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GEMEENTERAAD 

 

 

Zitting van  24 november 2014 

 

Aanwezig: Michel Baert voorzitter 

Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De Locht, 

Willy Cornelis schepenen 

Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey 

Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel 

Andries, Josée Naets, Anne-Marie Van Loock raadsleden 

Johan Smits gemeentesecretaris 
 

Verontschuldigd: Anne Cleiren raadslid 
 

 

Vanaf punt 3 vervoegt Els Schoeters, raadslid de zitting. 

Vanaf punt 3 vervoegt Maurice Vanmeerbeeck, raadslid de zitting. 

Vanaf punt 3 vervoegt Marie-Ange Henderix, raadslid de zitting. 

 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuring notulen 

2. Kennisname toezichtsbesluiten 

3. Principieel akkoord aansnijden woonuitbreidingsgebied Bredepleinstraat 

4. Vaststelling tracé der wegen verkaveling 2014/00007 Schoolstraat 

5. Wijziging personeelsformatie 

6. Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - goedkeuring rekening 2013 

7. Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - jaarverslag 2013 

8. Reglement op de geschenkbonnen 

9. HaBoBIB - actieplan 2015 

10. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 9 december 2014 

11. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 9 december 2014 

12. CIPAL - mandatering algemene vergadering 12 december 2014 

13. CIPAL - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 12 december 2014 

14. IGO - mandatering algemene vergadering 19 december 2014 

15. IGO - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering op 19 december 2014 

16. Belasting - aanvullende personenbelasting 2015 

17. Belasting - onroerende voorheffing 2015 

18. Belasting - verkrotting en verwaarlozing van woningen 2015 

19. Belasting - leegstaande bedrijfsterreinen 2015 

20. Belasting - verspreiding van reclamedrukwerk 2015 

21. Belasting - masten en pylonen 2015 

22. Contantbelastingen - ontgravingen 2015 

23. Kohierbelasting - milieubelasting 2015 

24. Kohierbelasting - drijfkracht 2015 

25. Kohierbelasting - kampeerterreinen 2015 

26. Kohierbelasting - tweede verblijven 2015 

27. Kohierbelasting - opruimen of verwijderen van sluikstorten 2015 

28. Retributie - uitvoeren van werken ten laste van derden 2015 
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29. Retributie - grafconcessies, columbariumconcessies, urneveldgraven, herdenkingsplaatjes voor 

asverstrooiing 2015 

30. Retributie - gebruik openbaar domein voor openbare markten en ambulante handel 2015 

31. Retributie - gebruik openbaar domein door nutsmaatschappijen 2015 

32. Kennisname verslag gezondheidsraad 22 mei 2014 

33. Kennisname verslag cultuurraad 18 september 2014 

34. Kennisname verslag jeugdraad 23 september 2014 

 

 

 

Openbare zitting 

 

1. Goedkeuring notulen 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 20 oktober 2014 goed. 

 

2. Kennisname toezichtsbesluiten 

De gemeenteraad neemt kennis van de volgende toezichtbesluiten:  

• Goedkeuring van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 17 oktober 2014 met betrekking 

tot de rekening 2013 van de kerkfabriek Heilige-Familie te Boortmeerbeek van de gemeenteraad 

van 28 april 2014; 

• Kennisname van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 23 oktober 2014 met betrekking 

tot de budgetwijziging 2014 van de gemeenteraad van 22 september 2014. 

 

De raadsleden Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters en Marie-Ange Henderix vervoegen de zitting. 

3. Principieel akkoord aansnijden woonuitbreidingsgebied Bredepleinstraat 

Na de toelichting door schepen Steven Michiels stelt raadslid Bert Meulemans dat het principe zelf 

niet wordt betwist, maar dat een totaalvisie voor het woonuitbreidingsgebied in het dossier ontbreekt. 

Dat is belangrijk om te weten waarom men precies daar de assistentiewoningen wil bouwen.  Met 

name zou een locatie dichter bij het centrum voor de latere bewoners praktisch meer logisch zijn. 

Daarnaast is de aansluitbaarheid van het voorgestelde gebied ten opzichte van de overige ruimte in 

het woonuitbreidingsgebied niet aangegeven en in de feiten onmogelijk. Volgens het raadslid moet 

inbreiding absoluut mogelijk gemaakt worden. 

Schepen Steven Michiels werpt op dat het structuurplan voor de aansluitende gebieden voorziet dat de 

uitbreiding van de televisiestudio’s mogelijk moet zijn, maar raadslid Bert Meulemans werpt op dat er 

momenteel geen dergelijke vraag voorligt en dat dus de vaststelling blijft dat er geen algemene visie 

voor het gebied aangegeven wordt en dus ook geen motivatie voor de keuzes gekend is. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet sluit daarbij aan door te stellen dat volgens haar het op zich een 

goed project is, maar niet sociaal.  Het zullen op de private markt dure woningen zijn die niet voor 

iedereen weggelegd zijn terwijl volgens haar de woonuitbreidingsgebieden op de eerste plaats sociaal 

moeten worden aangewend. Schepen Steven Michiels legt uit dat de wetgeving rond het sociaal 

woonaanbod niet meer bestaat in zijn oorspronkelijke vorm, maar dat er nog steeds een bescheiden 

woningaanbod zal moeten zijn.  Verder staat het de gemeenteraad vrij het nodige budget te voorzien 

voor verwerving en zelf initiatief te nemen. Verder verwijst hij naar de laatste pagina van het bundel 

in verband met de visie. Volgens schepen Steven Michiels gaat het nu alleen om het principe en komt 

pas in de behandeling van een verkavelingsvergunning de concrete invulling aan bod waar dan met de 

aansluitbaarheid uiteraard rekening moet worden gehouden. Dat moet dan als voorwaarde worden 

opgelegd.  

De voorzitter legt vervolgens volgend amendement ter stemming: “Artikel 1 wordt aangevuld met de 

frase: … mits ter hoogte van de Uranusweg in noordwestelijke richting een aansluiting wordt voorzien 

voor de verdere uitbreiding.” Het amendement wordt unaniem aanvaard. 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; in het bijzonder artikel 5.6.6; 

 

Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 

juni 2008; 
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Gelet op de brief van de provincie Vlaams-Brabant van 17 oktober 2014 waarmee het advies van de 

gemeente wordt gevraagd met betrekking tot het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied 

'Bredepleinstraat'; 

 

Overwegende dat het aansnijden van een woonuitbreidingsgebied in de kern van het hoofddorp 

Boortmeerbeek ruimtelijk de voorkeur verdient en het hoofddorp verder versterkt; 

 

Overwegende dat het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied 'Bredepleinstraat' inbreidingsgericht 

is; 

 

Gelet op de geactualiseerde woonbehoeftestudie, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 

oktober 2011, waarin de behoefte aan bejaardenhuisvesting als een prioriteit wordt vermeld; 

 

Overwegende dat het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied 'Bredepleinstraat' tot doel heeft een 

project voor de bouw van assistentiewoningen mogelijk te maken; 

 

Overwegende dat de ontwikkeling wordt gerealiseerd binnen de principes van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen; 

 

Overwegende dat het woonuitbreidingsgebied gemakkelijk en goed ontsluitbaar is; 

 

Overwegende dat de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied geen aanleiding tot lintbebouwing 

geeft; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: eenparig. 

 

art. 1 

Een gunstig advies te verlenen bij de aanvraag tot aansnijding van het woonuitbreidingsgebied 

'Bredepleinstraat', mits ter hoogte van de Uranusweg in noordwestelijke richting een aansluiting wordt 

voorzien voor de verdere uitbreiding.” Het amendement wordt unaniem aanvaard. 

 

art. 2 

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant in kennis te stellen van dit besluit. 

 

4. Vaststelling tracé der wegen verkaveling 2014/00007 Schoolstraat 

Gelet op de aanvraag van7 juli 2014 door bvba Landmeter Frans Geens, Schrieksebaan 284, 3190 

Keerbergen in naam van Mevrouw Christiane Glorie en de heer Marc Laureys voor het bekomen van 

een verkavelingvergunning voor de kadastrale percelen Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie E nummers 

99l² en 99m²; 

 

Overwegende dat deze percelen niet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg zoals bepaald in 

artikel 4.3.5.§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 

Overwegende dat een strook grond wordt afgestaan om te worden ingelijfd in het openbaar domein 

van de gemeente; 

 

Overwegende dat de aanpalende Schoolstraat als buurtweg nr. 43 staat ingeschreven in de atlas der 

buurtwegen als eigendom van de aanpalende eigenaars; 

 

Gelet op het voorgelegd rooilijnplan van de nieuwe verkeersweg; 

 

Gelet op het bij de aanvraag tot verkavelen gevoegd wegenontwerp; 
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Overwegende dat het ontwerp ook voorziet in de aanleg van alle nutsvoorzieningen en dat daarom op 

14 juli 2014 een brief aan al de nutsmaatschappijen werd gericht om hun adviezen uit te brengen; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat werd gehouden van 4 augustus 2014 tot en met 3 september 

2014; 

 

Overwegende dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek geen opmerkingen of bezwaren 

werden ingediend; 

 

Overwegende dat de ruimtelijke ontwikkeling en de ruimtelijke draagkracht van de omgeving door de 

niet bijkomend worden geschaad zoals artikel 1.4.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

voorschrijft; 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: eenparig. 

 

art. 1 

De rooilijn zoals voorgesteld op het rooilijnplan goed te keuren. 

 

art. 2 Het wegentracé en -ontwerp van verkaveling 2014/00007 Schoolstraat, zoals aangeduid op 

bijgevoegd plan en zoals het later aan de gemeente zal worden overgedragen, goed te keuren. 

 

5. Wijziging personeelsformatie 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en enkele bepalingen betreffende de 

rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 november 2008 en latere wijzigingen met betrekking 

tot de vaststelling van de personeelsformatie; 

 

Gelet op de artikelen 43, § 2, 4° en 103 van het Vlaams gemeentedecreet die bepalen dat de 

gemeenteraad de personeelsformatie vaststelt; 

 

Overwegende dat omwille van continuïteit en efficiënte het wenselijk is dat de gemeente over twee 

werkleiders (niveau C) kan beschikken; 

 

Overwegende dat het daarom wenselijk is één functie van technisch assistent (statutair - niveau D) om 

te vormen tot één functie van werkleider (statutair - niveau C); 

 

Gelet op de wet van 24 december 1999 en latere wijzigingen ter bevordering van de werkgelegenheid 

met betrekking tot de startbaanovereenkomsten; 

 

Overwegende dat de gemeente aan haar verplichtingen hieromtrent wenst te voldoen; 

 

Overwegende dat jaarlijks moet worden geëvalueerd op welk niveau de startbaanfunctie zal worden 

ingevuld; 

 

Overwegende dat de aanpassing van de personeelsformatie noodzakelijk is om een realistische raming 

te kunnen maken in BBC; 

 

Gelet op artikel 104§2, 3° van het Vlaams gemeentedecreet; 
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Gelet op het protocol van akkoord met de representatieve vakorganisaties van 22 oktober 2014; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: eenparig. 

 

art. 1 

De personeelsformatie van de gemeente Boortmeerbeek als volgt vast te stellen: 

 

niveau rang statut. (in VTE) contract. (in VTE) functie 

DG  1  gemeentesecretaris 

  1  financieel beheerder 

A Ax 1 

1 

 ingenieur 

coördinator algemene zaken 

 Av 1  stedenbouwkundig ambtenaar 

  1  jurist 

     

B Bv 1 

1 

1 

1 

0,5 

 boekhouder 

sportfunctionaris 

werftoezichter 

milieuambtenaar 

expert personeelszaken 

     

C Cx 1  stedenbouwkundig ambtenaar 

 Cv 2 

2 

1,66 (*) administratief medewerker 

werkleider 

     

D Dv 3 

10 

 

 

1,5 (**) 

administratief assistent 

technisch assistent 

busbegeleider 

     

E Ev  2 (**) 

4,5 (**) 

poetsvrouw 

sporthalmedewerker 

     

x   1 (***) startbaanfunctie 

 

(*) in toepassing van artikel 104 § 2, 1° en 3° van het Vlaams gemeentedecreet  

(**) in toepassing van artikel 104 § 2, 3° van het Vlaams gemeentedecreet 

(***) Om aan de verplichting m.b.t. het invullen van een startbaanfunctie te voldoen voorziet het 

gemeentebestuur een contractuele functie, waarbij wordt gewerkt met contracten van telkens één jaar 

en waarvan de concrete invulling gebeurt in functie van de op dat ogenblik actuele noden van de 

organisatie. 

 

art. 2 

Een afschrift van dit besluit over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. 

 

6. Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - goedkeuring rekening 2013 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing houdende de goedkeuring van de intergemeentelijke 

samenwerking onder de vorm van een interlokale vereniging: vorming scholengemeenschap 

basisonderwijs voor de schooljaren 2011-2014; 
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Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2013 in de vergadering van het Beheerscomité van de 

Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant van 15 mei 2014; 

 

Gelet op artikel 9 §3 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 Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: eenparig. 

 

art. 1 

De jaarrekening 2013 van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant goed te keuren. 

 

art. 2 

Een afschrift van dit besluit over te maken aan de DirCo. 

 

7. Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - jaarverslag 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant 

voor het jaar 2013. 

 

8. Reglement op de geschenkbonnen 

Nadat schepen Karin Derua toegelicht heeft dat de coupure 20,00 EUR in het ontwerp moet worden 

gelezen als 25,00 EUR vraagt raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet of iedereen deze bons kan aankopen.  

Dit wordt bevestigd. 

Raadslid Dirk Bernagie vraagt zich af wat de betekenis is van de motivatie dat het initiatief een 

positieve bijdrage levert in het kader van de mobiliteit en wat het vroegere resultaat van de bons was.  

Schepen Karin Derua verwijst daarvoor naar de provinciale inbreng waaruit blijkt dat studie uitwees 

dat winkelen veelal in de stedelijke omgeving gebeurt en dat dergelijke initiatieven het winkelen in de 

eigen buurt stimuleert en dus de mobiliteitsnood vermindert.  Verder kan nog niet vergeleken worden 

met eerdere resultaten aangezien het een volledig nieuw initiatief betreft. Het zijn dus geen 

geschenken van de gemeente. 

Raadslid Marita Palstermans pleit om de terugbetalingstermijn te verkorten.  Schepen Karin Derua 

verwijst naar het akkoord bekomen met de middenstand over de toepassing, waarop raadslid Bert 

Meulemans cryptisch verwijst naar het afhangen van de praktijk. Op vraag van raadslid Steven Van 

Loock zegt schepen Karin Derua dat de provincie voor 50% in de drukkosten van de bons en 

propaganda tussenkomt. 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2014 met betrekking tot de goedkeuring 

van het meerjarenplan 2014 - 2019; 

 

Overwegende dat in het meerjarenplan 2014 - 2019 onder actie nr. 007.006.001.004 de invoering van 

een gemeentelijke geschenkbon is voorzien; 

 

Overwegende dat de invoering van een gemeentelijke geschenkbon tot doel heeft de lokale economie 

te ondersteunen; 

 

Overwegende dat een bloeiende lokale economie bijdraagt tot de sociale cohesie van de lokale 

gemeenschap; 

 

Overwegende dat het gebruik van gemeentelijke geschenkbonnen bijdraagt tot een meer duurzame 

samenleving door het positieve effect op de mobiliteit in de gemeente; 

 

Overwegende dat dit initiatief kadert in de provinciale projecten rond handelskernversterking; 
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Overwegende dat het gebruik van de gemeentelijke geschenkbon moet worden geregeld door een 

gemeentelijke reglement; 

 

Gelet op artikel 43, §2, 2° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 

bepaalt dat het vaststellen van reglementen tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: eenparig. 

 

art. 1 

Een reglement op het gebruik van gemeentelijke geschenkbonnen goed te keuren, waarvan de tekst als 

volgt luidt: 

 

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke geschenkbon 

 

artikel 1. Algemeen 

De geschenkbon is een initiatief van de gemeente Boortmeerbeek. Het uitgeven en verkopen van 

geschenkbonnen door de gemeente heeft als doel de lokale economie te ondersteunen en op deze wijze 

bij te dragen tot de sociale cohesie van de lokale gemeenschap. Bovendien zal het gebruik van 

gemeentelijke geschenkbonnen bijdragen tot een meer duurzame samenleving door het positieve effect 

op de mobiliteit in de gemeente. 

 

De geschenkbon kan worden aangekocht in het gemeentehuis van Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, 

3190 Boortmeerbeek. 

 

De geschenkbon is een betaalmiddel met een waarde van 5,00 - 10,00 - 25,00 of 50,00 EUR die 

uitsluitend bij geregistreerde handelaars op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek 

bruikbaar is. Geregistreerde handelaars kunnen de waarde van de gebruikte geschenkbonnen door het 

gemeentebestuur laten terugbetalen volgens de regels bepaald in dit reglement. 

 

 

artikel 2. Kenmerken van de geschenkbon 

§ 1. Het college van burgemeester en schepenen stelt het model van de geschenkbon vast. 

 

§ 2. Om het traject dat een geschenkbon aflegt en om controle op de geldigheid ervan mogelijk te 

maken, krijgt elke geschenkbon een uniek nummer dat wordt vermeld op de verschillende luiken van 

een geschenkbon.  

 

§ 3. Op een geschenkbon wordt door het gemeentebestuur de datum van aankoop van deze 

geschenkbon vermeld. 

 

artikel 3. Deelnemende handelaars 

§ 1. Elke handelaar, in het bezit van een ondernemingsnummer en gevestigd op het grondgebied van 

de gemeente Boortmeerbeek, kan zich inschrijven als deelnemende handelaar. Bij twijfel hieromtrent 

is uitsluitend het college van burgemeester en schepenen bevoegd hierover een besluit te nemen. De 

deelnemende handelaars worden, na de bevestiging van hun deelname, opgenomen in een openbaar 

register. Enkel aan geregistreerde handelaars kunnen geschenkbonnen worden terugbetaald. Door de 

registratie verklaart de handelaar zich akkoord met de deelnemingsvoorwaarden. 

 

§ 2. Het model van het deelnemingsformulier wordt door het college van burgemeester en schepenen 

vastgesteld. 

 

§ 3. Een handelaar kan zich inschrijven aan de hand van het deelnemingsformulier dat men kan 

bekomen in het gemeentehuis of downloaden van de gemeentelijke website. Indien de gegevens van 
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een handelaar op het deelnemingsformulier wijzigen, moet de handelaar dit melden aan het 

gemeentebestuur. 

 

§ 4. De deelname als handelaar is volledig gratis. 

 

§ 5. Deelnemende handelaars kunnen worden herkend als volgt: 

- Bij elke aankoop van een geschenkbon wordt een lijst van de deelnemende handelaars toegevoegd. 

- Het register met deelnemende handelaars is ter inzage beschikbaar in het gemeentehuis.  

- Het register met deelnemende handelaars is raadpleegbaar via de gemeentelijke website. 

- Elke deelnemende handelaar ontvangt  een raamsticker om zijn deelname te afficheren. 

 

artikel 4. Terugbetaling 

§ 1. Een verkochte geschenkbon kan door het gemeentebestuur niet rechtstreeks aan de koper of de 

begunstigde van de geschenkbon worden uitbetaald of terugbetaald. 

 

§ 2. Het college van burgemeester en schepenen stelt het model van terugbetalingsformulier vast. 

 

§ 3. Een geschenkbon is voor de gebruiker één jaar geldig na de datum van aankoop.  

 

§ 4. Na de vervaldatum beschikt een handelaar over drie maanden om de geschenkbon ter betaling aan 

het gemeentebestuur voor te leggen. Een geschenkbon mag door een handelaar niet worden aanvaard 

na de vervaldatum van de geschenkbon. 

  

§ 5. Als het bedrag van de aankoop bij een handelaar lager is dan het bedrag van de geschenkbon, mag 

de handelaar het saldo aan de klant ofwel in contact geld ofwel met een waardebon terugbetalen. 

 

§ 6. Met het oog op de terugbetaling moet een handelaar een door hem aanvaarde geschenkbon 

overmaken aan het gemeentebestuur, vergezeld van het bijhorende terugbetalingsformulier.  Dit 

formulier is te verkrijgen in het gemeentehuis of kan worden gedownload van de gemeentelijke 

website. De aanvraag tot terugbetaling moet gebeuren uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de 

vervaldatum van de geschenkbon. Na ontvangst van een door een handelaar ingeleverde geschenkbon 

betaalt het gemeentebestuur de tegenwaarde binnen de twee maanden op het rekeningnummer dat op 

het terugbetalingsformulier is vermeld. 

 

artikel 5. Toepassingen voor de gemeente 

De gemeente Boortmeerbeek kan de geschenkbonnen zelf gebruiken in het kader van te verlenen 

toelagen of voor haar representaties. 

  

artikel 6. Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 december 2014. 

 

artikel 7  

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor de uitvoering en het reglement en oordeelt 

over alle betwistingen en discussies. 

 

art. 2 

De provincie Vlaams-Brabant, dienst Economie en HeBoS/UNIZO Boortmeerbeek in kennis te stellen 

van dit besluit. 

 

9. HaBoBIB - actieplan 2015 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met betrekking tot de goedkeuring 

van het beleidsplan van HaBoBIB voor de periode 2013 - 2018; 
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Overwegende dat jaarlijks aan de gemeenteraad het actieplan voor het volgende jaar wordt 

voorgelegd; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: eenparig. 

 

Het actieplan van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB voor het jaar 2015 goed te keuren. 

 

10. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 9 december 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 7 november 2014 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de algemene vergadering van HaBoBIB op 9 december 2014; 

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke Algemene Vergadering; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: eenparig. 

 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van HaBoBIB 

op 9 december 2014:  

1) Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 

2) Goedkeuring verslag d.d. 12 juni 2014 

3) Goedkeuring actieplan 2015 

4) Goedkeuring begroting 2015 

5) Goedkeuring dotatie Haacht: 326.532 EUR 

6) Goedkeuring dotatie Boortmeerbeek: 303.186 EUR 

7) Adviescommissie (art. 55 D.I.S.) : aanstelling opvolger Jo Vranckx en Mieke Van der Veken door 

de gemeente Boortmeerbeek 

8) Adviescommissie (art. 55 D.I.S.) : aanstelling opvolger Liesbet Van de Heyning door de gemeente 

Haacht 

9) Varia 

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 

gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 

 

11. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 9 december 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 

 

Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 9 december 2014 voor de algemene vergadering van 

17 december 2013 met agenda met bijhorende documenten;  
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat overeenkomstig de statuten van HaBoBib de gemeente recht heeft op zes 

volmachtdragers in de algemene vergadering; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 betreffende de principiële aanduiding 

van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van HaBoBib; 

 

Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

 

Volmachtdrager’s raadslid Els Schoeter 

raadslid Marie-Ange Henderix  

raadslid Daisy De Neef 

raadslid Maurice Vanmeerbeeck  

raadslid Kristel Andries 

raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet 

met 19 ja en 1 neen 

met 20 ja 

met 19 ja en 1 neen 

met 20 ja  

met 20 ja 

met 17 ja en 3 neen 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT:  

 

art. 1  

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 12 

december 2014:  

1) Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 

2) Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2015 (met inbegrip van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie) 

3) Vervanging bestuurder 

4) Wijziging van de zetel van de vereniging 

5) Benoeming en vervanging van leden van de adviescomité 

6) Rondvraag 

7) Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 

art. 2  

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 

gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 

 

art. 3  

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 

 

12. CIPAL - mandatering algemene vergadering 12 december 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Cipal; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 21 oktober 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering van Cipal op 12 december 2014; 

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
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benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke Algemene Vergadering; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: eenparig. 

 

art. 1  

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 12 

december 2014:  

1) Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 

2) Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2015 (met inbegrip van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie) 

3) Vervanging bestuurder 

4) Wijziging van de zetel van de vereniging 

5) Benoeming en vervanging van leden van de adviescomité 

6) Rondvraag 

7) Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 

art. 2  

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 

gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 

 

art. 3  

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 

 

13. CIPAL - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 12 december 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Cipal; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 21 oktober 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering van Cipal op 12 december 2014;  

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

 

Volmachtdrager: Steven Michiels  met 20 ja 

Plaatsvervangend  Els Schoeters  met 19 ja en 1 neen 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT:  

 

art. 1  

Steven Michiels aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de algemene 

vergadering van Cipal op 12 december 2014. 
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art. 2   

Els Schoeters aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen 

aan de buitengewone algemene vergadering van Cipal op 12 december 2014. 

 

art. 3  

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging Cipal, 

Cipalstraat 1, 2440 Geel 

 

14. IGO - mandatering algemene vergadering 19 december 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Igo; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 4 november 2014 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de algemene vergadering van Igo op 19 december 2014; 

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke Algemene Vergadering; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: eenparig. 

 

art. 1  

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van Igo op 19 

december 2014:  

1. Goedkeuring verslag vergadering 20 juni 2014 

2. Goedkeuring programma 2015 

3. Goedkeuring begroting 2015 

4. Varia 

 

art. 2  

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 

gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 

 

art. 3  

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 

 

15. IGO - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering op 19 december 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging IGO; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 4 november 2014 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de algemene vergadering van IGO op 19 december 2014;  

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  
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Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager Schepen Karin Derua met 18 ja, 1 neen en 1 blanco 

Plaatsvervangend volmachtdrager Raadslid Daisy De 

Nee 

met 18 ja en 1 neen 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 

 

art. 1  

Schepen Karin Derua aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de 

algemene vergadering van IGO op 19 december 2014. 

 

art. 2   

Raadslid Daisy De Neef aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel 

te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGO op 19 december 2014. 

 

art. 3  

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging IGO, De Vunt 

17, 3220 Holsbeek. 

 

16. Belasting - aanvullende personenbelasting 2015 

Schepen Hans De Locht licht alle belastingen en retributies gezamenlijk toe en zegt dat alle 

voorliggende belastingen gelijk blijven, uitgezonderd dat bij de milieubelasting in punt 23 een zelfde 

regeling voor alleenstaanden wordt ingeschreven als bij de belasting op openbare hygiëne vorig jaar 

werd bepaald. Hij geeft ook aan dat bewust wordt gekozen om elk jaar de belastingen vast te stellen 

omdat zo iedereen bewust is van waar de inkomsten komen en dat bij die gelegenheid duidelijk kan 

worden gemaakt dat de taaklast die door overheden naar de gemeenten toegeschoven wordt nog 

steeds toeneemt. 

Raadslid Dirk Bernagie zegt dat men er weinig tegen kan hebben, maar dat het bestuur nog veel witte 

konijnen zal moeten toveren om de verhoogde kosten het hoofd te bieden.  Schepen Hans De Locht 

antwoordt dat toch geen nieuwe belastingen zullen worden opgelegd, waarop raadslid Dirk Bernagie 

vraagt hoe de in de pers aangekondigde problematiek van de gebrekkige doorstorting van 

belastingopbrengsten door de FOD Financiën door de gemeente zal worden opgevangen.  Schepen 

Hans De Locht benadrukt dat dit een probleem is dat zich in het exploitatiebudget situeert en dat het 

volledig zal worden toegelicht in de zitting van de gemeenteraadscommissie financiën. 

Raadslid Bert Meulemans verklaart dat de CD&V-fractie zich principieel zal onthouden bij de 

stemming over belastingen en retributies. 

 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 

vergt; 

 

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Overwegende dat de aanslagvoet van 5,8% aanvullende personenbelasting een redelijke 

belastingopbrengst zal genereren; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Audrey Bogaerts, Josée Naets en 

Anne-Marie Van Loock. 

6 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita 

Palstermans, Francine De Becker en Kristel Andries. 

 

art. 1 

Voor het aanslagjaar 2015 een aanvullende gemeentebelasting te vestigen ten laste van de 

rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 

 

art. 2 

De belasting vast te stellen op 5,8% van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd 

is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de 

belastingplichtige heeft verworven in het aan het dienstjaar voorgaande jaar. 

 

art. 3 

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting te laten geschieden door toedoen van het bestuur 

der directe rijksbelastingen, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 466 en volgende van 

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 

 

art. 4 

Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Vlaams 

gemeentedecreet. 

 

art. 5 

Deze verordening aan de toezichthoudende overheid en de FOD Financiën toe te zenden. 

 

17. Belasting - onroerende voorheffing 2015 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 

vergt; 

 

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Overwegende dat de aanslagvoet van 1150 opcentiemen op de onroerende voorheffing een redelijke 

belastingopbrengst zal genereren; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 

Marita Palstermans, Francine De Becker, Josée Naets en Anne-Marie Van Loock. 

3 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 
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art. 1 

Voor het aanslagjaar 2015 1150 opcentiemen op de onroerende voorheffing te heffen. 

 

art. 2   

Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Vlaams 

gemeentedecreet.  

 

art. 3   

Dit besluit voor 31 maart 2015 aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en het 

Agentschap Vlaamse Belastingsdienst – Onroerende Voorheffing, ter attentie van Katrien Matthijs, 

Postsite, Vaartstraat 16, 9300 Aalst toe te zenden. 

 

18. Belasting - verkrotting en verwaarlozing van woningen 2015 

Raadslid Dirk Bernagie vraagt waarom de belasting op verkrotting en leegstand van woningen en 

bedrijfsruimten niet verhoogd wordt en raadslid Bert Meulemans zegt deze redenering te volgen.  Het 

is immers een belangrijk instrument voor de gemeente om bepaalde resultaten te bereiken en waarbij 

moet worden opgelet geen verschuiving naar de belasting op de tweede verblijven te genereren en dus 

het doel te missen. 

Schepen Steven Michiels licht toe dat deze belasting pas onlangs opnieuw mogelijk werd en dat het 

nog steeds de vraag blijft of deze methode juridisch overeind blijft. Bovendien mogen de inkomsten  

niet worden overschat. 

 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 

vergt; 

 

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Gelet op het decreet van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van 

de begroting 1996, meer bepaald hoofdstuk VIII, afdeling 2; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding 

van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen; 

 

Overwegende dat een belasting op de verkrotting en verwaarlozing door haar ontradend effect 

bijdraagt tot de leefbaarheid van de gemeente; 

 

Overwegende dat de aanslagvoet van 100 opcentiemen te heffen op de heffing ter bestrijding van de 

leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen een redelijke belastingopbrengst zal 

genereren; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Audrey Bogaerts, Josée Naets en 

Anne-Marie Van Loock. 

3 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

3 onthoudingen: Dirk Bernagie, Marita Palstermans en Francine De Becker. 
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art. 1 

Voor het aanslagjaar 2015 100 opcentiemen te heffen op de heffing ter bestrijding van de leegstand en 

de verkrotting van gebouwen en/of woningen, ingesteld door het decreet van 22 december 1995 

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald hoofdstuk VIII, afdeling 2. 

 

art. 2 

De vestiging van deze opcentiemen te laten gebeuren door de zorgen van het Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management conform 

het Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van de 

leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen. 

 

art. 3 

Afschrift van dit besluit voor verder gevolg over te maken aan het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, Agentschap Vlaamse Belastingdienst, Ontvangkantoor Leegstand Woningen, Koning 

Albert II-laan 19 bus 7 te 1210 Brussel en aan de gouverneur. 

 

19. Belasting - leegstaande bedrijfsterreinen 2015 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 

vergt; 

 

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Gelet op het decreet van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van 

de begroting 1996, meer bepaald hoofdstuk VIII, afdeling 2; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding 

van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen; 

 

Overwegende dat een belasting op leegstaande bedrijfsterreinen door haar ontradend effect bijdraagt 

tot de leefbaarheid van de gemeente; 

 

Overwegende dat de aanslagvoet van 100 opcentiemen te heffen op de heffing ter bestrijding van 

leegstaande bedrijfsterreinen een redelijke belastingsopbrenst zal genereren; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Audrey Bogaerts, Josée Naets en 

Anne-Marie Van Loock. 

3 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

3 onthoudingen: Dirk Bernagie, Marita Palstermans en Francine De Becker. 

 

art. 1  

Voor het aanslagjaar 2015 100 opcentiemen te heffen op de heffing ter bestrijding van de leegstaande 

bedrijfsterreinen, ingesteld door het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald hoofdstuk VIII, afdeling 2. 
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art. 2  

De vestiging van deze opcentiemen te laten gebeuren door de zorgen van het Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management conform 

het Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van de 

leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen. 

 

art. 3  

Afschrift van dit besluit voor verder gevolg over te maken aan het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, Agentschap Vlaamse Belastingdienst, Ontvangkantoor Leegstand Woningen, Koning 

Albert II-laan 19 bus 7 te 1210 Brussel en aan de gouverneur. 

 

20. Belasting - verspreiding van reclamedrukwerk 2015 

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; 

 

Gelet op de zware werkingskosten dat dit met zich meebrengt; 

 

Gelet op de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkstoffen van 18 juli 2008; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 

Marita Palstermans, Francine De Becker, Josée Naets en Anne-Marie Van Loock. 

3 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

 

art. 1  

Voor het aanslagjaar 2015 een belasting te heffen op het huis-aan-huis en op de openbare weg 

verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten. 

 

art. 2   

Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan 

commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen en die er op gericht is 

potentiële klanten er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de 

adverteerder. 

Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die 

aanzetten tot gebruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst. 

Onder huis-aan-huis verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van het drukwerk in de 

brievenbussen van woningen en/of gebouwen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief 

heeft betoond. 
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Onder verspreiding op de openbare weg wordt verstaan het uitdelen aan voorbijgangers van 

reclamedrukwerk en/of van daarmee gelijkgestelde producten. 

 

art. 3   

De belasting is elk jaar verschuldigd vanaf de tweede huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk 

of een daarmee gelijkgesteld product of vanaf de tweede verspreiding op de openbare weg waarvoor 

de belasting verschuldigd is en is verschuldigd door: 

a) de fysieke of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker om te drukken of een daarmee 

gelijkgesteld product te produceren. Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan 

overeenkomstig artikel 7 of niet gekend is, wordt de belasting gevestigd op naam van de persoon 

die op het drukwerk als verantwoordelijk uitgever wordt vermeld; 

b) de uitgever of de verspreider of, indien deze niet gekend zijn, door degene onder wiens 

handelsnaam, logo of embleem, de reclame wordt gevoerd. De fysieke of rechtspersoon, de 

uitgever of de verspreider of degene onder wiens handelsnaam, logo of embleem, de reclame 

wordt gevoerd of een daarmee gelijkgesteld product wordt verspreid, zijn hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

 

art. 4  

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 29,7 cm) wordt per bedeling vastgesteld op 0,033 EUR per exemplaar met een 

minimum van 110,00 EUR. 

De belasting voor publicaties kleiner of gelijk aan A4-formaat (21 cm bij 29,7 cm) met maximum vier 

bladen wordt per bedeling vastgesteld op 0,016 EUR per exemplaar met een minimum van 55,00 

EUR. 

 

art. 5   

Zijn van de belasting vrijgesteld: 

a) notariële bekendmakingen en/of aankondigingen; 

b) de 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; 

c) de 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. 

d) de handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in de 

gemeente met een duur van meer dan twee maanden. 

Deze vrijstelling is van toepassing voor de volledige duur van de hinder en voor de periode van één 

maand voor en één maand erna. Een vrijstelling wordt verleend na een positief advies van de bevoegde 

diensten waarbij wordt bevestigd dat er werken op het openbaar domein worden uitgevoerd die ervoor 

zorgen dat de inrichting hinder ondervindt. 

Wordt begrepen onder: 

- Handelaars: zij die over een eigen btw-nummer beschikken en die bovendien in Boortmeerbeek 

slechts één vestiging hebben of uitsluitend in Boortmeerbeek hun vestigingen hebben; 

- Hinder: sterk verminderde toegankelijkheid tengevolge van werken. 

 

art. 6   

De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld: 

- 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. 

 

art. 7   

De belastingplichtige moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het 

gemeentebestuur. 

Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen 

van het te verspreiden reclamedrukwerk of daarmee gelijkgesteld product. 

In geval van periodieke verspreiding mag de aangifte, mits voorafgaande verwittiging aan het 

gemeentebestuur, eveneens gedaan worden voor een periode van hoogstens één jaar en dit binnen de 

veertien dagen na de eerste verspreiding. 

Bij verspreidingen op de openbare weg aan voorbijgangers moet de belastingplichtige bovendien 

uiterlijk vijf werkdagen vóór de verspreiding de geplande verspreiding melden aan het 

gemeentebestuur. 

De belastingplichtige die vrijgesteld is overeenkomstig artikel 5 c), moet binnen de veertien dagen na 

de eerste verspreiding van het aanslagjaar, aangifte doen bij het gemeentebestuur. In deze aangifte 

verklaart hij dat hij aangesloten is bij het fonds oud papier dat in het kader van de 

milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen werd ingesteld en dat hij in het Vlaamse 

gewest de reële kostprijs van de inzameling en recyclage van het oud papier afkomstig van zijn 

drukwerken bij het fonds oud papier betaalt. 

 

art. 8  

Bij gebreke aan aangifte, bij niet-tijdige of onnauwkeurige aangifte door de belastingplichtigen, wordt 

de aanslag van ambtswege door de gemeente gevestigd op grond van de beschikbare gegevens en op 

de wijze bepaald in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering 

en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

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: 2.300 ex. 

- deelgemeente Hever: 1.000 ex. 

- deelgemeente Schiplaken: 1.500 ex. 

 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt bij de eerste ontduiking verhoogd met 1/4e van de 

ontdoken belasting en vanaf de tweede en elke volgende ontduiking binnen hetzelfde aanslagjaar met 

1/2e van de ontdoken belasting. De ambtshalve gevestigde belastingen worden ingekohierd samen met 

de verhoging van de ontdoken belasting. 

 

art. 9  

De bevoegde aangestelde controleurs van het gemeentebestuur zijn gemachtigd elke inbreuk op 

onderhavige verordening vast te stellen. 

 

art. 10   

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt 

volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering 

en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

 

art. 11   

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

21. Belasting - masten en pylonen 2015 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de  

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 

en 17 februari 2012; 
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Gelet op de gecoördineerde omzendbrief van 10 juni 2011 inzake de onderrichtingen over 

gemeentefiscaliteit vanwege het Agentschap voor Binnenlands Bestuur; 

 

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 stad 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; 

 

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 omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 

Marita Palstermans, Francine De Becker, Josée Naets en Anne-Marie Van Loock. 

3 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

 

art. 1  

Voor het aanslagjaar 2015 wordt een belasting geheven op allerhande masten en pylonen geplaatst in 

openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg. 

 

art.2  

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. 

 

art. 3  

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of de pyloon op 1 oktober van het 

belastingjaar. 

 

art. 4  

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. 

 

art. 5  

Eigenaars van windmolens zijn vrijgesteld van de belasting. 
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art. 6  

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 

verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

 

art. 7  

De belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem 

behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. 

 

art. 8  

De belastingplichtige is gehouden elke wijziging in het aantal masten en/of pylonen waarvan hij 

eigenaar is geworden tijdens het belastingjaar van onderhavig reglement, op eigen initiatief aan het 

stadsbestuur bekend te maken binnen de maand na de wijziging. 

 

art. 9  

Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 7 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. 

 

art. 10  

Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 25% worden toegepast en 

afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld. 

 

art. 11  

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 

art. 12  

Bij niet betaling geschiedt de invordering der belastingen overeenkomstig de bepalingen van het 

decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

 

art. 13  

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 

schepenen. 

Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. 

De indiening 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. 

 

art. 14  

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 (algemene bepalingen),3 

onderzoek en controle), 4 bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, 

rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest, rechten 

en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 

175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van 

toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

art. 15  

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
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22. Contantbelastingen - ontgravingen 2015 

De N-VA-fractie stelt dat het volgens haar een te hoog bedrag betreft en te zullen tegenstemmen. 

 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 

vergt; 

 

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 de gemeentelijke overheid krachtens artikel 135, § 2 van de nieuwe gemeentewet, 

moet instaan voor een goede politie en onder meer de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust 

moet waarborgen; 

 

Overwegende dat het past een belasting te heffen op de ontgraving op begraafplaatsen; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Overwegende dat hierdoor een contantbelasting niet onmiddellijk eisbaar is, maar dat er een 

betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van drie maanden is; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Els Schoeters, Maurice 

Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, 

Francine De Becker en Josée Naets. 

2 stemmen tegen: Nieke Deleebeeck-Baudet en Anne-Marie Van Loock. 

3 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

 

art. 1 

Voor het aanslagjaar 2015 een contantbelasting te vestigen 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. 

 

art. 2 

De belasting vast te stellen op 1.000,00 EUR. 

 

art. 3 

De belasting is verschuldigd op het ogenblik van de aanvraag door de persoon die de ontgraving 

aangevraagd heeft. 

 

art. 4 

De belasting wordt ingevorderd door overschrijving op rekening van de gemeente.  Een ontgraving 

kan niet worden uitgevoerd zonder de betaling van deze belasting. 
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art. 5 

Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd bij wege van 

een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

art. 6 

Verwijl- en moratoriuminteresten zijn toepasselijk overeenkomstig de regelen betreffende de 

invordering inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 

 

art. 7 

Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs aan de financieel beheerder overgezonden.  Deze staat 

onverwijld in voor de verzending van de aanslagbiljetten.  De belastingplichtige moet de belasting 

betalen binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 

art. 8 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om 

ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 

overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 

derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.  Wanneer het bezwaar het herstel 

beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend 

zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft 

goedgekeurd. 

 

art. 9 

Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Vlaams 

gemeentedecreet.  Het zal als definitief worden aanzien indien tijdens het voorgeschreven openbaar 

onderzoek geen bezwaren worden ingediend. 

 

art. 10 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

23. Kohierbelasting - milieubelasting 2015 

De N-VA-fractie stelt dat juist diegene die afval wil vermijden moet betalen.  Wie moeite doet heeft al 

meer kosten en wordt dus dubbel getroffen.  Dus net het omgekeerde van het principe de vervuiler 

betaalt. 

 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 

vergt; 

 

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; 

 

Overwegende de talrijke milieu-initiatieven die de gemeente neemt in het belang van alle inwoners 

zoals bijvoorbeeld sensibilisatieacties, subsidiëringbeleid, waterbeheersing, slibverwerking, strijd 

tegen sluikstorten …; 

 

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; 
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Overwegende dat het heffen van een afzonderlijke milieubelasting bijdraagt tot de sensibilisatie van de 

bevolking en het organiseren van bijzondere milieu-initiatieven; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Els Schoeters, Maurice 

Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Audrey Bogaerts en Josée Naets. 

8 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven 

Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries en Anne-Marie 

Van Loock. 

 

art. 1 

Voor het aanslagjaar 2015 ten behoeve van de gemeente een milieubelasting te vestigen. 

 

art. 2 

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. 

 

art. 3 

“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 bij het gemeentebestuur bekende verantwoordelijke. 

 

art. 4  

§ 1 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. 

 Op basis van deze gegevens rekent de uitbater de verschuldigde belasting met de financieel 

beheerder af. 
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§ 2 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. 

 

§ 3 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. 

 

§ 4 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. 

 

art. 5 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake 

rijksbelastingen op de inkomsten. 

 

art. 6 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

art. 7 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

 

art. 8 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om 

ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 

overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 

derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.  Wanneer het bezwaar het herstel 

beoogt van een materiële vergissing of stoffelijk misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend 

zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft 

goedgekeurd. 

 

art. 9 

Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de 

inkomsten. 

 

art. 10 

Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Vlaams 

gemeentedecreet 

 

art. 11 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

24. Kohierbelasting - drijfkracht 2015 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 

vergt; 

 

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; 
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Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 

Marita Palstermans, Francine De Becker, Josée Naets en Anne-Marie Van Loock. 

3 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

 

art. 1 

Voor het aanslagjaar 2015 een gemeentebelasting van 10,00 EUR per eenheid en per breuk van 

kilowatt met een minimum van 1 kilowatt te vestigen op de motoren gebruikt voor nijverheids-, 

landbouw- en handelsdoeleinden, evenals op deze gebruikt door de beoefenaars van vrije 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. 

 

art. 2 

De kracht van de hydraulische toestellen wordt vastgesteld in overleg tussen de belanghebbende en het 

gemeentebestuur. 

Het staat de belanghebbende vrij in geval van onenigheid, op zijn kosten een tegenexpertise te laten 

uitvoeren. 

 

art. 3 

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 bemaling; 
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- 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; 

 

art. 4 

Iedere belastingplichtige houder van in of buiten werking zijnde motoren, waarvan hij al dan niet 

eigenaar is, moet er aangifte van doen door middel van het formulier dat hem uiterlijk in de loop van 

de maand maart of binnen de twee maanden na de inwerkingtreding van de verordening ter 

beschikking zal worden gesteld door het gemeentebestuur. De belastingplichtige die het formulier niet 

zou ontvangen hebben moet deze aangifte spontaan doen binnen dezelfde termijn(en). Ook de kracht 

van de volgens artikel 3 onbelastbare motoren moet worden aangegeven. 

 

art. 5 

De verdwijning of het definitief buiten gebruik stellen in de loop van het jaar voorafgaand aan het 

aanslagjaar van een belastbare motor brengt een belastingvermindering mede. Deze vermindering gaat 

in vanaf de maand volgend op het bericht, gezonden aan het gemeentebestuur, be 

treffende 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. 

Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van tijdelijke non-activiteit of van de 

definitieve buiten gebruikstelling nochtans met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren. 

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. 

 

art. 6 

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. 

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. 

 

art. 7 

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 



- 162 - 

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. 

 

art. 8 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende invordering inzake 

rijksbelastingen op de inkomsten. 

 

art. 9 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt door het college van burgemeester en schepenen.  

 

art. 10 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

 

art. 11 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om 

ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 

overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 

derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.  Wanneer het bezwaar het herstel 

beoogt van een materiële vergissing of stoffelijk misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend 

zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft 

goedgekeurd. 

 

art. 12 

Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de 

inkomsten. 

 

art. 13 

Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Vlaams 

gemeentedecreet. 

 

art. 14 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

25. Kohierbelasting - kampeerterreinen 2015 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 

vergt; 

 

Overwegende dat de aanwezigheid van kampeerterreinen op het grondgebied van de gemeente een 

bijzondere aandacht van het gemeentebestuur vraagt; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
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Marita Palstermans, Francine De Becker, Josée Naets en Anne-Marie Van Loock. 

3 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

 

art. 1 

Voor het aanslagjaar 2015 een directe gemeentebelasting te vestigen op de openluchtrecreatieve 

verblijven, zoals bedoeld in het decreet van 3 maart 1993 betreffende het statuut van de terreinen voor 

openluchtrecreatieve verblijven. 

 

art. 2 

Voor de kampeerterreinen is de belasting verschuldigd door de exploitant op 1 januari van het 

aanslagjaar. De eigenaar op 1 januari van het aanslagjaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 

van de belasting. Voor de kampeerverblijfparken is de belasting verschuldigd door de ge 

bruiker op 1 januari van het aanslagjaar. De gebruiker op 1 januari van het aanslagjaar is hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

 

art. 3 

De belasting wordt vastgesteld: 

• voor de kampeerterreinen: op 1,00 EUR/m² nuttige oppervlakte 

• voor de kampeerverblijfparken: op 100,00 EUR/perceel. 

• Om de nuttige oppervlakte te bepalen wordt de totale oppervlakte van het kampeerterrein 

ambtshalve verminderd met 25 %. 

 

art. 4 

De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, 

behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de er in 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. 

 

art. 5 

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege 

belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van 

bezwaar en beroep. Het gemeentebestuur kan een telling organiseren om de in artikel 4 door het 

aangifteformulier bekomen gegevens te controleren. 

 

art. 6 

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. 

 

art. 7 

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. 

 

art. 8 

De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met het dubbele van de verschuldigde 

belasting.  Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.   
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art. 9 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake 

rijksbelastingen op de inkomsten. 

 

art. 10 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

art. 11 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 

art. 12 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om 

ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 

overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 

derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.  Wanneer het bezwaar het herstel 

beoogt van een materiële vergissing of stoffelijk misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend 

zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft 

goedgekeurd. 

 

art. 13 

Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de 

inkomsten. 

 

art. 14 

Wanneer een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van dit reglement en het 

belastingreglement op de tweede verblijven is alleen de belasting op de uitbating van kamperterreinen 

van toepassing. 

 

art. 15 

Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Vlaams 

gemeentedecreet. 

 

art. 16 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

26. Kohierbelasting - tweede verblijven 2015 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 

vergt; 

 

Overwegende dat de bezitter van een tweede verblijf eveneens in de onkosten van het 

gemeentebestuur bijdraagt; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
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Marita Palstermans, Francine De Becker, Josée Naets en Anne-Marie Van Loock. 

3 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

 

art. 1 

Voor het aanslagjaar 2015 een directe gemeentebelasting te vestigen op de tweede verblijven. 

 

art. 2 

Als tweede verblijf wordt beschouwd elke woongelegenheid waarvan degene die er op elk ogenblik 

kan verblijven, in deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht het 

feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of 

buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met 

chalets gelijkgestelde caravans en die al dan niet ingeschreven staan in de kadastrale legger. 

Als tweede verblijf worden niet beschouwd: 

- de lokalen uitsluitend bestemd 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; 

- de leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij in de loop van 

het aan het aanslagjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede verblijf werden aangewend. 

 

art. 3 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede 

verblijf.  De belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf als zodanig verhuurd wordt of 

tijdelijk niet gebruikt wordt en geldt ongeacht of hij al of niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters 

van de gemeente. 

 

art. 4 

De belasting wordt vastgesteld op 250,00 EUR per tweede verblijf. 

 

art. 5 

De belasting is ondeelbaar en voor het gehele aanslagjaar verschuldigd door de eigenaar op 1 januari 

2015 van het aanslagjaar. 

 

art. 6 

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. 

 

art. 7 

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. 

 

art. 8 

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. 

 

art. 9 

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. 
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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. 

 

art. 10 

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. 

 

art. 11 

De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met het dubbele van de verschuldigde 

belasting.  Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 

 

art. 12 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake 

rijksbelastingen op de inkomsten. 

 

art. 13 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

art. 14 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 

art. 15 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om 

ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 

overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 

derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.  Wanneer het bezwaar het herstel 

beoogt van een materiële vergissing of stoffelijk misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend 

zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft 

goedgekeurd. 

 

art. 16 

Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de 

inkomsten. 

 

art. 17 

Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Vlaams 

gemeentedecreet. 

 

 

art. 18 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

27. Kohierbelasting - opruimen of verwijderen van sluikstorten 2015 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 

vergt; 

 

Overwegende dat herhaaldelijk wordt vastgesteld dat op het grondgebied van de gemeente afvalstoffen 

achtergelaten worden op daartoe niet voorziene plaatsen; 

 

Overwegende dat geregeld vastgesteld wordt dat bij grondophogingen op verdachte wijze niet 

toegelaten afvalstoffen gedumpt worden; 
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Overwegende dat ook zonder ophaling door de gemeente er veel administratief werk door het 

gemeentelijk ambtelijk apparaat verricht moet worden; 

 

Overwegende dat het past een belasting te heffen op maatschappelijk onverantwoord gedrag dat de 

gemeenschap voor onnodige uitgaven en problemen stelt; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 

Marita Palstermans, Francine De Becker, Josée Naets en Anne-Marie Van Loock. 

3 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

 

art. 1 

Voor het aanslagjaar 2015 een gemeentebelasting te vestigen op het opruimen of verwijderen van 

sluikstortingen, zijnde allerhande afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene 

plaatsen. 

 

art. 2 

De belasting vast te stellen op 500,00 EUR. 

 

art. 3 

De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft. Desgevallend 

zijn diegenen die daartoe opdracht of toelating gaven en/of de eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

 

art. 4 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

art. 5 

Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van het weghalen van de 

afvalstoffen. 

 

art. 6 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake 

rijksbelastingen op de inkomsten. 

 

art. 7 

Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs aan de financieel beheerder overgezonden.  Deze staat 

onverwijld in voor de verzending van de aanslagbiljetten.  De belastingplichtige moet de belasting 

betalen binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 

art. 8 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om 

ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 

overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 
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derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.  Wanneer het bezwaar het herstel 

beoogt van een materiële vergissing of stoffelijk misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend 

zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft 

goedgekeurd. 

 

art. 9 

Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Vlaams 

gemeentedecreet. 

 

art. 10  

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

28. Retributie - uitvoeren van werken ten laste van derden 2015 

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 ministeriële omzendbrief BA 2004/03 van 14 juli 2004 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen gemeentefiscaliteit; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 

Marita Palstermans, Francine De Becker, Josée Naets en Anne-Marie Van Loock. 

3 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

 

art. 1 

Voor het aanslagjaar 2015 een retributie in te stellen voor het gebruik van materiaal, materieel en 

personeel door derden. 
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art. 2 

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. 

 

art. 3 

De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

a) materiaal: de aangewende hoeveelheden tegen de gangbare dagprijs op het ogenblik van de 

werken of dienstverlening. 

b) 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. 

c) personeel: 32,00 EUR/uur per persoon. 

 

art. 4 

De retributie wordt, bij besluit van het college van burgemeester en schepenen, geëist na de uitvoering 

der werken en moet binnen de dertig dagen na ontvangst van de onkostennota betaald worden. 

 

art. 5  

In voorkomend geval zal de betaling via burgerrechtelijke weg worden vervolgd. 

 

art. 6  

Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Vlaams 

gemeentedecreet. 

 

art. 7  

Dit besluit ter kennisgeving aan de hogere overheid over te maken. 

 

29. Retributie - grafconcessies, columbariumconcessies, urneveldgraven, herdenkingsplaatjes 

voor asverstrooiing 2015 

Gelet op decreet van 16 januari 1994 op de begraafplaatsen en de lijkverzorging en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende de organisatorische 

inrichting en het 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; 

 

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 
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- onderhoud plaatjes 

- administratieve begeleiding en afhandeling; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 

Marita Palstermans, Francine De Becker, Josée Naets en Anne-Marie Van Loock. 

3 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

 

Grafconcessies 

art. 1 

Voor het aanslagjaar 2015 een retributie in te stellen voor de grafconcessies die voor de eerste maal 

worden verleend. 

 

art. 2 

De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

- 1.620,00 EUR voor de inwoners van de gemeente 

- 2.110,00 EUR voor niet-inwoners. 

 

art. 3  

De retributie voor de hernieuwde grafconcessie wordt vastgesteld op 500,00 EUR. 

 

art. 4 

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. 

 

Columbariumnissen en urneveldgraf 

art. 5  

Voor het aanslagjaar 2014 een retributie in te stellen voor het ter beschikking stellen van een 

columbariumnis en urneveldgraf bij wijze van grafconcessie. 

 

art. 6 

De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

- 1.620,00 EUR voor de inwoners van de gemeente 

- 2.110,00 EUR voor niet-inwoners. 

 

art. 7 

De retributie voor een hernieuwing van een geconcedeerde columbariumnis of urneveldgraf wordt 

vastgesteld op 500,00 EUR. 

 

art. 8  

Wanneer na de bijzetting in een columbarium een concessie wordt gevraagd, zal de urne worden 

overgebracht naar een columbariumnis bestemd voor concessies en zal de retributie voor deze 

concessie worden berekend vanaf de datum van de eerste bijzetting. 

 

art. 9 

De retributies voor grafconcessies en columbariumnissen moeten betaald worden aan de financieel 

beheerder uiterlijk 3 maanden na de toezending van de toekenning van de concessie aan de aanvrager 

of beheerder van de nalatenschap. 
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art. 10 

Bij niet-betaling kan de retributie via burgerrechterlijke weg ingevorderd worden op straffe van 

herbegraving of herplaatsing in een gewoon graf na intrekking van de concessie door de 

gemeenteraad. 

 

Herdenkingsplaatje asverstrooiing 

art. 11 

Voor het aanslagjaar 2015 een retributie in te stellen voor het graveren, plaatsen, onderhouden en het 

administratief begeleiden en afhandelen van de plaatsing van een herdenkingsplaatje op de 

herdenkingsmuur voor asverstrooiden volgens de bepalingen opgenomen in het gemeenteraadsbesluit 

van 25 februari 2013 betreffende het reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen. 

art. 12 

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 bepaling 

art. 13 

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; 

- door de nabestaanden, verwant of niet-verwant, en gezamenlijk ingeval van laatste 

wilsbeschikking opgenomen in een erkend testament. 

 

art. 14 

De betaling van de retributie gaat vooraf aan de plaatsing van het herdenkingsplaatje. 

 

art. 15 

Worden in het kader van deze retributie als inwoner van de gemeente aanzien: de personen zoals 

vermeld in artikel 2 van het gemeentelijk reglement betreffende het toekennen van concessies op de 

begraafplaatsen. 

 

art. 16 

Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Vlaams 

gemeentedecreet.  

 

art. 17 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

30. Retributie - gebruik openbaar domein voor openbare markten en ambulante handel 2015 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2007 betreffende het reglement op de 

ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein;  

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 november 2009 met betrekking tot de aanpassing op 

de retributie voor het gebruik van het openbaar domein voor openbare markten en ambulante handel; 

 

Overwegende dat bij handelaars onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van het begrip ‘per 

strekkende meter’; 

 

Overwegende dat het derhalve aangewezen is de retributie te vestigen op de effectieve oppervlakte die 

door een handelaar wordt ingenomen; 
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Gelet op de richtlijnen voor het opstellen van een gemeentelijk fiscaal reglement zoals overgemaakt 

door de gouverneur van Vlaams-Brabant op 30 september 1998; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BA 2004/03 van 14 juli 2004 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen gemeentefiscaliteit; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Overwegende dat het past de retributies voor de rest van de legislatuur vast te leggen; 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 februari 2010; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 

Marita Palstermans, Francine De Becker, Josée Naets en Anne-Marie Van Loock. 

3 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

 

art. 1 

Het besluit van de gemeenteraad van 23 november 2009 met betrekking tot de aanpassing op de 

retributie voor het gebruik van het openbaar domein voor openbare markten en ambulante handel in te 

trekken. 

 

art. 2 

Voor het aanslagjaar 2015 tot en met het aanslagjaar 2019 een retributie in te stellen voor het gebruik 

van het gemeentelijk openbaar domein voor ambulante handel buiten de wekelijkse markt en de 

jaarmarkten. 

 

art. 3 

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die met toelating van het college 

van burgemeester en schepenen hun waren verkopen of tentoonstellen langsheen de openbare weg op 

openbaar terrein in het kader van de ambulante handel. 

 

art. 4 

Het intrekken van de standplaatstoelating wegens een fout van de betrokkene of het niet innemen van 

de toegekende standplaats brengt voor de belastingplichtige geen enkel recht mee op terugbetaling van 

de reeds gestorte sommen. 

 

art. 5 

De retributie is verschuldigd zonder dat de betrokkene kan aanspraak maken op enig onherroepelijk 

recht van concessie noch van erfdienstbaarheid op het openbaar domein, doch integendeel de plicht 

heeft bij het eerste verzoek het toegestaan gebruik op te heffen, of te beperken en zonder daarom 

aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. De betaling van die retributie brengt voor de 

gemeente geen enkele speciale toezichtstaak mee. Het gebruik van het openbaar domein gebeurt op 

eigen risico van de begunstigde van de machtiging en onder zijn verantwoordelijkheid. 

 

art. 6 

Voor ambulante handel buiten de wekelijkse markt wordt de retributie per standdag vastgesteld op 

0,50 EUR per vierkante meter, met een minimum van 2,50 EUR. De inning zal voorafgaandelijk aan 

de toelating gebeuren op basis van 50 weken per jaar. 
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De kosten van het elektriciteitsgebruik bedragen voor hen eveneens 1,25 EUR per marktdag en per 

aansluiting. 

Het bewijs van betaling, dat onmiddellijk afgeleverd wordt ter gelegenheid van een betaling, moet te 

allen tijde getoond worden aan gelijk welke persoon die door de gemeente belast is met de controle 

van de markt. 

 

art. 7 

De gemeentelijke aangestelde is belast met het opmeten van de ingenomen ruimte en de toewijzing 

van de plaatsen. 

 

art. 8 

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden. 

 

art. 9 

Dit besluit aan de toezichthoudende overheid toe te zenden. 

 

31. Retributie - gebruik openbaar domein door nutsmaatschappijen 2015 

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; 

 

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 omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 

de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 

Marita Palstermans, Francine De Becker, Josée Naets en Anne-Marie Van Loock. 

3 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

 

art. 1  

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend 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 : 
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- 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. 

 

art. 2  

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). 

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. Elk deel van een lopende meter wordt als een 

volledige lopende meter in rekening gebracht. 

 

art. 3 

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 stad/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 stad/gemeente. 

Deze retributies zijn 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.  

 

art. 4 

De retributie moet worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 

 

art. 5 

Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze verordening als 

definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het 

algemeen toezicht. 

 

art. 6 

Dit retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2015 voor een termijn eindigend op 31 december 2016. 

 

32. Kennisname verslag gezondheidsraad 22 mei 2014 

Werd uitgesteld naar de volgende zitting. 

Reden: De bijhorende documenten konden door de raadsleden vooraf onvoldoende worden ingekeken 

 

33. Kennisname verslag cultuurraad 18 september 2014 

Werd uitgesteld naar de volgende zitting. 

Reden: De bijhorende documenten konden door de raadsleden vooraf onvoldoende worden ingekeken 
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34. Kennisname verslag jeugdraad 23 september 2014 

Werd uitgesteld naar de volgende zitting. 

Reden: De bijhorende documenten konden door de raadsleden vooraf onvoldoende worden ingekeken 

 

Mondelinge vragen 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt wat de situatie volgens het gemeentebestuur is rond 

voetweg 68 en het aansluitende stuk weg dat door een buur werd afgesloten. Er zijn door dit afsluiten 

bijzondere problemen ontstaan voor mensen die belendende percelen moeten kunnen bereiken en 

bijvoorbeeld de kinderen uit de buurt moeten op hun schoolroute nu omrijden. Er zouden 300 

inwoners een petitie getekend hebben.  Het voetwegenbeleid in de gemeente is in vergelijking met 

Kampenhout bijna onbestaande en dus vraagt het raadslid dat de gemeenteraad zich over het verdere 

gebruik zou uitspreken. 

Schepen Steven Michiels legt uit dat et niet over een buurtweg die op de Atlas der Buurtwegen 

vermeld staat, gaat. Het is altijd een feitenkwestie of een erfdienstbaarheid overgaat naar een openbaar 

nut.  Gedoogbeleid is juridisch daarvoor niet voldoende. Uitsluitend de vrederechter is daarvoor 

bevoegd. De gemeente niet.  Aangezien dit blijvend betwist wordt door bepaalde raadsleden zal 

navraag gedaan worden bij het toezicht. 

De voorzitter sluit aan met de stelling dat iedereen het spijtig vindt dat de doorgang nu afgesloten is, 

maar private eigendom genereert rechten die we in een rechtsstaat moeten respecteren. Een 

gemeenteraadsbeslissing is daarom volgens hem zinloos. 

Raadslid Bert Meulemans geeft de schepen gelijk over de feitenkwestie en zegt dat er twee keuzes zijn 

om de weg opnieuw te openen.  Eerst is er de mogelijkheid de procedure te starten over de 

openbaarheid door verjaring, maar dat is tijdrovend en met weinig kans op succes.  Verder is er de 

gewone procedure tot vaststelling van een rooilijn en de inname als openbaar domein en wegenis. 

Daarom stelt hij voor hierover in de volgende zitting een principebesluit te nemen. Zodat met respect 

voor de private rechten toch een nuttige trage weg tot stand kan komen. De plaats kan dan eventueel 

nog variëren.  De aanstelling van een landmeter en het voeren van de procedure zijn dan een taak van 

het college van burgemeester en schepenen.  

Nadat raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet gezegd heeft op een oplossing te hopen, verwijst de 

voorzitter de verdere bespreking naar de behandeling van het principebesluit in de volgende zitting. 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet verwijst naar de aanslepende tussenkomsten over het clublokaal 

van de motorclub NO RULES. Zij vraagt wat het college van burgemeester en schepenen beschouwt 

als ernstige inbreuken vooraleer er kan worden opgetreden. Waarom wordt de zaak niet gesloten en 

geen herstelmaatregel ingeleid? 

De burgemeester antwoord dat het PV dat Ruimte Vlaanderen opmaakte ondertussen gecorrigeerd is 

toegekomen en dat nu de verdere stappen zullen volgen.  Daarbij worden alle procedures gevolgd en 

de rechten van alle partijen erkend. Verder zijn er geen vaststellingen die de toepassing van andere 

instrumenten van sluiting of dergelijke kunnen verantwoorden.  Het loutere feit van er te zijn of de 

openbare weg te gebruiken, volstaan niet voor sluiting. Er is immers geen verstoring van de openbare 

orde of veiligheid. Verder is het afwachten wat de bespreking in de zonale veiligheidsraad betreft waar 

de burgemeester de kwestie opnieuw op de agenda plaatste. 

 

Raadslid Dirk Bernagie vraagt, verwijzend naar recente persberichten dat het slecht gesteld is met de 

computerveiligheid in de kleine gemeenten, wat de stand van zaken in Boortmeerbeek is. 

De voorzitter vraagt de gemeentesecretaris een stand van zaken te geven.  De gemeentesecretaris 

verwijst in de eerste plaats naar de deelname van de gemeente aan het raamcontract dat het APB 

VERA ontwikkelde via de stad Tienen om de computerveiligheidsconsultancy in huis te halen.  

Daarmee zal al een grondig antwoord gegeven worden op de problematiek.  Het OCMW is al vele 

jaren op dat pad aangezien anders er geen consultatie op de kruispuntdatabank voor de sociale 

zekerheid mogelijk is.  Daarnaast is bijvoorbeeld het rijksregister een aparte omgeving die bijzonder 

beveiligd is en zo goed al onmogelijk te hacken is via de gemeenten.  Allemaal vaststellingen die de 

recente uitspraken van de voorzitter van de Toezichtscommissie privacy in een ander daglicht 

plaatsen.  De computercrime unit van de politie waarschuwt wel voor de steeds driester wordende 
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aanvallen van hackers naar overheden toe. Dit alles kwam in het vizier tijdens een debat op een recent 

V-ict-OR-congres.  Het was niet de bedoeling om zo de nadruk op boetes te leggen, maar de perceptie 

was er.  De beroepsvereniging van gemeentesecretarissen zal trouwens hierover nog vragen stellen aan 

de Privacycommissie en erop wijzen, net als de VVSG, dat boetes nergens toe leiden en eerder verdere 

investeringen nog bijkomend zullen hypothekeren. Wat niet wegneemt dat tijdens de aan de gang 

zijnde externe audit al aspecten van verbetering genoteerd werden.  Zo zal het protocol voor de 

medewerkers moeten herbekeken worden en zal er opnieuw gesensibiliseerd moeten worden.  Het 

spanningsveld openbaarheid – privacy – beroepsgeheim wordt actief bewaakt door de 

gemeentesecretaris, maar is een zaak van iedereen, inclusief de raadsleden (bv. kiezerslijst). 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt een betere opruiming en beteugeling van sluikstorten naast 

de glascontainers, zeker in het licht van de belasting openbare hygiëne. 

De burgemeester zegt dat het opruimen van glasbolomgevingen voortaan gebeurt door EcoWerf en op 

kosten van Fostplus.  Het blijft een moeilijk gegeven dat in alle gemeenten zich voordoet. Er wordt 

hoop gesteld op de nieuwe ondergrondse glasbollen, waarvan er wellicht op het Heldenplein zullen 

worden geïnstalleerd, omdat deze minder sluikstorten aantrekken en ook minder lawaaihinder voor de 

buurt veroorzaken. 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt om de fietspaden beter te onderhouden, in het bijzonder de 

herfstbladeren in schiplaken en de Terlindenlaan te verwijderen. 

Schepen Annick Dekeyser zegt dat het opruimen van de herfstbladeren gepland is waardoor de 

Terlindenlaan en de bushaltes vrij zullen komen. Natuurlijk is het nu een zaak van geregeld 

onderhoud, wat in de mate van het mogelijke ook gebeurt. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Johan Smits 

De voorzitter 

 

 

 

Michel Baert 

 

 

 


