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GEMEENTERAAD 
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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 
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30. Principe aankoop grond naast gemeentehuis 
31. Voetweg 68 - stand van zaken 
 
 
Openbare zitting 
 
De voorzitter stelt voor eerst de punten over de voorstelling van het afschakelplan en de nieuwe 
gemeentelijke website te behandelen.  De gemeenteraad stemt hiermee in. 
 
1. Goedkeuring notulen 
Raadsleden Nieke Deleebeeck-Baudet en Francine De Becker wijzen erop dat in de weergave van de 
stemmingen raadslid Francine De Becker nog vermeld staat als lid van de N-VA-fractie in plaats van 
als onafhankelijke. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt de wijziging van de commentaar bij punt 3 waar schepen 
Steven Michiels stelt dat het  de gemeenteraad vrij staat om het nodige budget te voorzien in de 
vaststelling dat het college van burgemeester en schepenen eerst het initiatief moet nemen vooraleer 
de gemeenteraad het budget kan goedkeuren.  De betrokken schepen zegt dat zijn woorden wel 
correct zijn weergegeven en dat het alleen zijn bedoeling was aan te geven dat de gemeente er het 
geld niet voor heeft, terwijl de huisvestingsmaatschappijen niet alleen het geld maar ook de kunde. 
 
De gemeenteraad keurt met 18 ja en 2 neen de notulen van de gemeenteraad van 24 november 
2014 goed. 
 
2. Definitieve vaststelling rooilijn en onteigeningsplan Rosvenweg 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt het punt van de agenda af te voeren aangezien er nog 
steeds onduidelijkheid zou heersen rond de plaats waar een afsluiting moet wijken en over de juiste 
tekening van de ingang van de Rosvenweg. 
Schepen Annick DeKeyser zegt dat zij persoonlijk overleg heeft gehad met de betrokkene en dat er 
alles aan gedaan is om de belasting zo minimaal mogelijk te houden.  Een wijziging van de 
baanligging kan niet, maar er wordt in het lastenboek voorzien in een verplaatsing van de afsluiting 
op identieke wijze aan de huidige toestand.  Dit zal gebeuren door voorafgaande bespreking met de 
aannemer en op kosten van de gemeente. De breedte van de weg aan de aansluiting met de 
Kwaenijkstraat is wel degelijk nodig aangezien de brandweer dit vraagt.  Er werd gezocht naar de 
meest billijke intekening.  Eerst was de rooilijn tot tegen de gevel, maar nu dus niet meer. Toch moet 
er voldoende werkruimte voor de nutsleidingen blijven. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet stelt ter afsluiting dat volgens haar de kosten voor de aannemer 
moeten zijn en niet voor de gemeente. 
 
Gelet op de geplande werken aan de verbindingsriolering Hever-Muizen deel B – projectnummer 
20217B – subsidiëringsprogramma 2006-2010; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 
 
Overwegende de noodzaak wegenis- en rioleringswerken uit te voeren in de Rosvenweg in het kader 
van de Verbindingsriolering Hever-Muizen - deel B;  
 
Overwegende dat de wegzate van de huidige Rosvenweg behoort tot de private percelen; 
 
Overwegende dat de nakende aanleg van riolering en nutsleidingen in deze omgeving maakt dat 
door middel van het opstellen van een rooilijn- en onteigeningsplan het openbare en private terrein 
van elkaar gescheiden kunnen worden en alzo alle mogelijke betwistingen over eigendom kunnen 
worden opgelost; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 oktober 2013 met betrekking tot de voorlopige 
vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Rosvenweg; 
 
Gelet op de resultaten van het openbaar onderzoek gehouden van 4 november 2013 tot en met 3 
december 2013; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek een aantal opmerkingen werden geformuleerd 
waardoor een aanpassing van het ontwerp van het rooilijn- en onteigeningsplan wenselijk is; 
 
Overwegende dat, gelet op de aard van de gewenste aanpassingen, het daarom wenselijk is het 
besluit van de gemeenteraad van 7oktober 2013 in te trekken en een aangepast rooilijn- en 
onteigeningsplan van de Rosvenweg goed te keuren; 
 
Overwegende het aangepaste ontwerpplan van 23 december 2013 van studiebureau Grontmij – 
vestiging Hasselt en plannummer 11.1.1E; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad, zoals besloten in zitting van 17 februari 2014, het 
gewijzigd ontwerp voor rooilijn- en onteigeningsplan voorlopig vast te stellen; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek,  horende bij de voorlopige vaststelling van het ontwerp van 
rooilijn- en onteigeningsplan, dat georganiseerd werd in de periode van 18 maart 2014 tot en met 16 
april 2014; 
 
Gelet op de bezwaren ontvangen tijdens het openbaar onderzoek; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 5 mei 2014 met de vraag de hulpdiensten om advies te vragen; 
 
Overwegende het advies van de brandweer zoals ontvangen op 8 mei 2014; 
 
Overwegende het aangepaste ontwerpplan van 12 juni 2014 van studiebureau Libost-Groep en 
plannummer 11.1.1F; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2014 met betrekking tot de voorlopige 
vaststelling van het opnieuw gewijzigde rooilijn- en onteigeningsplan van de Rosvenweg; 
 
Gelet op de resultaten van het openbaar onderzoek gehouden van 11 juli 2014 tot en met 3 
september 2014; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 2 bezwaren werden geformuleerd waardoor een 
gedeeltelijke aanpassing van het ontwerp van het rooilijn- en onteigeningsplan wenselijk is; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 oktober 2014 met 
betrekking tot de aanpassing van het rooilijn- en onteigeningsplan; 
 
Gelet op het aangepaste rooilijn- en onteigeningsplan, zoals opgemaakt door studiebureau Grontmij 
– vestiging Hasselt; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
Dekeyser, Hans De Locht, 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 en Josée Naets. 
2 stemmen tegen: Nieke Deleebeeck-Baudet en Anne-Marie Van Loock. 
 

art. 1  
Het aangepaste ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan van de Rosvenweg zoals aangeduid op 
bijgevoegd plan opgemaakt door Studiebureau Grontmij - vestiging Hasselt, definitief vast te stellen. 
 
art. 2  
De vergoeding voor de te verwerven percelen als volgt vast te stellen: 
- lot 1 tot en met 14: 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 71.950,00 EUR. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven de publicatie van deze definitieve 
vaststelling in het Belgisch Staatsblad te verzorgen. 
 
3. Definitieve vaststelling rooilijn- en onteigeningsplan Geelsveldweg 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 
 
Gelet op de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad in zitting 24 juni 2013, van het ontwerp 
van rooilijnen- en onteigeningsplan voor de Geelsveldweg zoals opgemaakt door Talboom Omni uit 
Puurs met referentie plannumer 1 met index 2 van 19 november 2012, als gemeentelijk aandeel in 
de Verbindingsriolering Bredepleinstraat - Oudestraat; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van 15 juli 2013 tot en met 2 september 2013; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 2 opmerkingen op de uitrusting van de wegenis en 
geen bezwaarschriften op het rooilijnplan werden ontvangen; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 september 2013 over de 
behandeling van de klachten en bezwaren; 
 
Gelet op de definitieve vaststelling door de gemeenteraad in zitting van 7 oktober 2013 van het 
rooilijn- en onteigeningsplan Geelsveldweg met referentie plannummer 1.met 3 van 10 
september2013; 
 
Overwegende evenwel dat ondertussen de opportuniteit van het openbaar karakter van een  
gedeelte van de weg tussen inneming 10 en 11 van het definitieve rooilijn- en onteigeningsplan 
Geelsveldweg is gebleken; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 oktober 2014 waarbij aan 
Studiebureau Talboom de opdracht werd gegeven het rooilijn- en onteigeningsplan aan te passen 
met het oog op de inneming tussen 10 en 11; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 
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art. 1  
Het aangepaste rooilijn- en onteigeningsplan Geelsveldweg, zoals opgemaakt door Studieburau 
Talboom, definitief vast te stellen. 
 
art. 2  
De uitbreiding van de inneming tussen inneming 10 en 11 te aanvaarden. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven de publicatie van deze definitieve 
vaststelling in het Belgisch Staatsblad te verzorgen. 
 
art. 4  
Het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven de bedoelde delen van de betrokken 
percelen in der minne te verwerven. 
 
4. Correctiebesluit definitieve aanvaarding RUP Zonevreemde woningen 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2014 met betrekking tot de definitieve 
aanvaarding van het RUP 'Zonevreemde woningen'; 
 
Overwegende dat in de redactie van dit besluit een materiële fout werd opgenomen voor wat betreft 
de formulering over de behandeling van het advies van de GECORO ; 
 
Overwegende dat het daarom wenselijk is een correctiebesluit goed te keuren; 
 
Overwegende dat deze correctie geen invloed heeft op effectieve uitvoering van dit besluit; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;  
 
BESLUIT: eenparig. 

 
Een correctiebesluit met betrekking tot de definitieve vaststelling van het RUP 'Zonevreemde 
woningen' goed te keuren waardoor het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2014 moet 
worden gelezen als volgt: 
 
Gelet op artikel 2.2.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake het opmaken van 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP); 
 
Gelet op het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’ bestaande 
uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan bestaande toestand, een 
juridisch plan en een grafisch plan; 
 
Gelet op gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2013 houdende voorlopige vaststelling van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd gedurende een periode van 60 dagen van 6 
januari 2014 tot en met 7 maart 2014 waaraan de nodige ruchtbaarheid gegeven werd door 
aanplakking en door publicatie in verschillende dagbladen; 
 
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van dit openbaar onderzoek van 10 maart 2014 waaruit blijkt 
dat 24 bezwaren werden ingediend; 
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Gelet op het bijgevoegd advies van de GECORO van 27 mei 2014 waarin de opmerkingen en bezwaren 
worden behandeld en de uitgebrachte adviezen van de instanties worden besproken; 
 
Overwegende dat de standpunten van de GECORO kunnen bijgetreden worden en de nodige 
aanpassingen en correcties aan het RUP door te voeren; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 10 juni 2014 tot verlenging 
van de termijn met maximaal 60 dagen waarbinnen een beslissing moet worden genomen in 
toepassing van artikel 2.2.14.§6 – 4de lid van de VCRO; 
 
Gelet de het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2014 houdende verlenging van de termijn met 
maximaal 60 dagen waarbinnen een beslissing moet worden genomen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Besluit: 
 
Het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’ bestaande uit een 
toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan bestaande toestand, een juridisch plan 
en een grafisch plan definitief vast te stellen.' 
 
5. Correctiebesluit Definitieve aanvaarding RUP Boven Rot en de Helle 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2014 met betrekking tot de definitieve 
aanvaarding van het RUP 'Boven Rot en de Helle'; 
 
Overwegende dat in de redactie van dit besluit een materiële fout werd opgenomen voor wat betreft 
de formulering over de behandeling van het advies van de GECORO ; 
 
Overwegende dat het daarom wenselijk is een correctiebesluit goed te keuren; 
 
Overwegende dat deze correctie geen invloed heeft op effectieve uitvoering van dit besluit; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;  
 
BESLUIT: eenparig. 

 
Een correctiebesluit met betrekking tot de definitieve vaststelling van het RUP 'Boven Rot en de 
Helle' goed te keuren waardoor het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2014 moet 
worden gelezen als volgt: 
 
'Gelet op artikel 2.2.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake het opmaken van 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP); 
 
Gelet op het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Boven Rot en De Helle’(Wijziging 
BPA nr.3) bestaande uit een toelichtingsnota, het verzoek tot raadpleging MER, stedenbouwkundige 
voorschriften, een plan bestaande juridische toestand, een grafisch plan en een grafisch register 
planbaten en planschade; 
 
Gelet op gemeenteraadsbeslissing van 17 februari 2014 houdende voorlopige vaststelling van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Boven Rot en De Helle’; 
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Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd gedurende een periode van 60 dagen van 
24 maart 2014 tot en met 22 mei 2014 waaraan de nodige ruchtbaarheid gegeven werd door 
aanplakking en door publicatie in verschillende dagbladen; 
 
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van dit openbaar onderzoek van 25 mei 2014 waaruit blijkt 
dat 1 bezwaar of opmerking werd ingediend; 
 
Gelet op het bezwaar dat een vraag inhoudt voor de toevoeging van het kapsalon volgens de brief 
gelegen aan de Leuvensesteenweg 128-130 in 3191 Hever, kadasternummers sectie B 92K, 82, 
82/02B deel en 82/02C; 
 
Gelet op het feit dat deze opmerking uitsluitend betrekking heeft op het pand Leuvensesteenweg 128,  
kadastraal perceel Boortmeerbeek 2de afdeling sectie B nr.82C; 
 
Gelet de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 16 september 1996 voor het bouwen van een 
magazijn, bureelruimte, showroom en conciërgewoning aan de heer Marc Godts voor de 
vennootschap AMPLI te Mechelen; 
 
Gelet op het besluit van de deputatie waarbij wordt gesteld dat het ontwerp van gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Boven Rot en De Helle’ te Boortmeerbeek, zoals voorlopig vastgesteld door 
de gemeenteraad bij besluit van 17 februari 2014, niet in tegenstrijd is met het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan en gunstig wordt geadviseerd; 
 
Gelet op het bijgevoegd advies van de GECORO van 12 augustus 2014 waarbij de vergadering 
unaniem van mening is dat niet kan ingegaan worden op het verzoek om meerdere verschillende niet 
gerelateerde bedrijfsbezigheden toe te laten op het perceel en zich verder aansluit bij de 
besluitvorming van de deputatie; 
 
Overwegende dat de raad in tegenstelling tot het advies van de GECORO van oordeel is dat het 
aanwezige kapsalon op het perceel Boortmeerbeek 2de afdeling sectie B nr.82C wel degelijk kan 
opgenomen worden in de ZONE VOOR GEMENGDE ACTIVITEITEN/OVERDRUK HANDEL EN RECA 
(art.2.2. GA/H) omdat deze locatie nog fysisch en visueel aansluiting vindt bij de reeds bestemde zone 
die wordt gevormd door de hoek van de Leuvensesteenweg met de Bieststraat; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Besluit: 
 
Het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Boven Rot en De Helle’(Wijziging BPA nr.3) 
bestaande uit een toelichtingsnota, het verzoek tot raadpleging MER, stedenbouwkundige 
voorschriften, een plan bestaande juridische toestand, een grafisch plan en een grafisch register 
planbaten en planschade definitief vast te stellen.' 
 
6. Verlenging FRGE-overeenkomst 
Raadslid Marita Palstermans vraagt of er in het eerste jaar FRGE al meetbare resultaten zijn.  De 
voorzitter van het OCMW antwoordt dat hij geen cijfers van buiten kent, maar dat wel vaststaat dat 
als er geleend werd er ook betaald werd en er dus geen tussenkomsten vanwege de gemeente waren. 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 oktober 2014 met betrekking tot de goedkeuring 
van de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de gemeente Boortmeerbeek betreffende het 
Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE); 
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Gelet op artikel 2 van deze overeenkomst dat de duur van de overeenkomst vastlegt op één jaar na 
datum van ondertekening van de bijakte die bij de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en het 
FRGE werd gevoegd met betrekking tot de uitbreiding van het werkingsgebied van IGO met de 
gemeente Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het feit dat deze bijakte op 24 juni 2013 ondertekend werd en de 
samenwerkingsovereenkomst bijgevolg afloopt op 23 juni 2014; 
 
Overwegende dat het FRGE aan de inwoners van de bij de lokale entiteit aangesloten gemeenten 
goedkope leningen kan aanbieden voor energiebesparende maatregelen in hun woning; 
 
Overwegende dat de mensen graag hun woning energiezuiniger willen maken maar dat niet iedereen 
de nodige middelen heeft om de nodige werken te laten uitvoeren; 
 
Overwegende dat de gemeente hierdoor ook voldoet aan de vraag van de verschillende overheden 
om energiebesparende maatregelen te stimuleren; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1.  
De bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen IGO, de gemeente Boortmeerbeek en het OCMW 
betreffende het project FRGE te verlengen via het “Addendum van 19 november 2014 aan de 
samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de gemeente Boortmeerbeek betreffende het project 
FRGE”. 
 
art. 2.  
De burgemeester en de secretaris te machtigen om dit addendum te ondertekenen. 
 
7. Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2015 op 

een zaterdag of een zondag vallen 
Gelet op de rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2008 
en latere wijzigingen;  
 
Overwegende dat in 2015 volgende feestdagen op een zaterdag of een zondag vallen: 
- zaterdag 11 juli 2015; 
- zaterdag 15 augustus 2015; 
- zondag 1 november 2015; 
- zondag 15 november 2015; 
- zaterdag 26 december 2015; 
 
Gelet op artikel 232 § 2 van de rechtspositieregeling dat bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks 
bepaalt op welke wijze feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag worden 
gecompenseerd; 
 
Overwegende dat voor de sporthalmedewerkers een afzonderlijke regeling noodzakelijk is vermits zij 
in een rollend uurrooster worden tewerkgesteld; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 8 september 2014, 
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Overwegende dat dit voorstel pas op 17 december 2014 aan de representatieve vakorganisaties kan 
worden voorgelegd; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1  
Onder voorbehoud van een protocol van akkoord van de representatieve vakorganisaties de 
feestdagen die in 2015 op een zaterdag of een zondag vallen te verplaatsen naar volgende 
vervangdagen waarop de gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn: 
- zaterdag 11 juli 2015 wordt vervangen door vrijdag 2 januari 2015; 
- zaterdag 15 augustus 2015 wordt vervangen door vrijdag 15 mei 2015; 
- zondag 1 november 2015 wordt vervangen door maandag 20 juli 2015; 
- zondag 15 november 2015 wordt vervangen door donderdag 24 december 2015; 
- zaterdag 26 december 2015 wordt vervangen door donderdag 31 december 2015. 
 
art. 2  
Voor werknemers die op deze compensatiedag niet werken omwille van een deeltijds of rollend 
uurrooster, de compensatiedag vast te stellen op de eerstvolgende activiteitsdag na deze 
compensatiedag.  
 
8. Aanpassing subsidiereglement cultuurverenigingen 
Schepen Karin Derua legt de principes van het nieuwe reglement uit en geeft aan dat het de 
bedoeling is tot een meer rechtvaardige verdeling te komen. Daarbij worden aanwezigheid op de 
bijeenkomsten van de gemeentelijke cultuurraad en de medewerking aan door de gemeente 
opgezette activiteiten beloond. 
Raadslid Bert Meulemans zegt de deelname aan gemeentelijke activiteiten een oorbaar doel te 
vinden, maar dan wel op voorwaarde dat de activiteiten die het college van burgemeester en 
schepenen beoogt voor alle verenigingen open staan. Deze activiteiten moeten ruim vooraf 
vastgesteld worden en kenbaar gemaakt worden.  Het zou een goed principe zijn het hoe en wanneer 
van het kenbaar maken van de bedoelde activiteiten in het reglement vast te leggen. 
Volgens de CD&V-fractie is de voorgestelde gelijke verdeling echter niet correct. Slapende 
verenigingen dreigen gelijkgesteld te worden aan actieve verenigingen en dat kan niet de bedoeling 
zijn.  De CD&V-fractie stelt bijvoorbeeld voor om de activiteiten van de verenigingen. 
Schepen Karin Derua antwoordt dat het uitgangspunt de ondersteuning door de gemeente is. Een 
kleine vereniging kan niet zoveel doen en de vergelijking kan gemaakt worden met de subsidiëring 
van de buurtfeesten die ongeacht hun grootte een zelfde subsidie krijgen. Voor het aantal activiteiten 
ligt de scheiding op 10 waarvan 3 publieke.  Het vorige systeem toonde dat er een discrepantie was. 
Raadslid Bert Meulemans repliceert dat in de redenering een aantal zaken worden gemengd. Zo 
konden bij de toepassing van het vorige reglement ook accenten gelegd worden. Niet alleen de 
opgesomde activiteiten vormden het criterium voor de verdeling. Misschien moet dan wel overwogen 
worden het basisbedrag te verhogen. 
Schepen Karin Derua verwijst naar het overleg met de gemeentelijke culturele raad die het een 
eerlijker systeem vond.  Uiteraard zullen bij een andere verdeling sommige verenigingen moeten 
inleveren. Het mag volgens de schepen niet de bedoeling zijn alleen de beste leerlingen van de klas te 
belonen. 
Raadslid Bert Meulemans concludeert dat de fracties dus duidelijk van mening verschillen.  De CD&V-
fractie stelt voor de ingangsdatum te bepalen op 1 januari 2016 zodat alle verenigingen zich op de 
nieuwe situatie kunnen afstemmen. 
De voorzitter legt vervolgens aan de raad het amendement voor dat de ingangsdatum verlegd zou 
worden naar 1 januari 2016, wat de raad verwerpt met: 
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14 neen: 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 ja: Bert Meulemans, Steven Van Loock, en Kristel Andries. 
3 onthoudingen: Dirk Bernagie, Marita Palstermans en Francine De Becker . 
 
De voorzitter legt daarna het reglement zelf met de aanvulling in artikel 7 eerste gedachtenbol ‘Het 
college van burgemeester en schepenen maakt voor 1 september van het dienstjaar de lijst van de 
activiteiten kenbaar’ ter stemming. 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2010 met betrekking tot het gemeentelijk 
subsidiereglement voor de ondersteuning van cultuurverenigingen; 
 
Overwegende dat uit een evaluatie van dit reglement blijkt dat een grondige aanpassing wenselijk is; 
 
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 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

 
art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2010 met betrekking tot de subsidiëring van 
gemeentelijke cultuurverenigingen in te trekken. 
 
art. 2 
Een aangepast reglement op de subsidiëring van gemeentelijke cultuurverenigingen goed te keuren, 
waarvan de tekst als volgt luidt: 
 
Gemeentelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van cultuurverenigingen  
 
Hoofdstuk I: algemene en administratieve bepalingen 
 
artikel 1 
Binnen de perken van het jaarlijks door de gemeenteraad goedgekeurd exploitatiebudget worden 
jaarlijks subsidies toegekend aan door het college van burgemeester en schepenen erkende 
cultuurverenigingen. 
 
artikel 2 
De aanvragende cultuurvereniging levert hiertoe alle bewijsstukken die door het gemeentebestuur 
worden gevraagd. 
 
Hoofdstuk II: erkenning 
 
artikel 3 
De cultuurvereniging die een erkenning aanvraagt, moet de aanvraag indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. Na advies van de cultuurraad zal het college beslissen over de 
erkenning voor zover voldaan werd aan de voorwaarden in artikel 5. 
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artikel 4 
Om door het college van burgemeester en schepenen erkend te worden moet de vereniging 
activiteiten ontwikkelen zoals voorzien in het decreet op de amateurkunsten van 22 december 2000 
en eventuele latere wijzigingen of het decreet betreffende het sociaal-cultureel werk van 4 april 2003 
en eventuele latere wijzigingen. 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt of een vereniging wordt erkend in het kader van 
het decreet op de amateurkunsten of in het kader van het socio-culturele werk. 
 
artikel 5 
Bovendien moet de cultuurvereniging aan alle volgende voorwaarden voldoen: 
 
Mits een duidelijke motivering kan het college van burgemeester en schepenen besluiten af te wijken 
van een of meer van deze voorwaarden. 

• Zetel en hoofdactiviteit zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente. Voor 
grensoverschrijdende verenigingen geldt een afzonderlijke regeling; 

• De vereniging is geen onderafdeling van een reeds door het gemeentebestuur erkende 
vereniging; 

• De vereniging heeft een eigen bestuur én een eigen bankrekening; 
• Minstens 30 % van de leden is inwoner van de gemeente; 
• Minstens tien leden van de vereniging wonen in de gemeente Boortmeerbeek; 
• Elk jaar minstens 10 activiteiten in Boortmeerbeek organiseren, waarvan er minimum drie 

openstaan voor alle inwoners van de gemeente; 
• Bij het indienen van de aanvraag tot erkenning is de vereniging al minstens 6 maanden 

werkzaam. Subsidies zijn pas mogelijk vanaf het begin van het volgende kalenderjaar. 
• De grondwettelijke principes rond niet-discriminatie waarborgen. 

 
artikel 6 
De aanvraagprocedure is als volgt geregeld: 
In januari stuurt het gemeentebestuur formulieren voor subsidieaanvraag naar de erkende 
cultuurverenigingen. Deze sturen de ingevulde formulieren terug aan het college van burgemeester 
en schepenen voor de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde datum. Bij de 
subsidieaanvraag wordt door de vereniging eveneens een kalender van de activiteiten voor het 
lopende jaar, met aanduiding van de activiteiten die voor alle inwoners van de gemeente 
toegankelijk zijn, bijgevoegd. Wijzigingen of aanvullingen aan deze activiteitenkalender moeten per 
kwartaal aan de gemeente worden meegedeeld. 
 
Hoofdstuk III: subsidies 
 
artikel 7 
Het beschikbare bedrag wordt verdeeld als volgt: 

• Van het voor subsidies beschikbare bedrag wordt 15% gereserveerd met het oog op het 
stimuleren van de participatie aan de cultuurraad en participatie van de verenigingen aan 
initiatieven die door de gemeente worden georganiseerd. Het college van burgemeester en 
schepenen bepaalt jaarlijks de voorwaarden voor de toekenning hiervan.  
Het college van burgemeester en schepenen maakt voor 1 september de lijst van activiteiten 
kenbaar. 

• Het saldo wordt gelijk verdeeld over de groep verenigingen rond amateurkunsten en de 
groep socio-culturele verenigingen.  

• Het bedrag dat aan elke groep verenigingen wordt toegekend, wordt evenredig over het 
aantal gerechtigde verenigingen per groep verdeeld. 
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artikel 8 
Het gemeentebestuur kan de activiteiten, die de verenigingen bij hun aanvraag tot subsidie worden 
vermeld als toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente, controleren. 
 
Hoofdstuk IV: grensoverschrijdende verenigingen  
 
artikel 9 
Met grensoverschrijdende verenigingen worden verenigingen bedoeld waarvan de zetel en 
eventuele lokalen zich op het grondgebied van de parochie Haacht-Station bevinden maar waarvan 
de werking of een deel ervan zich ook op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek situeert. 
 
artikel 10 
De subsidies voor grensoverschrijdende verenigingen bedraagt de helft van een subsidie aan een 
vereniging uit dezelfde groep verenigingen. 
 
Hoofdstuk V: geschillen 
 
artikel 11 
Geschillen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen na advies van de 
cultuurraad. 
 
artikel 12 
Als de cultuurvereniging in haar aanvraag onjuiste gegevens verstrekt, kan het gemeentebestuur de 
subsidies van deze vereniging geheel of gedeeltelijk inhouden of terugvorderen. Ook in de aanvraag 
tot erkenning kunnen onjuiste gegevens aanleiding geven tot intrekking van de erkenning. Deze 
maatregelen gebeuren steeds in overleg met de cultuurraad. 
 
Hoofdstuk VI: inwerkingtreding en overgangsmaatregel 
 
artikel 13 
Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2015 behalve voor wat betreft de overgangsmaatregelen 
voorzien in de artikelen 14 en 15. 
 
artikel 14 
Bij wijze van overgang zal voor het jaar 2014 volgende regeling van toepassing zijn: Het volledige 
bedrag dat voor de subsidiëring van cultuurverenigingen beschikbaar is, wordt verdeeld over de in 
2014 erkende verenigingen op basis van artikel 7, 2e en 3e lid van dit reglement. 
 
artikel 15 
In de maand januari 2015 zal het gemeentebestuur alle bij haar gekende verenigingen aanschrijven 
met het oog op een hernieuwde erkenning van de verenigingen. 
 
9. Contantbelasting - aflevering van administratieve documenten 2015 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Overwegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken zware lasten voor de gemeente 
meebrengt en het gepast is hiervoor van de belanghebbende een belasting te eisen; 
 
Overwegende dat een aantal belastingtarieven moeten worden verduidelijkt om praktisch werkbaar 
te zijn; 
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Overwegende dat, alhoewel de FOD Binnenlandse Zaken over retributies spreekt, de Vlaamse 
Minister van Binnenlands Bestuur bepaalt dat over belastingen moet worden gesproken in alle 
gevallen waarin sprake is van een verplichting en de burger nergens anders dan bij de overheid 
terecht kan; 
 
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten; 
 
Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen; 
 
Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011-betreffende de coordinatie van de gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van vergoedingen 
ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de 
elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en 
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen; 
 
Gelet op de omzendbrief van 24 september 2014 waarbij kennis gegeven werd van de herziening van 
de bedragen ten laste van de gemeenten voor het verkrijgen van de elektronische identiteitskaarten, 
de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, de 
verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen;   
 
Gelet op de administratieve verplichtingen voor het gemeentebestuur voortvloeiend uit de 
wetgeving op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening, meer bepaald de verplichte inlichtingen 
aan notarissen; 
 
Overwegende dat de ministeriële omzendbrief BA 2004/03 van 14 juli 2004 een vergoeding tot 65,00 
EUR nog als aanvaardbaar beschouwt voor het invullen van de inlichtingsformulieren van notarissen 
op voorwaarde dat alle soortgelijke inlichtingsverstrekkingen gelijk behandeld worden; 
 
Overwegende de ervaring met de samenwerking met de ontvanger van de registratie te Haacht 
betreffende de betaling van officiële schattingsverslagen voor rekening van derden en de noodzaak 
om in deze de aanvragers van dergelijke schatting gelijk te behandelen en de kosten niet ten laste 
van de gemeente te laten komen; 
 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 25 juni 1985 en latere wijzigingen betreffende de 
milieuvergunningen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het 
Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunningen (Vlarem) en latere wijzigingen en de daaruit 
voortvloeiende administratieve verplichtingen voor het gemeentebestuur; 
 
Overwegende het aantal openbare onderzoeken die door de gemeente voor de aanvragers moeten 
worden georganiseerd; 
 
Overwegende de sterk stijgende kostprijs voor de verwerking van de administratieve en technische 
dossiers van allerlei aanvragen, vergunningen, meldingen en onderzoeken; 
 
Gelet op de kosten die gepaard gaan met de bijkomende onderzoeken bij verkavelingsdossiers 
betreffende de riolerings- en afwateringsonderzoeken; 
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Overwegende dat het afleveren van bepaalde vergunningen gepaard gaat met allerlei zeer duur 
studiewerk; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2003 betreffende het onderzoek van de 
waterhuishouding in verkavelingen en bouwloten; 
 
Overwegende de kostprijs van de werkzaamheden in het kader van de milieuvergunningsaanvragen; 
 
Overwegende dat de voorgestelde belasting tot doel heeft de aanvrager de kostprijs van de 
behandeling van zijn dossier, buiten de normale administratieve verrichtingen, te laten betalen; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 betreffende de wooncode; 
 
Gelet op het decreet van 17 maart 1998 betreffende diverse beleidsbepalingen; 
 
Gelet op artikel 22 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de 
kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 4 van 7 september 1993 tot vaststelling van het bedrag, de 
voorwaarden en de wijzen van betaling van een voorafgaande heffing aan de houder van het bestand 
bij de uitoefening van het recht om overeenkomstig artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van persoonsgegevens, kennis te krijgen van persoonsgegevens; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 1991, betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Overwegende dat de federale overheid een vergoeding van 0,05 EUR per kopie voorop stelt en dat 
dit bedrag voor een veelvoud van kopieën aanvaardbaar is, mits rekening te houden met de interne 
berekening waarbij vastgesteld wordt dat een enkelvoudige kopie, mede door onder meer de 
naburige rechten, reprobel en milieutaks en zonder de personeelskost in rekening te brengen, een 
kostprijs van 0,25 EUR inhoudt; 
 
Overwegende dat kopies die niet op de eigen gemeentelijke apparatuur kunnen worden gemaakt, 
tegen kostprijs moeten kunnen worden afgeleverd; 
 
Overwegende dat in het kader van de duurzaamheid andere informatiedragers voorkeur genieten; 
 
Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten gehouden 
worden en dat het derhalve verantwoord is een belasting te heffen op het afleveren van allerlei 
aanvragen, vergunningen, meldingen en onderzoeken; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op het fiscaal pact afgesloten tussen de gemeente en de Vlaamse overheid; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2008 waarmee belasting geheven op de 
afgifte van getuigschriften en andere stukken, en op de aflevering van sommige vergunningen en het 
doen van bepaalde meldingen voor het aanslagjaar 2009 tot en met het aanslagjaar 2013 werd 
vastgesteld; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 met betrekking tot de aanpassing van 
de tarieven voor de afgifte van administratieve documenten; 
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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 
Met ingang van 1 januari  2015 wordt ten behoeve van de gemeente, onder de navolgende 
voorwaarden, een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en andere stukken, en op de 
aflevering van sommige vergunningen en het doen van bepaalde meldingen. 
De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de 
gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 
 
A. Afgifte van administratieve stukken (maakloon) 
 
Identiteitsdocumenten, verblijfstitels, certificaatcodes en rijbewijzen 
 
Artikel 1 
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor Belgen 
en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen, zijn samengesteld uit 
de kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting. 
 
Artikel 2 
§1. De kosten aangerekend door de hogere overheid voor de afgifte van: 

- elektronische identiteitsdocumenten aan volwassen Belgen  
- vreemdelingenkaarten zonder biometrische kenmerken aan niet-Belgen worden per 

exemplaar vastgesteld op: 
- gewone procedure:  15,20 EUR  
- dringende procedure:  116,90 EUR  
- zeer dringende procedure:  181,30 EUR  

 
§ 2 De kosten aangerekend door de hogere overheid voor de afgifte van: 

- vreemdelingenkaarten met biometrische kenmerken aan niet-Belgen worden per 
exemplaar vastgesteld op: 
- gewone procedure: 17,70 EUR 
- dringende procedure: 116,90 EUR 

 
§3. De kosten aangerekend door de hogere overheid voor de afgifte van de KIDS-ID’s worden 

per exemplaar vastgesteld op: 
- gewone procedure: 6,10 EUR 
- dringende procedure: 109,80 EUR 
- zeer dringende procedure: 174,30 EUR  
- tweede KIDS ID - dringende en zeer dringende procedure: 50,00 EUR  

 
§4. De kosten aangerekend door de hogere overheid voor de afgifte van rijbewijzen worden 

per exemplaar vastgesteld op: 
- het bankkaartmodel: 20,00 EUR 
- het internationaal rijbewijs: 16,00 EUR 
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Artikel 3 
De kosten voor de afgifte van nieuwe certificaatcodes voor de elektronische kaart die door de hogere 
overheid aan de gemeente worden aangerekend, wordt vastgesteld op 2,00 EUR 
 
Artikel 4 
De bedragen van de contantbelasting worden als volgt bepaald:  
- elektronische identiteitskaarten voor Belgen, elektronische vreemdelingenkaarten zonder 

biometrische kenmerken  zoals bepaald in artikel 3 paragraaf 1:  
  *gewone procedure 5,80 EUR 
  *dringende procedure 5,10 EUR 
  *zeer dringende procedure 5,70 EUR 
- elektronische identiteitskaarten  met biometrische kenmerken –  
 zoals bepaald in artikel 3 paragraaf 2: 
  *gewone procedure: 3,30 EUR 
  *dringende procedure: 5,10 EUR 
- elektronische KIDS-ID’s - zoals bepaald in artikel 3 paragraaf 3:   
  * gewone procedure: 4,90 EUR  
  *dringende procedure: 5,20 EUR 
  *zeer dringende procedure: 5,70 EUR 
  *tweede KIDS ID - dringende en zeer dringende procedure: 5,00 EUR 
- rijbewijs - bankkaartmodel of internationaal rijbewijs - zoals bepaald in artikel 3  
 paragraaf 4:  5,00 EUR 
- nieuwe certificaatcodes - zoals bepaald in artikel 4:  3,00 EUR 
 
Reispaspoorten 
Artikel 5 
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten, zijn samengesteld uit de 
kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting. 
 
Artikel 6 
De kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten die door de hogere overheid aan de gemeente 
worden aangerekend, worden per exemplaar vastgesteld op: 
-< 18 jarige gewone procedure: boekje:  35,00 EUR 
-< 18 jarige spoedprocedure: boekje: 210,00 EUR 
-geldig voor 7 jaar gewone procedure:  65,00 EUR 
-geldig voor 5 jaar spoedprocedure:  240,00 EUR 
 
Artikel 7 
Het bedrag van de contantbelasting voor de afgifte van een reispaspoort - zoals bepaald in artikel 7 
bedraagt: 10,00 EUR 
 
Administratieve stukken 
Artikel 8 
Er wordt geen belasting geheven op de afgifte van attesten, getuigschriften en uittreksels uit de 
bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand, die ambtshalve of op verzoek worden 
uitgereikt. 
 
Artikel 9 
Op volgende administratieve stukken wordt wel een belasting geheven: 
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a. 65,00 EUR per antwoord en perceel voor inlichtingen voor de opmaak van akten of 
geofficialiseerde inlichtingen in verband met koop en verkoop van gronden of de milieustatus 
van een perceel. Het antwoord wordt pas verstrekt na betaling van de verschuldigde som. 

b. voor individuele of collectieve adresaanvragen:  0,02 EUR per adres  
 met een minimum van   1,00 EUR + verzendingskosten. 
c.  Per kopij, door de aanvrager aan het bestuur aangevraagd voor eigen gebruik en waarvan het 

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

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

c. Trouwboekje: 25,00 EUR. 
 
Invordering 
Artikel 10 
De belasting wordt geheven voorafgaandelijk aan de afgifte van het belastbare stuk.  
 
Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het aanbrengen, op het desbetreffende stuk, 
van een kleefzegel waarop het belastingbedrag vermeld is of de afgifte van een betalingsbewijs. 
 
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een 
of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting in 
bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden. 
 
Geschillen en bezwaren 
Artikel 11 
De belastingschuldige die weigert de in de hoger genoemde artikelen vastgestelde belasting te 
betalen, moet het bedrag van de belasting in bewaring geven in handen van de financieel beheerder 
en dit tegen ontvangstbewijs, totdat het college van burgemeester en schepenen over het bezwaar 
beschikt heeft.   
 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze contantbelasting 
bij het College van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk 
worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval ingediend worden 
binnen termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning, of ingeval van 
inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of 
vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
 
Het bezwaarschrift kan onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend 
via duurzame drager (elektronische informatiedrager,  e-mail, ...). 
 
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. 
 
B. Aflevering van sommige vergunningen en het doen van bepaalde meldingen 
 
Artikel 12 
De belasting wordt als volgt vastgesteld: 
- bouwaanvraag, verkavelingsaanvraag en de daaraan gekoppelde vergunningen, uitgezonderd 

de werken van geringe omvang, tuinaanleg, tuinhuisjes, een enkele garage, afsluitingen, ... 
dewelke zonder tussenkomst van een architect behandeld kunnen worden:  20,00 EUR  
verhoogd met de werkelijke kost van het openbaar onderzoek en het onderzoek  



- 194 - 

over de waterhuishouding (riolerings- en afwateringsproblematiek). 
- schattingsverslag in het kader van stedenbouwkundige verplichtingen: 250,00 EUR 
- conformiteitsattest verhuurde woning in functie van Vlaamse Wooncode: 61,97 EUR  

per woning 
- voor inrichtingen gerangschikt in klasse 3, zoals in bijlage 1 van het Vlarem, uitgezonderd 

1. het lozen van normaal huisafvalwater. 
2. de inrichting van een opslagplaats voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in 

oplossing gehouden vloeistoffen voor normaal gebruik. 
3. de inrichting van opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt  
 hoger dan 55 °C, maar de 100 °C niet overtreffend: 13,00 EUR 

- voor de inrichtingen gerangschikt in klasse 2, zoals in de bijlage 1 van  
 het Vlarem en de grondwaterwinningen van categorie A en de  
 grondwaterwinningen van categorie B zonder milieueffecten- of  
 veiligheidsrapport: 125,00 EUR 
- voor de inrichtingen van klasse 1, zoals bepaald in de bijlage 1 van  
 het Vlarem : 2.000,00 EUR 
- indien het een hernieuwings-, uitbreidings- of veranderingsaanvraag  
 klasse 1 betreft: 1.000,00 EUR 
- indien voor een klasse 1-vergunning of een grondwaterwinning een  
 milieueffecten- of veiligheidsrapport nodig is: 2.500,00 EUR 
 
De belastingen worden steeds verhoogd met de werkelijke kostprijs voor de organisatie van de 
openbare onderzoeken en de onderzoeken over de waterhuishouding (riolerings- en 
afwateringsproblematiek). 
 
Artikel 13 
De contante belasting is verschuldigd op het ogenblik van de indiening van het dossier door de 
melder of de aanvrager.  
 
Artikel 14 
De belasting wordt ingevorderd door overschrijving op de rekening van de gemeente.  Een kopij van 
het overschrijvingsbewijs wordt, zoals voor de overige dossierkosten ter attentie van de Vlaamse 
Gemeenschap, bij de indiening van de aanvraag gevoegd.  Een aanvraag kan niet behandeld worden 
zonder betaling van deze belasting. Na de inning van de contantbelasting wordt een betalingsbewijs 
afgeleverd. 
 
Artikel 15 
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.  De belastingstermijn bedraagt in dat geval twee maanden en de bezwaartermijn drie 
maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 16 
De belastingsschuldigen die menen onrechtmatig of te hoog belast te zijn, kunnen – op straffe van 
verval – binnen de drie maanden te rekenen vanaf de contante betaling een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet naam en adres van de belastingplichtige en de gemeente van aanslag bevatten, 
met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden.  In beide gevallen zal een 
ontvangstbewijs afgeleverd worden.  Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële 
vergissing of een stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend zolang de bestendige 
deputatie de aanslagjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd. 
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Artikel 17 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
Artikel 18 
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van Vlaams 
gemeentedecreet.  
 
art. 2 
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
10. Belasting - afvalbelasting 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; 
 
Overwegende dat de organisatie van de ophaling en verwerking van huisvuil onvoldoende kan 
worden gefinancierd met retributies en tarieven die het principe 'de vervuiler betaalt' volgen; 
 
Overwegende dat de organisatie van de ophaling en verwerking van huisvuil voor alle potentiële 
afhaalpunten moet gebeuren en niet alleen voor alle werkelijke afhaalpunten van EcoWerf; 
 
Overwegende dat niet alle afval dat moet worden opgehaald en verwerkt, kan worden toegewezen 
aan identificeerbare vervuilers; 
 
Overwegende dat daardoor alle belastingplichtigen moeten bijdragen en niet alleen diegenen die als 
afhaalpunt gebruik maken van de organisatie van EcoWerf; 
 
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen best verhaald 
worden op alle inwoners deels via een vast belastingbedrag en deels via een retributie die 
gedifferentieerd wordt in functie van de afvalsoort en in functie van het aangeboden gewicht; 
 
Gelet op 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. 
3 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Kristel Andries. 
5 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, Francine 
De Becker en Anne-Marie Van Loock. 
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art. 1  
Voor het aanslagjaar 2015 wordt een jaarlijkse contantbelasting gevestigd op het ophalen en 
verwerken van diverse fracties huishoudelijk afval en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen en voor het gebruik van het containerpark. 
 
art. 2  
De belasting is verschuldigd door: 
- de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het 

vreemdelingenregister op 1 januari; 
- de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke 

woning of woongelegenheid in gebruik heeft op 1 januari, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede 
verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de 
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en die als dusdanig gekend zijn als 
afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager 
of toegang hebben tot het containerpark; 

- ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die op 1 januari als hoofd- en of bijkomende activiteit 
op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landouw- of 
dienstverlenende activiteit uitoefent die gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van 
container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager of toegang hebben tot het 
containerpark. 

 
art. 3  
De contantbelasting bedraagt 72,00 EUR per jaar voor een gezin en een rechtspersoon.   
De contantbelasting bedraagt 36,00 EUR per jaar voor  
- een individuele natuurlijke persoon die als referentiepersoon op een adres in het rijksregister 

van de gemeente opgenomen is  
- en voor de individuele natuurlijke persoon die als enige meerderjarige referentiepersoon 

samenwonend met minderjarigen op een adres in het rijksregister van de gemeente opgenomen 
is. 

De contantbelasting wordt hetzij in mindering gebracht van het Diftarsaldo, hetzij betaald na 
ontvangst van een betalingsuitnodiging.  Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en 
wordt ze een kohierbelasting. 
 
art. 4  
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 drie maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 
 
art. 5  
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 
artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de provincie- en 
gemeentebelastingen, voor zover zijn niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.  
 
art. 6  
Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Vlaams gemeentedecreet 
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art. 7  
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan EcoWerf, OVAM en de toezichthoudende 
overheid. 
 
11. Contantbelasting - aanbieden van afvalstoffen op het containerpark 2015 
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43.§2.15°; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), 
zoals gewijzigd; 
 
Gelet op de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA), zoals gewijzigd, inzonderheid bijlagen 2.1. en 5.1.4.; 
 
Gelet op het uitvoeringsplan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’ van de 
Vlaamse Regering van 14 december 2007; (Op de Vlaamse Regering van 14 december 2007 werd het 
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 
35 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, 
gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, vastgesteld. Dit uitvoeringsplan vervangt het uitvoeringsplan 
Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007.); 
 
Overwegende dat met ingang van 29 november 1999, aangevuld bij gemeenteraadsbesluit van 2 juli 
2007 de gemeente beheersoverdracht deed aan Interleuven, de rechtsvoorganger van de 
intergemeentelijke vereniging EcoWerf, voor de uitbating van het gemeentelijke containerpark; 
 
Overwegende dat de uitbating van het containerpark in de gemeente met ingang van 24 juni 2008 
werd geautomatiseerd; 
 
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de bezoeker van het containerpark zal worden 
geïdentificeerd en dat zijn bezoek aan het containerpark zal worden geregistreerd, alsook dat de 
aangevoerde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zullen 
worden geregistreerd; 
 
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het gemeentelijk containerpark, - en meer in het 
bijzonder verbonden kosten voor inzameling en verwerking van de daar aangeboden afvalstoffen -, 
zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn; 
 
Overwegende dat derhalve, de kosten voor inzameling en verwerking van de op het containerpark 
aangebrachte afvalstoffen, zullen verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde 
contantbelasting; 
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Overwegende dat deze contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het 
volume of gewicht van de aangeboden afvalstoffen; 
 
Overwegende dat de invoering van een dergelijke contantbelasting voor de inzameling en verwerking 
van afvalstoffen op het containerpark, de gemeente toelaat om het principe van ‘de vervuiler 
betaalt’ toe te passen, en om alzo prioriteit te verlenen aan afvalvoorkoming en slechts in tweede 
instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen te stimuleren; 
 
Overwegende dat dergelijke gedifferentieerde contantbelasting in combinatie met basisfinanciering 
vanuit de algemene middelen van de gemeente en een forfaitaire afvalbelasting een optimale 
invulling is van het principe van “de vervuiler betaalt”; 
 
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, 
de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen) in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 
118; 
 
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 contantbelasting te vestigen voor het ter inzameling en verwerking 
aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het containerpark.  
 
art. 2 
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder: 
Huishoudelijk afval : Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere 
huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.  
 
Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de 
omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden 
aangeboden, met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft 
(groenten, tuin– en fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude 
metalen, houtafval, snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
(AEEA), autobanden, steenachtige fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief ingezamelde 
afvalstoffen. 
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Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons   (PMD): Plastic flessen en flacons, 
metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking 
van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De aangeboden 
plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten 
of andere afvalstoffen bevatten. 
 
Groente-, Fruit- en Tuinafval (gft): Organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen 
van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en 
theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van keukenrol, plantaardig keukenafval en 
etensresten, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, 
zaagmeel en schaafkrullen, gazonmaaisel in kleine hoeveelheden, bladeren, onkruid en resten uit 
groente- en siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden.  
 
Papier en karton : Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk 
en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, 
boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied 
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen 
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten 
met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken e.d. 
 
Herbruikbare goederen : Alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane 
afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden 
gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische 
informatiedragers, speelgoed, … 
 
Textiel : Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, 
tafelkleden, servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Frituurolie en afgelaten motorolie: Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of 
synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering 
van grote hoeveelheden motorolie, olie met pcb’s of andere giftige stoffen. 
 
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) : De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA.   
 
Glas : Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels, deksels en sluitingen, met 
uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas, 
rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein, 
aardewerk, beeldbuizen, e.d. 
 
Hol Glas: Betreft alle flessen en bokalen. 
 
Vlak glas: Alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas, niet-
gewapend glas, die geen hol glas zijn. 
 
Groenafval  : Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, 
bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en 
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kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.  
 
Snoeihout : Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van 
minder dan 10 cm), haagscheersel. 
 
Gras- en bladafval : Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal tuinonderhoud, met 
uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond.  
 
Boomstronken : Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden 
ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik. 
 
Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van 
ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen.  
 
Bouwafval : Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a. 
Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten, 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, 
glas, hout en/of aarde. 
 
Steenafval: Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen … ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt, keramiek, gips en 
kalk, cellenbeton, asbest, … 
 
Keramiek: Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s, tegels, stenen borden en 
tassen, porselein, …, met uitzondering van steenafval. 
 
Gips en kalk: Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel … ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, 
met uitzondering van cement, stenen, asfalt, … 
 
Cellenbeton: Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Asbestcement: Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën, vlakke 
eterniet … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic golfplaten, … 
 
Sloophout : Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en 
grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een 
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van  geïmpregneerde houtsoorten 
(tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas, treinbilzen. 
 
E.P.S. : Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim, 
verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim, 
styrofoamplaten,… 
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Plastic folies : Alle folies gemengd en ontdaan van onzuiverheden. Zuivere, transparante en 
gekleurde folies en zakken ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van noppenfolies, plastic straps, 
plastic blisters, isomo, landbouwfolie, bigbags, flessen, verpakkingen van voedingswaren, ... 
 
Harde plastics:  Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, tuinmeubelen, 
bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ... ontstaan door de normale 
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met 
uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga), 
bouw- en isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van voedings- waren, plastic blisters en straps, 
cd’s, dvd’s en videobanden (restafval), ... 
 
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea): Apparaten die elektrische stromen of 
elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en apparaten voor het 
opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een van de categorieën, 
vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn voor gebruik met een 
spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle 
onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op 
het moment dat het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: 
apparaten die deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de 
bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en 
oorlogsmateriaal, tenzij het gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn 
bestemd, en grote, niet-verplaatsbare industriële installaties van elektrische en elektronische 
gereedschappen en tuingereedschappen. 
 
Kurk : Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels, 
wandbedekking, … 
 
Containerpark : Een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar particulieren 
en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde 
huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen 
bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren.   
 
art. 3 
De contantbelasting is verschuldigd in functie van de fractie en het volume van de aangeboden 
afvalstoffen op het containerpark.  
 
art. 4 
De contantbelasting in functie van het volume van de ter inzameling en verwerking aangeboden 
afvalstoffen bedraagt:  
 

Fractie Contantbelasting particulieren Contantbelasting KMO 

a) Grofvuil 
• Volume 1 perskamer 

of  
• Per pakket van 0,5 m3 

of 
• 1 persoonsmatras 
• 1 persoonsbed 
• 2 persoonsmatras 

 
20,00 EUR/perskamer 

 
5,00 EUR/begonnen 0,5 m³ 

 
5,00 EUR 
5,00 EUR 

10,00 EUR 

 
20,00 EUR/perskamer 

 
5,00 EUR/begonnen 0,5 m³ 

 
5,00 EUR 
5,00 EUR 

10,00 EUR 
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• 2-persoonsbed 
• zetel: 1-zit 
• zetel: 2-zit 
• zetel: 3-zit 
• stoel (2 stuks) 
• (tuin)tafel 

 

10,00 EUR 
5,00 EUR 

10,00 EUR 
15,00 EUR 

5,00 EUR 
5,00 EUR 

 

10,00 EUR 
5,00 EUR 

10,00 EUR 
15,00 EUR 

5,00 EUR 
5,00 EUR 

 

   

Toegangsgeld Contantbelasting particulieren Contantbelasting KMO  

a) Bezoek aan het 
containerpark 

• auto, voetganger, fiets 
• aanhangwagen  
• bestelwagen  

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

 
 

2,50 EUR/beurt 
7,50 EUR/beurt 

20,00 EUR/beurt 
 

Een voertuig dat enkel 
asbestcement, kga of aeea aanvoert 
heeft gratis toegang tot het 
containerpark 
 

• 4 per aansluitpunt; 
• Een personenwagen, fietser 

of voetganger wordt 
verrekend als 1 gratis 
toegangsbeurt; 

• Een aanhangwagen wordt 
geteld als 3 gratis 
toegangsbeurten. Een 
bestelwagen kan geen 
gebruik maken van de gratis 
beurten. 

 
Vanaf het 19e bezoek binnen 
hetzelfde kalenderjaar worden de 
KMO tarieven  

 
 

5,00 EUR/beurt 
15,00 EUR/beurt 
30,00 EUR/beurt 

 
 
 
 
 
 

Geen 
 

 
art. 5 
Bij een DifTar volumepark is de contantbelasting verschuldigd door de bezoeker (particulier en KMO) 
die de afvalstoffen aanbiedt en betaalbaar, na volumebepaling en voor afgifte, met de betaalkaart 
Bancontact. 
 
art. 6 
Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangsbadge wordt een 
contantbelasting gevraagd van 5,00 EUR. 
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het aanbrengen van afval 
afkomstig vanuit de gemeente, een kaart voor het containerpark aanvragen bij het 
gemeentebestuur. De kaarten worden uitgeleend voor een periode van maximum 4 weken, tegen 
een waarborg van 50,00 EUR. Voor de uitlening van deze kaarten wordt door de gemeente 
Boortmeerbeek een contantbelasting van 5,00 EUR gevraagd. 
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art. 7 
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 
Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een 
kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn 
van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet. 
 
art. 8 
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger  kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen 
deze contantbelasting bij het College van Burgemeester en Schepenen . 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van 
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de 
contante inning . 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
indiening ervan. 
 
art. 9 
Deze belasting zal definitief zijn indien geen bezwaren ingediend worden gedurende het onderzoek 
de commodo et in commodo. 
 
art. 10 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit.   
 
12. Contantbelasting - inzameling van huishoudelijk afval (gewoon huisvuil, grofvuil, gft en pmd) 

2015 
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43 §2, 15°; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), 
zoals gewijzigd; 
 
Gelet op de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA), zoals gewijzigd, in zonderheid bijlagen 2.1. en 5.1.4; 
 
Gelet op het uitvoeringsplan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’ van de 
Vlaamse Regering van 14 december 2007; (Op de Vlaamse Regering van 14 december 2007 werd het 
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 
35 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, 
gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, vastgesteld. Dit uitvoeringsplan vervangt het uitvoeringsplan 
Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007.); 
 
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan 
EcoWerf voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon 
huisvuil, het grofvuil, gft, pmd (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval); 



- 204 - 

 
Overwegende dat de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil en gft (en het daarmee 
vergelijkbaar bedrijfsafval) met ingang van 1 april 2008 werd geautomatiseerd; 
 
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de voormelde afvalfracties dienen te worden 
aangeboden in daartoe ter beschikking gestelde containers, voorzien van een elektronische 
gegevensdrager die toelaat de aanbieder te identificeren, en dat het aangeboden afval wordt 
gewogen en geregistreerd; 
 
Overwegende dat de kosten voor de huis-aan-huis inzameling het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft, 
pmd, (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën. 
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn; 
 
Overwegende dat derhalve, de kosten voor de huis-aan-huis inzameling zullen verhaald worden op 
de aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting; 
 
Overwegende dat deze contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het 
volume of het gewicht van de aangeboden afvalstoffen; 
 
Overwegende dat de invoering van een dergelijke gedifferentieerde contantbelasting de gemeente 
toelaat om het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo prioriteit te verlenen aan 
afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren; 
 
Overwegende dat dergelijke gedifferentieerde contantbelasting in combinatie met de 
basisfinanciering vanuit de algemene middelen van de gemeente en een forfaitaire afvalbelasting 
een optimale invulling is van het principe van “de vervuiler betaalt”; 
 
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, 
de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen) in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; 
 
Gelet op de beslissing van de Raad van bestuur van EcoWerf van 17 september 2014 om met ingang 
van 1 januari 2015 het tarief van de pmd-zakken te verlagen tot 0,15 EUR/zak.  
 
Overwegende dat Fost Plus het saldo van de reële kostprijs aan EcoWerf vergoedt via zogenaamde 
opvolgingskosten, 
 
Dat de prijsverlaging de burger ten goede komt zonder dat dit inkomstenverlies betekent voor de 
gemeente, 
 
Overwegende dat het contract tussen EcoWerf en Fost Plus een zelfde prijs verplicht stelt in alle 
gemeenten, 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 
118; 
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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 contantbelasting te vestigen voor de huis-aan-huis inzameling van het 
gewoon huisvuil, het grofvuil, het pmd-afval, het gft-afval (en het daarmee vergelijkbaar 
bedrijfsafval).  
 
Artikel 1 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
Huishoudelijk afval : Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere 
huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.  
 
Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de 
omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden 
aangeboden, met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft 
(groenten, tuin– en fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude 
metalen, houtafval, snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
(AEEA), autobanden, steenachtige fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief ingezamelde 
afvalstoffen. 
 
Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons   (PMD): Plastic flessen en flacons, 
metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking 
van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De aangeboden 
plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten 
of andere afvalstoffen bevatten. 
 
Groente-, Fruit- en Tuinafval (gft): Organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen 
van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en 
theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van keukenrol, plantaardig keukenafval en 
etensresten, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, 
zaagmeel en schaafkrullen, gazonmaaisel in kleine hoeveelheden, bladeren, onkruid en resten uit 
groente- en siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden.      
Papier en karton : Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk 
en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, 
boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied 
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen 
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten 
met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken e.d. 
 
Herbruikbare goederen : Alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane 
afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden 
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gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische 
informatiedragers, speelgoed, … 
 
Textiel : Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, 
tafelkleden, servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Frituurolie en afgelaten motorolie: Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of 
synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering 
van grote hoeveelheden motorolie, olie met pcb’s of andere giftige stoffen. 
 
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) : De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA.   
 
Glas : Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels, deksels en sluitingen, met 
uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas, 
rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein, 
aardewerk, beeldbuizen, e.d. 
 
Hol Glas: Betreft alle flessen en bokalen. 
 
Vlak glas: Alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas, niet-
gewapend glas, die geen hol glas zijn. 
 
Groenafval  : Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, 
bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en 
kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.  
 
Snoeihout : Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van 
minder dan 10 cm), haagscheersel. 
 
Gras- en bladafval : Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal tuinonderhoud, met 
uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond.  
 
Boomstronken : Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden 
ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik. 
 
Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van 
ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen.  
 
Bouwafval : Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a. 
Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten, 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, 
glas, hout en/of aarde. 
 
Steenafval: Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen … ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare 
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bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt, keramiek, gips en 
kalk, cellenbeton, asbest, … 
 
Keramiek: Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s, tegels, stenen borden en 
tassen, porselein, …, met uitzondering van steenafval. 
 
Gips en kalk: Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel … ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, 
met uitzondering van cement, stenen, asfalt, … 
 
Cellenbeton: Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Asbestcement: Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën, vlakke 
eterniet … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic golfplaten, … 
 
Sloophout : Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en 
grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een 
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van  geïmpregneerde houtsoorten 
(tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas, treinbilzen. 
 
E.P.S. : Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim, 
verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim, 
styrofoamplaten,… 
 
Plastic folies : Alle folies gemengd en ontdaan van onzuiverheden. Zuivere, transparante en 
gekleurde folies en zakken ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van noppenfolies, plastic straps, 
plastic blisters, isomo, landbouwfolie, bigbags, flessen, verpakkingen van voedingswaren, ... 
 
Harde plastics:  Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, tuinmeubelen, 
bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ... ontstaan door de normale 
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met 
uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga), 
bouw- en isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van vo 
edings- waren, plastic blisters en straps, cd’s, dvd’s en videobanden (restafval), ... 
 
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten : Apparaten die elektrische stromen of 
elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en apparaten voor het 
opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een van de categorieën, 
vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn voor gebruik met een 
spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle 
onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op 
het moment dat het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: 
apparaten die deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de 
bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en 
oorlogsmateriaal, tenzij het gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn 
bestemd, en grote, niet-verplaatsbare industriële installaties van elektrische en elektronische 
gereedschappen en tuingereedschappen. 
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Kurk : Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels, 
wandbedekking, …. 
 
Containerpark : Een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar particulieren 
en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde 
huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen 
bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren.   
 
Artikel 2 
De contantbelasting is verschuldigd in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume 
bij de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft, pmd, (en het daarmee 
vergelijkbaar bedrijfsafval). 
 
Artikel 3 
De contantbelasting in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume van de ter 
inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen bedraagt:  
 

Fractie Contantbelasting 
particulieren 

Contantbelasting KMO 

a) Huisvuil  
• ophaling en verwerking 

⁰ per kg gewogen huisvuil 
⁰ aanbieding 40 l container 
⁰ aanbieding 120 l container 
⁰ aanbieding 240 l container 
⁰ aanbieding 1100 l container 
⁰ voorrijkost op afroep  
 

• gebruiksrecht container 
⁰ container 40 l 
⁰ container 120 l 
⁰ container 240 l 
⁰ container 1.100 l 
⁰ aankoop slot 

 
 

0,25 EUR/kg 
0,50 EUR/aanbieding 
0,50 EUR/aanbieding 
1,00 EUR/aanbieding 
5,00 EUR/aanbieding 

75,00 EUR/inzameling op 
afroep 

 
 

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

25,00 EUR/slot 

 
 

0,25 EUR/kg 
/ 

0,50 EUR/aanbieding 
1,00 EUR/aanbieding 
5,00 EUR/aanbieding  

75,00 EUR/inzameling op 
afroep 

 
/ 

1,84 EUR/maand 
2,47 EUR/maand 
7,07 EUR/maand 

25,00 EUR/slot 

b) Gft-afval 
• ophaling en verwerking 
• per kg gewogen gft 
• gebruiksrecht container 

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

 
 

0,18 EUR/kg  
 

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

25,00 EUR/slot 

 
 

0,18 EUR/kg 
 

/ 
1,84 EUR/maand 
2,47 EUR/maand 
7,07 EUR/maand 

25,00 EUR/slot 

c) Grofvuil 
• voorrijkost op afroep 
• verwerking per pakket 

of 
 

 
12,50 EUR/aanleveringsbeurt   

5,00 EUR/begonnen 0,5 m³ 
 
 

 
12,50 EUR/aanleveringsbeurt   

5,00 EUR/begonnen 0,5 m³ 
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• 1 persoonsmatras 
• 1 persoonsbed 
• 2 persoonsmatras 
• 2 persoonsbed 
• zetel: 1-zit 
• zetel: 2-zit 
• zetel: 3-zit 
• stoel (2 stuks) 
• (tuin)tafel 

5,00 EUR 
5,00 EUR 

10,00 EUR 
10,00 EUR 

5,00 EUR 
10,00 EUR 
15,00 EUR 

5,00 EUR 
5,00 EUR 

 

5,00 EUR 
5,00 EUR 

10,00 EUR 
10,00 EUR 

5,00 EUR 
10,00 EUR 
15,00 EUR 

5,00 EUR 
5,00 EUR 

 

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

 
Artikel 4 
§ 1 De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de 
contantbelasting betreffende de ophaling en verwerking verschuldigd op het ogenblik dat de 
kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen 
worden geregistreerd. 
De contantbelasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks verschuldigd in de helft 
van de maand. 
Iedere gebruiker van een container dient vooraf een bedrag te storten op de DifTar-rekening en dit in 
functie van de gebruikte containers.  
 

Aantal en type containers  voorschot 

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

Per container van 240 l 100,00 EUR 

Per container van 1.100 l 500,00 EUR 

 
Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval zal de 
contantbelasting, zoals bepaald in artikel 2, in mindering worden gebracht van het vooraf betaalde 
bedrag. De contantbelasting voor het meegegeven gewicht zal afgerond worden tot op 2 cijfers na de 
decimaal.  
Zodra het beschikbare bedrag lager is dan 10,00 EUR wordt door de financieel beheerder een nieuwe 
betalingsuitnodiging gestuurd. De containers worden niet meer geledigd van zodra de vervaldatum 
van de herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager is dan 0,00 EUR.  
Indien de niet-geledigde containers niet tijdig worden binnengehaald, kunnen ze worden geledigd 
aan het tarief vastgesteld in het gemeentelijk belastingreglement betreffende het ambtshalve 
opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente. 
Bij afmelding (verhuis, overlijden, …) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het nog 
beschikbare bedrag door de financieel beheerder teruggestort op rekeningnummer van de 
begunstigde. Een eindafrekening  wordt afgeleverd. 
§ 2. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven pmd-zakken zijn de 
contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en). 
§ 3. Personen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening inzake inzameling van grofvuil 
op afroep dienen de contantbelasting te betalen via de DifTar-rekening (indien aangesloten bij DifTar 
huis-aan-huis). 
 
Artikel 5 
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 
Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een 
kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn 
van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet. 
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Artikel 6 
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger  kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen 
deze contantbelasting bij het college van burgemeester en schepenen . 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van 
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de 
contante inning . 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
indiening ervan. 
 
Artikel 7 
Deze belasting zal definitief zijn indien geen bezwaren ingediend worden gedurende het onderzoek 
de commodo et incommodo. 
 
art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit.  
 
13. Belasting op de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen 2015 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, afgekort als VCRO; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat het dossierbeheer bij verkavelingsaanvragen en aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning voor groepswoningbouw of appartementen veel arbeidsintensiever 
is dan het dossierbeheer bij andere stedenbouwkundige aanvragen of meldingen (problematieken 
waterhuishouding, nutsvoorzieningen, impact op omgeving, parkeren, mobiliteit, ontsluiting ed.); 
 
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 belastingreglement op verkavelingen goed te keuren waarvan de tekst 
als volgt luidt: 
 

Belastingreglement op de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunning 2015 
 
Artikel 1: Definities 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° Groepswoning: het gemeenschappelijk oprichten van woningen die een gemeenschappelijke 

werf hebben en fysisch of stedenbouwkundig met elkaar verbonden zijn; 
2° Appartementen: woongelegenheden zoals bedoeld in artikel 4.1.8 van het Decreet van 27 

maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 
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3° Vlaamse besturen: de overheden zoals gedefinieerd in artikel 1.2, 20° van het Decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 

4° Sociale woonorganisatie: een organisatie, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 26° Vlaamse 
Wooncode. 

 
Artikel 2: Belastbare grondslag 
Er wordt voor de aanslagjaar 2015 een belasting gevestigd op het afleveren van 
verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen voor groepswoningbouw of voor 
appartementen. 
 
De belasting is verschuldigd zodra de afgeleverde vergunning definitief is geworden en niet meer kan 
worden aangevochten. 
 
Dit reglement is van toepassing op aanvragen ingediend vanaf de bekendmaking van dit reglement 
zoals bepaald in artikel 186 en 187 van het Vlaams gemeentedecreet. 
 
Artikel 3: Belastingplichtige 
§1. De belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning heeft ingediend. Indien de aanvraag namens een andere persoon dan de aanvrager 
wordt ingediend, is de belasting verschuldigd door de persoon namens wie de aanvraag wordt 
ingediend. 

 
§2. De eigenaar van het betreffende onroerend goed op het ogenblik dat de belasting verschuldigd 

is, is hoofdelijk gehouden tot betaling van de verschuldigde belasting. 
 
Artikel 4: Berekening van de belasting 
De heffing bedraagt 1.000,00 EUR per kavel of woongelegenheid 
 
Artikel 5: Vrijstellingen 
§1. Enkel de vrijstellingen en ontheffingen opgenomen in dit artikel zijn van toepassing in de 

gemeente. 
 
§2. De verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd door of namens volgende 

personen zijn vrijgesteld: 
1° de Vlaamse besturen; 
2° de sociale woonorganisaties; 

 
§3. Volgende verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen zijn van de belasting vrijgesteld: 

1° de stedenbouwkundige vergunningen die betrekking hebben op percelen gelegen in een 
verkaveling waarvoor de belasting reeds is betaald; 

2° de vergunningen die een wijziging inhouden van een niet vervallen verkavelings- of 
stedenbouwkundige vergunning. 

 
Artikel 6: Inkohiering 
De heffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 7: Betaling van de heffing 
De heffing moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 8: Bezwaar en beroep tegen de aanslag 
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§1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. 

 
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en 
op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf 
de 3de kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag.. Van het bezwaarschrift wordt binnen 15 dagen na de indiening 
ervan een ontvangstmelding afgegeven. 

 
§2. Het beroepschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 

betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 

 
Artikel 9 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de 
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en 
met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het 
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover ze niet specifiek de belastingen op de 
inkomsten betreffen. 
 
Artikel 10 
Dit reglement is van toepassing op verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen 
die worden afgeleverd ingevolge aanvragen die zijn ontvankelijk verklaard vanaf de vijfde dag 
volgend op de bekendmaking van dit reglement overeenkomstig artikel 186 van het Vlaams 
gemeentedecreet. 
 
art. 2 
Dit reglement over te maken aan de toezichthoudende overheid. 
 
14. Vaststelling beginbalans BBC 
Nadat schepen van financiën Hans De Locht toelichting gaf bij de rekening, het budget en de 
meerjarenplanning dankt hij de gemeenteraadsleden die met belangstelling de 
gemeenteraadscommissie financiën hebben gevolgd. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat de N-VA-fractie zich over de hele lijn zal onthouden 
aangezien een aantal uitgaven volgens hen niet verantwoordbaar zijn. 
Raadslid Dirk Bernagie vindt dat de ramingen dikwijls te hoog gesteld worden.  Zou het niet beter 
kunnen kloppen? Naar zijn smaak wordt er teveel vogelpik gespeeld, maar het kan ook een moeilijk 
probleem zijn. 
Schepen van financiën Hans De Locht antwoordt dat uit de rekening blijkt dat van de exploitatie-
uitgaven 94% wordt uitgegeven zodat nipter budgetteren niet mogelijk is.  Het voorliggende is al een 
sterk resultaat.  Op, de verwijzing naar de telefoonkost als voorbeeld, geeft schepen Hans De Locht 
aan dat dit net het voorwerp werd in 2013 van een reorganisatie van abonnementen waardoor de 
kost drastisch daalde. 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
inzonderheid de artikelen 145 tot en met 188;  
 
Overwegende dat de gemeenteraad in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus de beginbalans 
per 1 januari 2013 moet vaststellen; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 november 2014 met 
betrekking tot de vaststelling van de waarderingsregels; 
 

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. 

 

In het kader van de beleids- en beheerscyclus de beginbalans van de activa en passiva per 1 januari 
2013 vast te stellen. 
 

15. Rekening dienstjaar 2013 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2012 en latere wijzigingen met 
betrekking tot de goedkeuring van de beleidsnota en de financiële nota (budget) 2013; 
 

Gelet op de bespreking in gemeenteraadscommissie financiën, begroting, interne controle en 
intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen van 11 december 2014; 
 

Gelet op het advies van de financieel beheerder; 
 

Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 

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  
De rekening van het dienstjaar 2013 goed te keuren met volgend resultaat in de synthesetabel:  
 

Resultaat op kasbasis Eindbudget Jaarrekening Verschil 
I. Exploitatiebudget (B-A) 7.570 870.036 862.466 
A. Uitgaven 12.621.670 11.923.904 697.765 
B. Ontvangsten 12.629.240 12.793.941 164.701 
II. Investeringsbudget (B-A) -171.700 -346.557 -174.857 
A. Uitgaven 1.021.700 442.555 579.145 
B. Ontvangsten 850.000 95.998 -754.002 
III. Andere (B-A) -1.630.909 -1.415.686 215.223 
A. Uitgaven 1.630.909 1.415.686 215.223 
1. Aflossing financiële schulden  1.580.909 1.410.918 169.992 
2. Toegestane leningen 0 0 0 
3. Toegestane investeringssubsidies  50.000 4.769 45.231 
4. Overige transacties 0  0 0 
B. Ontvangsten 0 0 0 
1. Op te nemen leningen en leasings 0 0 0 
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2. Terugvordering van toegestane leningen en  
 prefinancieringsleningen 0 0 0 
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder 
 deel I en II 0 0 0 
4. Overige transacties   0 0 0 
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.795.039 -892.207 902.832 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig  
 boekjaar 6.812.812 6.812.812  0 
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 5.017.773 5.920.605 902.832 
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 
A. Bestemde gelden voor de exploitatie  0 0 0 
B. Bestemde gelden voor investeringen  0 0 0 
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen  0 0 0 
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)  5.017.773 5.920.605 902.832 
 

art. 2  
Het kasverslag, de balans op 31 december 2013 en de resultatenrekening 2013 goed te keuren. 
 

16. Budgetwijziging 2014 nr. 2 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de 
Gemeentelijke Comptabiliteit; 
 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 met betrekking tot de opmaak 
van de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) 
volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2014 met betrekking tot de goedkeuring 
van het budget 2014 en het meerjarenplan 2014 - 2019; 
 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2014 met betrekking tot de 
goedkeuring van budgetwijziging 2014 nr. 1; 
 

Overwegende de noodzaak om het budget 2014 op sommige posten aan te passen; 
 

Gelet op het advies van het managementteam van 24 november 2014 en de verklarende nota met 
betrekking tot het voorontwerp van budgetwijziging 2014 nr. 2; 
 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie financiën en interne controle van 11 
december 2014; 
 

Overwegende de toelichting door de schepen van financiën ter zake; 
 

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. 
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art. 1  
De budgetwijziging 2014 nr. 2 goed te keuren. 
 
art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
17. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 met betrekking tot de opmaak 
van de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) 
volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de adviezen van het managementteam van 24 november 2014 met betrekking tot het 
voorontwerp van budgetwijziging 2014 nr. 2 en de aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2014; 
 
Gelet op  het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met betrekking tot de 
goedkeuring van de budgetwijziging 2014 nr. 2; 
 
Overwegende dat deze budgetwijziging een aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 
noodzakelijk maakt; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie financiën, begroting, interne controle en 
intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen van 11 december 2014; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
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  
Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren. 
 
art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
18. Meerjarenplan 2015 - 2019 
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 besluit van de gemeenteraad van 15 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring 
van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Overwegende dat uit de voorbereiding van het budget 2015 is gebleken dat een aanpassing van het 
meerjarenplan 2015 - 2019 noodzakelijk is; 



- 216 - 

 
Gelet op het advies van het managementteam van 24 november 2014 met betrekking tot het 
meerjarenplan 2015 - 2019; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2014; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie financiën, begroting, interne controle en 
intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen van 11 december 2014; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
Overwegende dat alle raadsleden hun bedenkingen bij het ontwerp van meerjarenplan 2015 - 2019 
hebben kunnen uiten; 
 
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 
Het meerjarenplan 2015 - 2019 goed te keuren. 
 
art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
19. Beleidsnota en financiële nota (budget) 2015 
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 advies van het managementteam van 24 november 2014 met betrekking tot het 
voorontwerp van budget; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2014; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie financiën, begroting, interne controle en 
intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen van 11 december 2014; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
Overwegende dat alle raadsleden hun bedenkingen bij het ontwerp van budget hebben kunnen 
uiten; 
 
Overwegende dat geen afzonderlijke stemming over artikelen werd gevraagd;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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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  
De beleidsnota en de financiële nota (budget) 2015 goed te keuren. 
 
art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
20. Kennisname verslag gezondheidsraad 22 mei 2014 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 22 mei 2014. 
 
21. Kennisname verslag sportraad 4 september 2014 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 4 september 2014. 
 
22. Kennisname verslag jeugdraad 23 september 2014 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 23 september 2014. 
 
23. Kennisname verslag cultuurraad 18 september 2014 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 18 september 2014. 
 
24. Toelichting afschakelplan 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de noodplanambtenaar over het 
afschakelplan dat operationeel wordt bij een elektriciteitsschaarste en toepassing hiervan in de 
gemeente. 
 
25. Toelichting vernieuwde gemeentelijke website 
De gemeenteraad neemt kennis over de toelichting over de vernieuwde gemeentelijke website die 
vanaf 1 januari 2015 on line gaat. 
 
26. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand - budget 2014 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 en latere wijzigingen houdende 
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2013/01 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 
 
Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur Haacht en de betrokken gemeenten op 9 
september 2013; 
 
Overwegende dat de parochie Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand Haacht-Station zich uitstrekt 
over het grondgebied van drie gemeenten, namelijk Haacht, Kampenhout en Boortmeerbeek; 
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Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek voor één derde bijdraagt in de exploitatietoelage; 
 
Overwegende dat de voorziene gemeentelijke toelage past in het meerjarenplan 2014 – 2019 van de 
gemeente; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art.1  
Kennis te nemen van het budget 2014 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand 
Haacht-Station met volgende bedragen: 
- exploitatie  

- ontvangsten 2.828,00 EUR 
- uitgaven 34.230,00 EUR 
- overschot exploitatie 2012 949,93 EUR 
- saldo -30.453,07 EUR 
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 10.151,03 EUR. 

- investeringen 
- ontvangsten 0,00 EUR 
- uitgaven 0,00 EUR 
- saldo 0,00 EUR 
De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00 EUR. 

 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te maken. 
 
27. Dotatie politiezone 2015 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrieven betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting ten behoeve van de politiezones; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 18 december 2001 betreffende de verdeling van de 
dotaties over de gemeenten van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen; 
 
Gelet op het akkoord van 12 november 2014 afgesloten tussen de vertegenwoordigers van de 
gemeenten betreffende de verdeling van de dotaties tussen de gemeenten van de politiezone 
Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen voor het dienstjaar 2015; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1  
Het aandeel van de gemeente Boortmeerbeek in de begroting van de politiezone Boortmeerbeek-
Haacht-Keerbergen 2015, vastgesteld op 1.034.295,00 EUR, te aanvaarden. 
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art. 2  
Het politiecollege in kennis te stellen van dit besluit. 
 
art. 3  
Dit besluit aan het administratief toezicht te onderwerpen. 
 
28. OCMW - budget 2015 en aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 nr 2 
Na de toelichting door de voorzitter van het OCMW vraagt raadslid Els Schoeters als voormalig 
OCMW-voorzitter wat de plannen met het sociaal huis zijn, meer bepaald de locatiekeuze. De OCMW-
voorzitter en de burgemeester antwoorden dat de gelden gereserveerd zijn  in het meerjarenplan.  
Over de locatie zal een nieuw onderzoek worden gevoerd aangezien de integratie van gemeente en 
OCMW nu een realiteit aan het worden zijn. Raadslid Els Schoeters vraagt om deze optie een 
volgende gemeenteraad te bespreken en dat de voorzitter van het OCMW dit ook op de OCMW-raad 
brengt als de visievorming klaar is. 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 met betrekking tot de opmaak 
van de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) 
volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 november 2014 met 
betrekking tot de goedkeuring van het budget van het OCMW dienstjaar 2015 en de aanpassing van 
het meerjarenplan 2014 - 2019 nr. 2; 
 
Gelet op de artikelen 148 §1 en 150 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat het budget 2015 past binnen het meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 17 november 2014; 
 
Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 
 
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 
De aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019 nr 2 van het OCMW goed te keuren. 
 
art. 2 
Kennis te nemen van het budget 2015 van het OCMW. 
 
art. 3 
Het gemeentelijk aandeel in het budget van het OCMW voor het dienstjaar 2015 vast te stellen op 
2.160.000,00 EUR. 
 
art. 4 
Dit besluit voor verder gevolg aan het OCMW over te maken 
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29. Kosteloze grondinname Stationsstraat 
Gelet op de verkavelingsvergunning  met referte VK2013/00001 afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen op 13 mei 2013 aan François  GEENS uit Keerbergen voor de percelen 
gelegen aan Stationsstraat 110, kadastraal gekend als Boortmeerbeek 2de  afdeling sectie A nrs. 
83G2 en 83H2; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 april 2013 met betrekking tot de aanpassing van 
het tracé der wegen van de Stationsstraat; 
 
Gelet op het voorstel tot gratis grondafstand aan de gemeente voor een deel van het perceel 
kadastraal gekend als Boortmeerbeek 2de  afdeling sectie A nrs. 83G2 en 83H2; 
 
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter François GEENS te Keerbergen, waaruit blijkt 
dat de oppervlakte van de af te stane strook grond 0a 07ca bedraagt; 
 
Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 
gemeente; 
 
Gelet op het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand voorgelegd door Chris Van Edom, notaris 
te Boortmeerbeek (Hever); 
 
Gelet op Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1  
De strook grond, met een oppervlakte van 0a 07ca, kadastraal gekend als Boortmeerbeek 2de  
afdeling sectie A nrs. 83G2 (deel) en 83H2 (deel), zoals afgebeeld op het opmetingsplan opgemaakt 
door landmeter François GEENS, kosteloos over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van 
de gemeente. 
 
art. 2  
De heren Baert Michel Edmond Leocadia - voorzitter en Smits Johan Petrus Robert - 
gemeentesecretaris de volmacht te verlenen de akte van grondafstand te ondertekenen in naam van 
de gemeente Boortmeerbeek. 
 
30. Principe aankoop grond naast gemeentehuis 
Nadat de voorzitter de bedoeling heeft uitgelegd van de beoogde aankoop stelt raadslid Nieke 
Deleebeeck-Baudet het eigenaardig te vinden dat de gemeente eigen patrimonium zoals de pastorij 
van Schiplaken verkoopt en nu grond wil kopen. De voorzitter antwoordt dat de verplichting tot 
integratie van gemeente en OCMW enerzijds en het parkeerprobleem in de buurt van het 
gemeentehuis vragen om alle ruimtelijke mogelijkheden open te houden. Het is dus geen verloren 
initiatief. 
De CD&V-fractie zegt voor de aankoop te zijn en voor de voorgestelde dorpskernversterkende 
principes. 
Op de vraag van raadslid Francine De Becker of er voldoende budgettaire ruimte is, antwoordt 
schepen van financiën Hans De locht dat daarom juist het principe van het onderzoek ter stemming 
wordt gelegd. 
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Overwegende dat het perceel grond tussen de Brouwersstraat en de Pastorijstraat, kadastraal 
gekend als gemeente Boortmeerbeek,  1e afdeling, sectie A nr. 298 R (deel), grenst aan het domein 
van het gemeentehuis; 
 
Overwegende dat dit perceel momenteel grotendeels niet is bebouwd; 
 
Overwegende dat onderzocht moet worden of het huis moet worden aangekocht; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur de mogelijkheid op een uitbreiding van het gemeentehuis 
en/of parking wenst te vrijwaren; 
 
Overwegende dat het daarom opportuun is het vermelde perceel te verwerven; 
 
Gelet op  het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 december 2014; 
 
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, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Els Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Audrey Bogaerts, 
Steven Van Loock, Kristel Andries, Josée Naets en Anne-Marie Van Loock. 
3 onthoudingen: Dirk Bernagie, Marita Palstermans en Francine De Becker. 
 

art. 1  
De aankoop van een perceel grond langsheen de Pastorijstraat/Brouwersstraat, kadastraal gekend 
als Boortmeerbeek sectie A nr. 298 R (deel) principieel goed te keuren. 
 
art. 2  
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven de nodige stappen te zetten om 
een eventuele aankoop van dit perceel voor te bereiden. 
 
31. Voetweg 68 - stand van zaken 
De voorzitter van de gemeenteraad legt als burgemeester uit dat er momenteel door de administratie 
en hemzelf een diepgaand onderzoek wordt gevoerd naar alle elementen van het dossier.  Daarbij 
kwam al informatie naar boven over een wegendossier uit 1956 die niet op de Atlas der Wegen terug 
te vinden is.  De provinciale dienst heeft al toegezegd te zullen helpen bij de opzoekingen.  Het huidig 
inzicht is dat het betwiste gedeelte een private weg is, maar ook andere instanties zullen er zich 
moeten over uitspreken. 
Raadslid Bert Meulemans dankt de voorzitter voor de toelichting en stelt vast dat er nog verwarring 
en onduidelijkheid heerst. Los daarvan moet goed nagegaan worden wat er op het terrein aanwezig 
is.  Verkoopaktes zullen belangrijke informatie kunnen leveren. Alleen een opdracht aan de 
gemeentelijke landmeter kan soelaas bieden. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat beloofd was dat het principe van de verbinding zou 
worden gesteld en dat de landmeter nog niet werd aangesteld. Daardoor blijven de moeilijkheden 
volgens haar op het terrein: de mensen kunnen niet door. 
De voorzitter antwoordt dat de gemeente inderdaad een contract heeft met een landmeter.  Hij moet 
het dossier correct voorbereiden en alle onduidelijkheden ophelderen. Omdat het debat dreigt over te 
hellen naar de analyse van het persoonlijk dossier van een betrokkene waarschuwt de voorzitter dat 
verdere bespreking in dat geval in besloten zitting zal moeten verlopen.  
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet oppert dat over de afsluiting van de weg wel zou kunnen beslist 
worden en raadslid Dirk Bernagie verwijst naar de brief van 3 december 2014 an verschillende 
omwonenden waarvan verschillende elementen verontrustend te noemen zijn. Men kan immers zijn 
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veld niet bereiken.  Daarom had de politie de hindernis weggenomen, maar ze werd terug geplaatst. 
Het nazicht door de provinciale dienst vindt het raadslid prima. 
Nadat het debat de argumenten nogmaals herhaalde besloot de voorzitter met de mededeling dat 
het college van burgemeester en schepenen in haar volgende zitting de aanstelling van de landmeter 
zal regelen. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van de burgemeester over de stand van zaken 
met betrekking tot het dossier van voetweg nr. 68. 
 
 
Mondelinge vragen 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt naar de stand van zaken van de opvolging van het dossier 
van de club No Rules waarvan in de notulen gemeld wordt dat er niet kan worden opgetreden zolang 
deze club niets fout doet.  Volgens het raadslid doen ze wel degelijk wat fout, met name een 
ongeoorloofde bestemmingswijziging en de bouw van toiletten. 
 
De voorzitter antwoordt dat een proces-verbaal werd opgemaakt en dat de uitleg dezelfde is als de 
vorige zittingen.  Er werd met het parket overlegd, onder meer tijdens de zitting van de zonale 
veiligheidsraad waar hij als burgemeester dit punt zelf op de dagorde plaatste, en de procedures 
worden gevolgd.  Verder moet het duidelijk zijn dat het dossier niet in openbare zitting kan worden 
besproken en, wanneer het wel in besloten zitting zou gebeuren, dat de raadsleden dan herinnerd 
moeten worden aan hun discretieplicht en beroepsgeheim. Waarop de voorzitter het debat over dit 
punt beëindigt. 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt in de verslagen van de adviesraden vele positieve initiatieven 
te zien en een goede samenwerking met de verenigingen (bv. rond valpreventie).  Helaas was de 
datum van bepaalde zittingen van de adviesraden niet via computer doorgegeven.  
 
De voorzitter zegt dit euvel te zullen laten nakijken. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 
 
 
Michel Baert 

 

 


