat er (in dat geval jammer genoeg) enkel gefocust worden op 
particulieren onder elkaar? 

• In 2021 krijgen we 350.000 euro aan ontvangsten uit investeringen. Waar komen deze 
vandaag? 

• Elk jaar ligt het bedrag van uitgaven aan investeringen op 250.000 euro, in 2021 op 600.000. 
Welke investering(en) betreft dit? 

 
2. Onderwijs 
• Hoe komt men tot de conclusie dat het imago van de GBS aan opfrissing toe is? 
• Hoe wil de gemeente oog hebben voor de infrastructuurnoden van de vrije basisscholen, 

maar hen tegelijkertijd wijzen op de verantwoordelijkheid van hun schoolbesturen? 
• Wat is de jaarlijkse kostprijs van het gratis busvervoer voor onze gemeente? Ontmoedigt dit 

niet het gebruik van de de fiets, omdat de bus toch gratis is? 
• In de periode 2023-2025 wordt er 3,5 miljoen euro aan investeringsontvangsten verwacht. 

Wat is de oorsprong van deze gelden? 
 

3. GDPR, ICT, digitalisering 
• Hoe gaat het gemeentebestuur aandacht blijven schenken aan de toegankelijkheid van de 

openbare diensten voor inwoners die ICT-ongeletterd zijn? 
• In de periode van 2021 tot 2025 wordt er 140.000 euro geïnvesteerd in digitalisering. Kan dit 

bedrag verder gespecificeerd worden? 
 

4. Burgerzaken 
Graag wat meer uitleg over de “prioritaire” heraanleg van het oude kerkhof van Hever (opzet, 
planning,…). 
 

5. Vreemdelingendossiers 
Gaat de gedigitaliseerde opvolging van vreemdelingendossiers een snellere en accuratere 
doorstroming van informatie tussen onze diensten en de Dienst Vreemdelingenzaken met zich 
meebrengen? 
 

6. Welzijn en zorg 
• Hoe gaat de gemeente de plaatselijke verenigingen adviseren om mindervalide personen te 

integreren in hun werking, zonder de rol van bemoeial te gaan spelen? 
• Welke rol krijgt de wijkwerking van IGO in het beleid van welzijn en zorg? 
• Als gemeente spreken we de ambitie uit fairtradegemeente te worden. Hiervoor zijn er een 

zestal criteria. Hoe en wanneer denken we deze te bereiken? 
 

7. Jeugd 
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Is het de taak van de gemeente om activiteiten voor tieners te organiseren? Wat zijn de gevolgen 
voor kosten, personeel, werkdruk,…? 
 

8. Sportbeleid 
• Uitbreiding van de huidige sporthal: Wat zijn hier de concrete plannen en timing? 
• Renovatie zijpanelen, dak en vloer sporthal: plannen en timing? 

 
9. Monumentenzorg en onroerend erfgoed 

Waarom heeft de gemeente het oud gemeentehuis niet opgegeven als erfgoedobject bij Onroerend 
Erfgoed Vlaanderen? 
 

10. Financien 
• Omtrent Optima lezen we dat de 620.000 euro definitief is afgeschreven. Bestaat er toch niet 

nog enige kans via de borgstelling van Piqueuer (20 miljoen euro), waarbij er nog een klein 
dividend te verwachten is voor de schuldeisers? 

• Een aantal grote investeringsprojecten staan voor de deur. Hoe gaan deze globaal 
gefinancierd worden? Door verhoging van de schuldgraad, een verhoging van de aanvullende 
personenbelasting? Verkoop van patrimonium? 

• In de periode van 2021 tot 2025 wordt er voor 3,6 miljoen euro aan gebouwen en terreinen 
verkocht. Over welke gebouwen en terreinen gaat het precies? 

• In de periode van 2021 tot 2025 wordt er 4,4 miljoen euro aan Vlaamse subsidies verwacht. 
Welke zijn dit? 

 
11. Wonen 

Voor het Planologisch beleid, vergunningen, handhaving en het woonloket wordt er nul euro 
voorzien, terwijl er nog redelijk wat werk is aan de verdere uitbouw van de planologische visie. Moet 
er geen bedrag worden voorzien voor verdere ondersteuning? 
 
39. Vragen bij het meerjarenplan gemeente & OCMW 2020 – 2025 
 
De vragen ingediend bij het meerjarenplan 2020-2025 worden behandeld in de toelichting bij de 
meerjarenplanning 2020-2025 en het navolgend debat zoals dit behandeld werd in de zitting van de 
raad voor maatschappelijk welzijn en waarvan de neerslag in het zittingsverslag is opgenomen.  
 

1. Waarom hebben de Sustainable Development Goals (SDG's) geen plaats (meer) in het 
meerjarenplan?   

 
2. We willen graag volgende suggestie doen om inwoners te informeren en te sensibiliseren 

rond de verschillende beleidsdomeinen die in het meerjarenplan opgenomen zijn. Koppel de 
thema's aan een maand en organiseer tijdens die maand infomomenten en activiteiten voor 
inwoners en betrokken actoren (verenigingen, adviesraden, lokale handelaars,.....) en er kan 
ook een beleidsverwezenlijking centraal staan.  

Maand van kinderen en jongeren, maand van de alternatieve energie, maand van het klimaat, maand 
van de gezondheid, maand van de mobiliteit, maand van het bos, maand van de generaties, maand 
van de lokale economie en fairtrade,  maand van de cultuur en muziek, maand van het toerisme, 
maand van de sport, maand van de burgerparticipatie, maand van de natuur.  Deze maanden kunnen 
gespreid worden over verschillende jaren. 
 
40. RUP Eekhoornhof en uitbouw VBS Schiplaken 
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft weer wat de historiek is van het dossier waarbij 
woonuitbreidingsgebied werd omgevormd tot natuurgebied en zone voor 
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gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Terugkomen op deze planning betekent 
concreet dat de school haar uitbouw stilgelegd ziet, haar functie voor de gemeenschap niet meer zal 
kunnen vervullen en dat de voorzieningen voor de verkeersleefbaarheid (veilige uitwuifzone en 
parking voor het dorp) geheel opgegeven worden. De omgevingsanalyse ging bovendien uit van de 
aanname dat er geen wijzigingen aan gRUP’s zal gebeuren. 
 
Wat is er aan van de concretisering van het plan om VBS De Bosuiltjes te ontsluiten langs de 
Blokstraat? Graag ontvangen wij van het college een duidelijke  
- stand van zaken: met wie is gepraat, waarover? 
- en ook een standpunt: in welke richting zullen de gesprekken verder gezet worden? 
Het is ons standpunt dat vooraleer een nieuw maagdelijk stuk Ferrarisbos wordt aangesneden deftig 
over alle opties gesproken en onderhandeld dient te worden. Indien de meerderheid de school niet  
bvb. richting de kerk, of een andere inbreidingsmogelijkheid duwt zal dit ook niet onmiddellijk als een 
levensvatbaar alternatief gepercipieerd worden. 
Het RUP Eekhoornhof uit 2013 mag dan de uitkristallisering van de gesprekken toendertijd geweest 
zijn, onze fractie denkt dat er intussentijd fundamentele zaken gewijzigd zijn. Het vrijkomen van de 
kerk eind 2020 is er één van. Wij vragen - ook de verwachte input van het verkeersleefbaarheids plan 
Schiplaken - dat ter stemming gelegd wordt aan de gemeenteraad  de bouw van een parking uit te 
stellen totdat hier een masterplan Schiplaken centrum voor is opgemaakt. Vermoedelijk geven de 
nieuwe inzichten van de omgevingsanalyse ook aanleiding om het RUP Eekhoornhof te herbekijken. 
 
De CD&V-fractie heeft haar punten (41   tot en met 47) teruggetrokken 
41. Beek Bieststraat 
42. Fietsenparking gemeentelijke basisschool 
43. Woning Brouwersstraat 4 
44. Landschapskwaliteit en milieu 
45. Bijen - milieu - natuur - klimaat 
46. Vaartdijk – Trianonlaan 
47. Zebradpad Zevenbunderweg - Consciencelaan 
 
48. SAVE-charter 
Het college van burgemeester en schepenen licht toe dat bij een vorig ongeval de familie niet wenste 
in te gaan op het aanbod een bord te plaatsen, maar het is steeds mogelijk alsnog als gemeente 
principieel aan te sluiten.  
 
Heeft Boortmeerbeek het SAVE charter reeds ondertekent? 
Dit charter  is Samen Aktief voor een veilig verkeer voor steden en gemeenten,initiatief door ouders 
van  verongelukte kinderen, de bedoeling is een bijdrage te leveren aan de strijd voor meer 
verkeersveiligheid. 
Wat is de reden dat dat de gemeente dit charter nog niet heeft ondertekend? 
Is de bestuursmeerderheid bereidt dit te ondertekenen binnen welke termijn? 
Welke maatregelen werden reeds genomen om de verkeersveiligheid voor jongeren en kinderen te 
verhogen? 
 
49. Europese gehandicaptenparkeerkaart - stand van zaken 
Het college van burgemeester en schepenen licht op vraag van de Vlaams Belangfractie toe dat de 
parkeerkaart voor personen met een beperking volgens de reguliere kanalen beschikbaar is en dat de 
verenigingen van de gemeente (cultuur, sport en vrijetijd) zullen worden gesensibiliseerd om, daar 
waar mogelijk, een toepassing te voorzien voor een korting op hun activiteiten voor personen met 
een beperking die in het bezit zijn van de EDC-kaart. 
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50. Gemeentebal - stand van zaken 
De burgemeester geeft toelichting bij de afrekening van het bal nu alle gemeenteraadsleden de 
kaarten hebben afgerekend. De bruto inkomsten bedroegen 3.909,60 EUR, de onkosten 3.272,55 
EUR en het saldo aldus 673,05 EUR waarvan 450,00 in waardebonnen van de lokale handelaars.  
 
51. Afsluiting veldweg 68 
In de veldweg nummer 68 richting Genninckstraat staan 2 palen met afsluitingsdraad die gebruikt 
worden om de veldweg af te sluiten. Die afsluiting is in het duister niet te zien en met de fiets kan dit 
gevaarlijk zijn. Ik vermoed dat deze afsluiting gezet is door de naaste buur op de Anderveldstraat 
nummer 24. Kunnen de nodige maatregelen getroffen worden om de juiste persoon aan te manen 
deze afsluiting definitief te verwijderen? 
 
52. Belemmering fietspad kruispunt Bredepleinstraat 
Aan het kruispunt Bredepleinstraat richting Audenhovenlaan is het fietspad al enkele weken 
geblokkeerd door stukken gestabiliseerd zand zonder verlichting, dus moeilijk waar te nemen. Door 
wie is dit uitgevoerd en is er toezicht van de gemeente want dit obstakel voldoet niet aan wettelijke 
reglementeringen. In deze periode is het vlug donker en het fietspad ligt kort bij de gemeenteschool, 
dus hier komen dagelijks kinderen voorbij. Kan deze situatie zo vlug mogelijk gereglementeerd of 
opgelost worden? 
 
53. Ontsluiting VBS Schiplaken 
In het meerjarenplan is sprake van de realisatie van een openbare parking en verplaatsing van de 
ingang van de school. We horen graag de motivatie voor de realisatie van dit plan. Is er een 
behoeftenstudie gemaakt? Wat zijn de concrete plannen, hoeveel plaatsen? Ontsluiting?  Hoe is de 
school hierbij betrokken (uitbreiding van de school- klaslokalen)? Hoeveel oppervlakte heeft de 
school nodig?   
Wat is de timing? Hoe verhoudt dit plan zicht tot de omgevingsanalyse die ons kompas zou worden 
en stelt dat de historische bossen in Schiplaken versterkt moeten worden. Hoe verhoudt dit plan zich 
tot de verkeersleefbaarheidsstudie  waarvan een doelstelling is: het realiseren van een modal 
schift..... meer mensen op de fiets en minder vaak de auto nemen.  Wat zegt deze beslissing over de 
gelopen participatietrajecten m.b.t. omgevingsanalyse en leefbaarheidsstudie? 
 
54. Sociale woningen Sijsjeslaan 
Aansluitend bij de parking, wat is de stand van zaken m.b.t. de sociale woningen in de Sijsjeslaan? 
Welke is de impact op het verkeer en de dorpskern en hoe strookt dit met de omgevingsanalyse? Zijn 
er concrete gesprekken  geweest /gepland met SWAL over een mogelijke verplaatsing van dit 
project? 
 
55. N21 - stand van zaken 
Stand van zaken N21, concrete afspraken gemaakt, stand van zaken onteigeningen en welke is de 
timing voor de realisatie van de werken? 
 
56. Evaluatie gemeentelijk klimaatplan 
Is er een evaluatie beschikbaar over het vorig klimaatplan van onze gemeente? Met name over de 
vermindering van de CO2 uitstoot. Welke lessen nemen we mee naar het volgende klimaatplan? De 
ronde tafel van het klimaat leverde heel wat mooie voorstellen op van burgers. Sommigen van hen 
zijn te realiseren met beperkte middelen, daarom willen we vragen om alle ingediende voorstellen te 
realiseren en hiervoor budget te voorzien. Het zet een dynamiek in gang, motiveert inwoners en 
brengt inwoners samen...... Het is belangrijk om van het momentum gebruik te maken, nu mensen 
zich geëngageerd hebben getoond. Inwoners zijn mee de trekkers voor het klimaatplan, laat hen ook 
meewerken hieraan door input te geven en concrete initiatieven vorm te geven. 
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57. Lichtverbruik handelaars 
Voorstel om handelaars te sensibiliseren rond lichtverbruik, heel wat handelaars hebben sterk 
verlichte etalages, uithangborden. Waarom deze niet doven na bv. middernacht?  Op die manier 
wordt er energie gespaard en de handelaar heeft een lager verbruik. 
 
 
 

De algemeen directeur  De voorzitter 
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