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GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van  23 november 2015 

 

Aanwezig: Michel Baert voorzitter 
Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser, Hans De Locht, 
Willy Cornelis schepenen 
Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita 
Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils, Rudi Renders
 raadsleden 
Johan Smits gemeentesecretaris 
 

Verontschuldigd: Nieke Deleebeeck-Baudet, Anne Cleiren raadsleden 
 

Vanaf punt 3 vervoegt Annick DeKeyser, schepen de zitting. 
Vanaf mondelinge vragen verlaat Els Schoeters, raadslid de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Hernemen besluit ontbinding Social vzw 
3. Principe overeenkomst verkoop perceel grond Mouterijsite 
4. Erfpachtovereenkomst - gemeente/Iverlek - gascabine Dorpplaats 1 
5. Principe verkoop voormalige pastorij Haacht-Station 
6. Aanpassing rechtspositieregeling (maaltijdcheques) 
7. IGS Hofheide- mandatering buitengewone algemene vergadering 22 december 2015 
8. IGS Hofheide - aanduiden afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 22 december 

2015 
9. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 8 december 2015 
10. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 8 december 2015 
11. Nominatieve subsidie Yoga Boortmeerbeek 
12. Belasting - aanvullende personenbelasting 2016-2019 
13. Belasting - onroerende voorheffing 2016-2019 
14. Belasting - verspreiding van reclamedrukwerk 2016-2019 
15. Belasting - verkrotting en verwaarlozing van woningen 2016-2019 
16. Belasting - leegstaande bedrijfsterreinen 2016-2019 
17. Belasting - masten en pylonen 2016-2019 
18. Belasting - afvalbelasting 2016-2019 
19. Contantbelasting - inzameling van huishoudelijk afval (gewoon huisvuil, grofvuil, gft en pmd) 

2016-2019 
20. Contantbelasting - aanbieden van afvalstoffen op het containerpark 2016-2019 
21. Contantbelastingen - ontgravingen 2016-2019 
22. Kohierbelasting - milieubelasting 2016-2019 
23. Kohierbelasting op de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen 2016-2019 
24. Kohierbelasting - drijfkracht 2016-2019 
25. Kohierbelasting - kampeerterreinen 2016-2019 
26. Kohierbelasting - tweede verblijven 2016-2019 
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27. Kohierbelasting - opruimen of verwijderen van sluikstorten 2016-2019 
28. Retributie - grafconcessies, columbariumconcessies, urneveldgraven, herdenkingsplaatjes voor 

asverstrooiing 2016-2019 
29. Retributie - uitvoeren van werken ten laste van derden 2016-2019 
30. Retributie - gebruik openbaar domein voor openbare markten en ambulante handel 2016-

2019 
31. Retributie - gebruik openbaar domein door nutsmaatschappijen 2016-2019 
32. Kennisname verslag cultuurraad 4 mei 2015 
33. Kennisname verslag seniorenraad 15 september 2015 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 26 oktober 2015 goed. 
 
2. Hernemen besluit ontbinding Social vzw 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2015 met betrekking tot de goedkeuring 
van de ontbinding van SOCiAL; 
 
Overwegende evenwel dat de raad voor maatschappelijk welzijn pas in haar zitting van 30 oktober 
2015 de ontbinding van de Vereniging Titel VIII Hoofdstuk I OCMW-decreet,  SOCiAL formeel heeft 
goedgekeurd; 
 
Overwegende dat het voor de goede orde daarom wenselijk is het besluit van de gemeenteraad van 
26 oktober 2015 te hernemen;  
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van Vereniging Titel VIII, Hoofdstuk I OCMW-
decreet, SOCiAL op datum van 25 september 2015 tot voorbereiding van de procedure tot 
ontbinding van de Vereniging; 
 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2015 betreffende de 
ontbinding van de Vereniging Titel VIII Hoofdstuk I OCMW-decreet,  SOCiAL;  
 
Gelet op het feit, dat overeenkomstig artikel 224 van het decreet van 19 december 2008 betreffende 
de organisatie van centra voor maatschappelijk welzijn deze beslissing ter goedkeuring dient te 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad; 
 
Gelet op de statuten van SOCiAL van 30 oktober 2009; 
 
Overwegende dat het maatschappelijk doel van de vereniging als volgt wordt omschreven: 
De vereniging heeft tot doel: 
• om de deelnemende OCMW’s te ondersteunen bij studie- en planningsactiviteiten,  
• Om op te treden als overlegorgaan tussen de OCMW’s en 
• om gemeenschappelijke projecten en diensten te organiseren. 
 
Betreffende de vroegtijdige ontbinding: 
De algemene vergadering beslist over de vroegtijdige ontbinding van de vereniging.  
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Ingeval van ontbinding, wordt een vereffenaar aangesteld, voorgedragen door de algemene 
vergadering, die een voorstel van vereffening aan de algemene vergadering bezorgt. 
 
Overwegende de mededeling van alle partnerbesturen tot stopzetting van de samenwerking met 
SOCiAL voor afname van gezinszorg vanaf 31 december 2015; 
 
Overwegende derhalve een feitelijke stopzetting van de regionale Dienst voor Gezinszorg en 
Aanvullende thuiszorg na 1 januari 2016; 
 
Overwegende het grote aantal stopzettingen van afname van dienstverlening via SOCiAL waardoor 
een beperkte afname van dienstverlening na 1 januari 2016 (Juridische dienstverlening, 
groepswerking, arbeidstrajectbegeleiding, organisatie- en communicatiebeheer); 
 
Overwegende de aanvraag van het merendeel van de partnerbesturen tot uittreding uit de OCMW-
vereniging SOCiAL waardoor een sterke vermindering van het aantal deelnemende besturen na 1 
januari 2016; 
 
Overwegende de effectieve stopzettingen door de besturen van afname van dienstverlening in de 
loop van 2016 (tot 30 juni 2016); 
 
Overwegende derhalve een feitelijke stopzetting van de OCMW-vereniging SOCiAL na 1 juli 2016;  
 
Overwegende dat men binnen de vereniging geen structurele opportuniteiten meer ziet om de 
vereniging te behouden en dat het niet raadzaam wordt geacht om de samenwerking in de huidige 
vorm en structuur te behouden; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Hans De 

Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2015 met betrekking tot de goedkeuring van de 
ontbinding van  de Vereniging Titel VIII Hoofdstuk I OCMW-decreet,  SOCiAL in te trekken. 
 
art. 2 
Overeenkomstig artikel 224 van het decreet van 19 december 2008  betreffende de organisatie van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn het besluit van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 30 oktober 2015 betreffende de ontbinding van de Vereniging Titel VIII Hoofdstuk I 
OCMW-decreet, genaamd SOCiAL, goed te keuren. 
 
art. 3 
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 oktober 2015 betreffende de verbintenis 
om, na aanzuivering van alle ontvangsten en lasten alsook de kosten van liquidatie, het passief van 
de vereniging te verdelen onder alle aangesloten leden van de vereniging goed te keuren op 
volgende manier: 
a. kosten van vervroegde ontbinding: evenredige verdeling onder alle deelnemende besturen 
b. overheadkosten: op basis van inwonersaantal 
c. kosten verbonden aan operationele dienstverlening: a rato van afname 
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Schepen Annick DeKeyser vervoegt de zitting. 

3. Principe overeenkomst verkoop perceel grond Mouterijsite 
Raadslid Steven Van Loock vraagt of het doel van de gemeente is het verkochte later terug te kopen 
aan dezelfde voorwaarde van 1,00 EUR. De voorzitter Michel Baert zegt dat de details later moeten 
worden uitgewerkt en het nu het principe is dat voorligt. 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 17 januari 2013 met 
betrekking tot de goedkeuring van het RUP Mouterijsite; 
 
Overwegende dat het project op de mouterijsite voorziet in de aanleg van ondergrondse 
parkeergelegenheden; 
 
Overwegende dat het voor de projectontwikkelaar noodzakelijk is om te kunnen beschikken over het 
perceel grond, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie A, nr. 305 L(deel), met een 
oppervlakte van 2a 55 ca, zoals aangeduid op bijgevoegd plan, opgemaakt door beëdigd landmeter 
Intop; 
 
Overwegende dat dit perceel eigendom is van de gemeente Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat na aanleg van de parkeergelegenheden dit perceel terug aan de gemeente 
Boortmeerbeek zal worden overgedragen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1 
Principieel in te stemmen met de verkoop aan Breevast Development Belgium nv, Jan Van 
Rijswijcklaan 162 b 11, 2020 Antwerpen van een perceel grond, kadastraal gekend als 
Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie A, nr. 305L (deel), met een oppervlakte van 2a 55ca, zoals 
aangeduid op bijgevoegd plan van beëdigd landmeter Intop van 24 januari 2014 voor een bedrag van 
1,00 EUR.  
 
art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven de nodige voorbereidingen te 
treffen met het oog op het afsluiten van de notariële akte die aan de gemeenteraad zal worden 
voorgelegd. 
 
4. Erfpachtovereenkomst - gemeente/Iverlek - gascabine Dorpplaats 1 
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 17 januari 2013 met 
betrekking tot de goedkeuring van het RUP Mouterijsite; 
 
Overwegende het bestemmingsplan van het RUP Mouterijsite met aanduiding van de zone FV1; 
 
Overwegende dat de zone FV1 deels eigendom is van projectontwikkelaar Breevast Development 
Belgium nv uit Antwerpen en deels van de gemeente Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat de zone FV1 bestemd is voor gebruik van fietsers en voetgangers; 
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Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorziet de zone FV1 uit te rusten als 
een openbaar plein; 
 
Gelet op de aanwezigheid van een gascabine centraal in de zone FV1 en gelegen op gemeentelijke 
eigendom; 
 
Overwegende de noodzaak om deze gascabine te verplaatsen om het toekomstige plein maximaal te 
kunnen benutten; 
 
Overwegende dat het college met Eandis naar een geschikte locatie gezocht heeft om deze cabine te 
herlocaliseren; 
 
Overwegende dat vanuit economische en technisch oogpunt de gascabine best bij de 
hoogspanningscabine naast het wijkkantoor van de politie kan worden geplaatst; 
 
Overwegende het omgevings- en inplantingsplan van Drawing Assistance bvba uit Hulshout met 
aanduiding van de nieuwe locatie met als kadastrale referentie Boortmeerbeek 1ste Afdeling , sectie 
A onder nummer 305/ (deel); 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1 
De nieuwe locatie overeenkomstig bijgevoegd plan van Drawing Assistance bvba uit Hulshout, met 
een oppervlakte van 29,88 m² met als kadastrale referentie  Boortmeerbeek 1ste afdeling, sectie A 
onder nummer 305/ (deel), te aanvaarden. 
 
art. 2 
De erfpachtovereenkomst met Iverlek te aanvaarden waarbij het perceel grond bestemd is het 
oprichten van een gascabine ter vervanging van de bestaande gascabine in de zone FV1 van het RUP 
Mouterijsite. 
 
5. Principe verkoop voormalige pastorij Haacht-Station 
Raadslid Kristel Andries meldt dat er mensen zijn die melden dat in het gebouw ’s nachts soms nog 
licht brandt. OCMW-voorzitter Willy Cornelis licht toe dat er soms nog iemand is die aan het opruimen 
is. 
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de voormalige pastorij gelegen langs de Pleinstraat 1, 
kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie B, nrs. 154 d3 en 154 m3; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2015 met betrekking tot het opstarten van 
de procedure voor de desaffectatie van deze voormalige pastorij; 
 
Overwegende dat de gemeente de intentie heeft dit gebouw te verkopen; 
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Overwegende dat het OCWM interesse heeft om dit gebouw te verwerven in functie van de uitbouw 
van het lokaal opvanginitiatief (LOI); 
 
Gelet op artikel 43 §2 12° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1 
Principieel in te stemmen met de verkoop van de voormalige pastorij van Haacht-Station, gelegen 
Pleinstraat 1, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie B, nrs. 154 d3 en 154 m3, aan 
het OCMW van Boortmeerbeek. 
 
art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven de nodige voorbereidingen te 
treffen om deze verkoop te kunnen realiseren. 
 
6. Aanpassing rechtspositieregeling (maaltijdcheques) 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen houdende 
de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2008 en latere wijzigingen betreffende 
de goedkeuring van de rechtspositieregeling; 
 
Gelet op artikel 215 §4 van de rechtspositieregeling met betrekking tot de tegemoetkoming van de 
werkgever in de kostprijs van de maaltijdcheques; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur de tegemoetkoming van de werkgever wenst te verhogen 
van 5,90 EUR naar 6,90 EUR; 
 
Gelet op het protocol van akkoord met de representatieve vakorganisaties van 29 oktober 2015; 
 
Gelet op artikel 43 §2, 4° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de vaststelling van de 
rechtspositieregeling tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
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art. 1  
Artikel 215 §4 van de rechtspositieregeling aan te passen als volgt: 'De tegemoetkoming van de 
werkgever in de kostprijs van de maaltijdcheques is vastgesteld op 6,90 EUR en de tussenkomst van 
de werknemer op 1,10 EUR. Het aandeel van het personeelslid wordt maandelijks afgehouden van de 
netto-wedde.' 
 
art. 2  
De aangepaste rechtspositieregeling in zijn geheel voor het gemeentepersoneel goed te keuren. 
 
art. 3  
De gecoördineerde rechtspositieregeling voor verder gevolg aan de hogere overheid over te maken. 
 
7. IGS Hofheide- mandatering buitengewone algemene vergadering 22 december 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 19 oktober 2015 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 22 december 2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van IGS 
Hofheide:  

1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 23 juni 2015 
2. Vaststelling van het budget 2016 
3. Activiteiten 2016 en de te volgen strategie 
4. Werking van het crematorium 
5. Varia 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
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8. IGS Hofheide - aanduiden afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 22 december 
2015 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 19 oktober 2015 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 22 december 2015;  
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: schepen Steven Michiels met 19 ja  
Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix met 19 ja 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Schepen Steven Michiels aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan 
de algemene vergadering van IGS Hofheide op 22 december 2015. 
 
art. 2   
Raadslid Marie-Ange Henderix aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 22 december 
2015. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging IGS 
Hofheide ISG Hofheide, Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in het 
arrondissement Leuven, pa/ Jacques Roggen, Broekstraat 10, 3150 Haacht 
 
9. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 8 december 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 29 oktober 2015 voor de algemene vergadering van 8 
december 2015 met agenda en bijhorende documenten; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1 
Het bijkomend mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering 
van 8 december 2015:  

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 
2. Goedkeuring verslag van 6 oktober 2015 
3. Organisatie bestuurlijke organen: wissel voorzitterschap 
4. Goedkeuring actieplan 2016 
5. Goedkeuring begroting 2016 
6. Goedkeuring dotatie Haacht: 336.011,00 EUR 
7. Goedkeuring dotatie Boortmeerbeek: 312.421,00 EUR 
8. Adviescommissie (D.I.S., art. 55): aanstelling opvolger Jo Vranckx, Mieke Van der Veken en 

Ann Jéhansart door de gemeente Boortmeerbeek. 
9. Varia 

 
art. 2 
De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 
vergadering akkoord te gaan met de bij deze agendapunten horende voorstellen en daartoe de 
nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en er kennis van te geven aan HaBoBib, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 
 
10. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 8 december 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 29 oktober 2015 voor de algemene vergadering van 8 
december 2015 met agenda met bijhorende documenten;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat overeenkomstig de statuten van HaBoBib de gemeente recht heeft op zes 
volmachtdragers in de algemene vergadering; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 betreffende de principiële 
aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van HaBoBib; 
 
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
- Els Schoeters   met 14 ja, 4 neen en 1 blanco 
- Alex De Coninck   met 16 ja, 2 neen en 1 blanco 
- Kristel Andries   met 16 ja, 2 neen en 1 blanco 
- Marie-Ange Henderix  met 18 ja en 1 blanco 
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- Nieke Deleebeeck-Baudet met 14 ja en 5 neen 
- Maurice Vanmeerbeeck  met 18 ja en 1 blanco 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Volgende personen aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergadering 
van HaBoBIB die zal plaatsvinden op 8 december 2015, waarbij de volmachtdragers eveneens 
plaatsvervanger van elkaar zijn: raadsleden Els Schoeters, Alex De Coninck, Kristel Andries, Marie-
Ange Henderix, Nieke Deleebeeck-Baudet en Maurice Vanmeerbeeck. 
 
art. 2  
Bovengenoemde volmachtdrager(s), of bij verhindering bovengenoemde plaatsvervanger(s) te 
mandateren om op de algemene vergadering van HaBoBIB van 8 december 2015 (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de punten vermeld op de agenda, en alle 
akten, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, en in het algemeen alles 
te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van dit besluit. 
 
art. 3   
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan 
HaBoBIB, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 
 
11. Nominatieve subsidie Yoga Boortmeerbeek 
Overwegende dat Yoga Boortmeerbeek reeds gedurende meerdere jaren in de gemeente actief is; 
 
Overwegende dat Yoga Boortmeerbeek de voorbije jaren werd gesubsidieerd in het kader van het 
subsidiereglement voor culturele verenigingen; 
 
Overwegende evenwel de onduidelijkheid die bestaat of een yogavereniging als een sport- of als een 
cultuurvereniging moet worden erkend; 
 
Overwegende evenwel dat het de bedoeling blijft om aan Yoga Boortmeerbeek een subsidie toe te 
kennen; 
 
Overwegende dat het daarom wenselijk is aan Yoga Boortmeerbeek een nominatieve subsidie toe te 
kennen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1 
Aan Yoga Boortmeerbeek een nominatieve subsidie toe te kennen van 300,00 EUR. 
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art. 2 
De nodige financiële middelen hiertoe te voorzien. 
 
12. Belasting - aanvullende personenbelasting 2016-2019 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele 
belastingen; 
 
Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 15 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Francine De 
Becker en Marc Usewils. 
4 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Kristel Andries en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een aanvullende belasting te vestigen ten laste van de 
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 
 
art. 2  
De belasting wordt vastgesteld op 5,8 % van het volgens het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde 
aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft 
verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 
 
art. 3  
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur 
der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen. 
 
art. 4  
Deze verordening over te maken aan de toezichthoudende overheid. 
 
13. Belasting - onroerende voorheffing 2016-2019 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
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Overwegende dat de aanslagvoet van 1150 opcentiemen op de onroerende voorheffing een redelijke 
belastingopbrengst zal genereren; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 15 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Francine De 
Becker en Marc Usewils. 
4 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Kristel Andries en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 1150 opcentiemen op de onroerende voorheffing te 
heffen. 
 
art. 2   
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
Vlaams gemeentedecreet.  
 
art. 3   
Dit besluit aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap Vlaamse 
Belastingsdienst – Onroerende Voorheffing, ter attentie van Katrien Matthijs, Postsite, Vaartstraat 
16, 9300 Aalst toe te zenden. 
 
14. Belasting - verspreiding van reclamedrukwerk 2016-2019 
Overwegende dat reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten bij het andere op te 
halen papier gedeponeerd worden; 
 
Overwegende dat het deponeren leidt tot een verhoging van de papierophalingskosten; 
 
Overwegende dat deze meerkost ten laste moet gelegd worden van de uitgevers en verspreiders van 
reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten; 
 
Gelet op de zware werkingskosten dat dit met zich meebrengt; 
 
Gelet op de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkstoffen van 18 juli 2008; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een belasting te heffen op het huis-aan-huis en op de 
openbare weg verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten. 
 
art. 2   
Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan 
commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen en die er op gericht is 
potentiële klanten er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de 
adverteerder. 
Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die 
aanzetten tot gebruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst. 
Onder huis-aan-huis verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van het drukwerk in 
de brievenbussen van woningen en/of gebouwen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig 
initiatief heeft betoond. 
Onder verspreiding op de openbare weg wordt verstaan het uitdelen aan voorbijgangers van 
reclamedrukwerk en/of van daarmee gelijkgestelde producten. 
 
art. 3   
De belasting is elk jaar verschuldigd vanaf de tweede huis-aan-huis verspreiding van 
reclamedrukwerk of een daarmee gelijkgesteld product of vanaf de tweede verspreiding op de 
openbare weg waarvoor de belasting verschuldigd is en is verschuldigd door: 
a) de fysieke of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker om te drukken of een daarmee 
gelijkgesteld product te produceren. Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan 
overeenkomstig artikel 7 of niet gekend is, wordt de belasting gevestigd op naam van de persoon die 
op het drukwerk als verantwoordelijk uitgever wordt vermeld; 
b) de uitgever of de verspreider of, indien deze niet gekend zijn, door degene onder wiens 
handelsnaam, logo of embleem, de reclame wordt gevoerd. De fysieke of rechtspersoon, de uitgever 
of de verspreider of degene onder wiens handelsnaam, logo of embleem, de reclame wordt gevoerd 
of een daarmee gelijkgesteld product wordt verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de belasting. 
 
art. 4  
De belasting wordt per bedeling vastgesteld op 0,05 EUR per exemplaar met een minimum van 
165,00 EUR voor publicaties groter dan acht bladen A3-formaat. 
De belasting voor publicaties groter dan vier bladen A4-formaat maar kleiner of gelijk aan acht 
bladen A3 formaat (42 cm bij 29,7 cm) wordt per bedeling vastgesteld op 0,033 EUR per exemplaar 
met een minimum van 110,00 EUR. 
De belasting voor publicaties kleiner of gelijk aan A4-formaat (21 cm bij 29,7 cm) met maximum vier 
bladen wordt per bedeling vastgesteld op 0,016 EUR per exemplaar met een minimum van 55,00 
EUR. 
 
art. 5   
Zijn van de belasting vrijgesteld: 
a) notariële bekendmakingen en/of aankondigingen; 
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b) de drukwerken of daarmee gelijkgestelde producten wanneer deze hoofdzakelijk verband 
houden met een gemeentelijke volksraadpleging en dit voor zover de drukwerken of daarmee 
gelijkgestelde producten verspreid worden in de periode tussen de indiening van het verzoek en 
de beslissing van de gemeenteraad om op een dergelijk verzoek niet in te gaan, of in de periode 
tussen de indiening van het verzoek en de dag van de volksraadpleging of in de periode tussen 
de beslissing van de gemeenteraad op eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging; 

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

d) de handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in de 
gemeente met een duur van meer dan twee maanden. 

Deze vrijstelling is van toepassing voor de volledige duur van de hinder en voor de periode van één 
maand voor en één maand erna. Een vrijstelling wordt verleend na een positief advies van de 
bevoegde diensten waarbij wordt bevestigd dat er werken op het openbaar domein worden 
uitgevoerd die ervoor zorgen dat de inrichting hinder ondervindt. 
Wordt begrepen onder: 
- Handelaars: zij die over een eigen btw-nummer beschikken en die bovendien in Boortmeerbeek 

slechts één vestiging hebben of uitsluitend in Boortmeerbeek hun vestigingen hebben; 
- Hinder: sterk verminderde toegankelijkheid tengevolge van werken. 
 
art. 6   
De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld: 
- publicaties van publiekrechtelijke personen; 
- publicaties zonder commerciële doeleinden van socio-culturele-, levensbeschouwelijke- en 

sportverenigingen en buurtcomités erkend door het gemeentebestuur wanneer de publicatie 
uitsluitend gaat over de eigen activiteiten; 

- publicaties van politieke partijen. 
 
art. 7   
De belastingplichtige moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het 
gemeentebestuur. 
Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen 
van het te verspreiden reclamedrukwerk of daarmee gelijkgesteld product. 
In geval van periodieke verspreiding mag de aangifte, mits voorafgaande verwittiging aan het 
gemeentebestuur, eveneens gedaan worden voor een periode van hoogstens één jaar en dit binnen 
de veertien dagen na de eerste verspreiding. 
Bij verspreidingen op de openbare weg aan voorbijgangers moet de belastingplichtige bovendien 
uiterlijk vijf werkdagen vóór de verspreiding de geplande verspreiding melden aan het 
gemeentebestuur. 
De belastingplichtige die vrijgesteld is overeenkomstig artikel 5 c), moet binnen de veertien dagen na 
de eerste verspreiding van het aanslagjaar, aangifte doen bij het gemeentebestuur. In deze aangifte 
verklaart hij dat hij aangesloten is bij het fonds oud papier dat in het kader van de 
milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen werd ingesteld en dat hij in het Vlaamse 
gewest de reële kostprijs van de inzameling en recyclage van het oud papier afkomstig van zijn 
drukwerken bij het fonds oud papier betaalt. 
 
art. 8  
Bij gebreke aan aangifte, bij niet-tijdige of onnauwkeurige aangifte door de belastingplichtigen, 
wordt de aanslag van ambtswege door de gemeente gevestigd op grond van de beschikbare 
gegevens en op de wijze bepaald in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
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Ingeval het aantal verspreide exemplaren niet binnen de voorziene periode wordt meegedeeld, 
wordt de belasting berekend op basis van het hieronder forfaitair aantal verspreide exemplaren: 
- deelgemeente Boortmeerbeek: 2.300 ex. 
- deelgemeente Hever: 1.000 ex. 
- deelgemeente Schiplaken: 1.500 ex. 
 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt bij de eerste ontduiking verhoogd met 1/4e van de 
ontdoken belasting en vanaf de tweede en elke volgende ontduiking binnen hetzelfde aanslagjaar 
met 1/2e van de ontdoken belasting. De ambtshalve gevestigde belastingen worden ingekohierd 
samen met de verhoging van de ontdoken belasting. 
 
art. 9  
De bevoegde aangestelde controleurs van het gemeentebestuur zijn gemachtigd elke inbreuk op 
onderhavige verordening vast te stellen. 
 
art. 10   
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt 
volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
 
art. 11   
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
15. Belasting - verkrotting en verwaarlozing van woningen 2016-2019 
Raadslid Dirk Bernagie zegt dezelfde opmerkingen te willen maken als vorig jaar, met name waarom 
deze en de volgende belasting niet merkelijk hoger zijn. Schepen Steven Michiels zegt dat zal 
nagegaan worden of er geen limiet staat op deze belasting. 
 
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet; 
 
Gelet op artikel 42 §3 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikel 2.5.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding 
van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen en latere wijzigingen; 
 
Gelet het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid artikel 464/1; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 ten voordele van de gemeente Boortmeerbeek, 100 
opcentiemen te heffen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen 
en/of woningen ingevoerd door het decreet van 22 december 1995 betreffende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen en 
overgenomen door het decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. 
 
art 2 
Een beroept te doen op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst voor de inning 
van deze opcentiemen. 
 
art. 3 
Een afschrift van deze verordening over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan het 
Agentschap Vlaamse Belastingdienst, Ontvangkantoor Leegstand Woningen, Koning Albert II-laan 19 
bus 7 te 1210 Brussel. 
 
16. Belasting - leegstaande bedrijfsterreinen 2016-2019 
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet; 
 
Gelet op artikel 42 §3 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikel 2.6.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 ; 
 
Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten ; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten, inzonderheid Hoofdstuk III, artikel 15, betreffende de mogelijkheid om 
gemeentelijke opcentiemen te heffen ;  
 
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid artikel 464/1 ; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 

 7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 ten voordele van de gemeente Boortmeerbeek, 100 
opcentiemen te heffen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde 
bedrijfsgebouwen. 
 
art. 2 
Een beroep te doen op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst voor de inning 
van deze opcentiemen. 
 
art. 3 
Een afschrift van deze verordening over te maken aan de toezichthoudende overheid en aan het 
Agentschap Vlaamse Belastingdienst Ontvangkantoor, Leegstand Woningen, Koning Albert II-laan 19 
bus 7 te 1210 Brussel. 
 
17. Belasting - masten en pylonen 2016-2019 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de  
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 
en 17 februari 2012; 
 
Gelet op de gecoördineerde omzendbrief van 10 juni 2011 inzake de onderrichtingen over 
gemeentefiscaliteit vanwege het Agentschap voor Binnenlands Bestuur; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek wordt gekenmerkt door een relatief open landschap; 
 
Overwegende dat masten en pylonen het open karakter van het landschap verstoren; 
 
Overwegende dat de aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente 
een substantiële invloed heeft op de aantrekkingskracht van de gemeente als woonomgeving en 
toeristische bestemming; 
 
Overwegende dat de belasting op masten en pylonen dan ook vanuit dit oogpunt gerechtvaardigd is; 
 
Overwegende dat in overeenstemming met de omzendbrief van 10 juni 2011 houdende de 
onderrichtingen over gemeentefiscaliteit een vrijstelling wordt voorzien voor windmolens omdat een 
belasting op windmolens in strijd is met het Vlaamse elektriciteitsdecreet en diverse Europese 
richtlijnen die bepalen dat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet worden bevorderd; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 

 7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op allerhande masten en 
pylonen geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg. 
 
art.2  
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
- mast: een vaststaande verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een andere 

bestaande constructie met een minimale hoogte van 18,5 meter. 
- pyloon: een individuele en vaststaande constructie of steuntoren die opgericht wordt op het 

niveau van het maaiveld en die een minimale hoogte heeft van 18,5 meter. 
 
art. 3  
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of de pyloon op 1 oktober van het 
belastingjaar. 
 
art. 4  
De belasting wordt vastgesteld op 2.500,00 EUR per mast of pyloon. 
De belasting is ondeelbaar, er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan 
als de mast of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen. 
 
art. 5  
Eigenaars van windmolens zijn vrijgesteld van de belasting. 
 
art. 6  
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 
 
art. 7  
De belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem 
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden 
teruggestuurd. 
 
art. 8  
De belastingplichtige is gehouden elke wijziging in het aantal masten en/of pylonen waarvan hij 
eigenaar is geworden tijdens het belastingjaar van onderhavig reglement, op eigen initiatief aan het 
stadsbestuur bekend te maken binnen de maand na de wijziging. 
 
art. 9  
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, 
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve 
worden ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het 
college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de 
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd 
evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
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De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag 
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
 
art. 10  
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 25% worden toegepast en 
afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld. 
 
art. 11  
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
art. 12  
Bij niet betaling geschiedt de invordering der belastingen overeenkomstig de bepalingen van het 
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 
 
art. 13  
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester 
en schepenen. 
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. 
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
 
art. 14  
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII (Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen),3 
onderzoek en controle), 4 bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, 
rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest, 
rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de 
artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de 
vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
art. 15  
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
18. Belasting - afvalbelasting 2016-2019 
De gemeenteraad besluit unaniem dit punt op de dagorde van de volgende gemeenteraadszitting te 
zetten.  
 
19. Contantbelasting - inzameling van huishoudelijk afval (gewoon huisvuil, grofvuil, gft en pmd) 

2016-2019 
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; 
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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;  
 
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan 
EcoWerf voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon 
huisvuil, het grofvuil, gft, pmd (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval); 
 
Overwegende dat de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil en gft (en het daarmee 
vergelijkbaar bedrijfsafval) met ingang van 1 april 2008 werd geautomatiseerd; 
 
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de voormelde afvalfracties dienen te worden 
aangeboden in daartoe ter beschikking gestelde containers, voorzien van een 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 toepassing van een gedifferentieerde contantbelasting de gemeente toelaat om 
het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo prioriteit te verlenen aan 
afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren; 
 
Overwegende dat dergelijke gedifferentieerde contantbelasting in combinatie met de 
basisfinanciering vanuit de algemene middelen van de gemeente en een forfaitaire afvalbelasting 
een optimale invulling is van het principe van “de vervuiler betaalt”; 
 
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, 
de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen) in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; 
 
Gelet op het besluit van de Raad van bestuur van EcoWerf van 17 september 2014 met betrekking 
tot de vaststelling van het tarief van de pmd-zakken;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen; 
 



- 211 - 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 en latere wijzigingen houdende regeling, voor het Vlaamse 
gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 
118; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 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), waarvan de tekst als volgt luidt:  
 
Contantbelasting op de huis-aan-huis inzameling van gewoon huisvuil, grofvuil, pmd-afval en gft-afval  
 
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. 
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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 
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.  
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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,… 
 
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), ... 
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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. 
 
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 
 

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

 
12,50 
EUR/aanleveringsbeurt   
5,00 EUR/begonnen 0,5 m³ 

 
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 

 

 
12,50 
EUR/aanleveringsbeurt   
5,00 EUR/begonnen 0,5 m³ 

 
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.  
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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. 
 
Artikel 6 
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger  kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen 
deze contantbelasting bij het college van burgemeester en schepenen . 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van 
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de 
contante inning . 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
indiening ervan. 
 
art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit.  
 
20. Contantbelasting - aanbieden van afvalstoffen op het containerpark 2016-2019 
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.; 
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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; 
 
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; 
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Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 
118; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 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. 
 
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.  
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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 
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.  
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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,… 
 
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), ... 
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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 
• 2-persoonsbed 
• zetel: 1-zit 
• zetel: 2-zit 
• zetel: 3-zit 
• stoel (2 stuks) 
• (tuin)tafel 
 

 
20,00 EUR/perskamer 

 
5,00 EUR/begonnen 0,5 m³ 

 
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 

 

 
20,00 EUR/perskamer 

 
5,00 EUR/begonnen 0,5 

m³ 
 

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 

 

Toegangsgeld Contantbelasting particulieren Contantbelasting KMO  
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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. 
 
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. 
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art. 9 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit.   
 
21. Contantbelastingen - ontgravingen 2016-2019 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt; 
 
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; 
 
Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer 
van begraafplaatsen en crematoria, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende het reglement op de 
gemeentelijke begraafplaatsen; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke overheid krachtens artikel 135, § 2 van de nieuwe gemeentewet, 
moet instaan voor een goede politie en onder meer de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust 
moet waarborgen; 
 
Overwegende dat het past een belasting te heffen op de ontgraving op begraafplaatsen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Overwegende dat hierdoor een contantbelasting niet onmiddellijk eisbaar is, maar dat er een 
betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van drie maanden is; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 11 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Alex De 
Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
1 stem tegen: Els Schoeters. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een contantbelasting te vestigen op het ontgraven op 
een gemeentelijke begraafplaats. Onder ontgraving wordt hier verstaan elke handeling die nodig is 
om het herplaatsen of verwijderen van een stoffelijk overschot materieel mogelijk te maken. 
 
art. 2 
De belasting vast te stellen op 1.000,00 EUR. 
 
art. 3 
De belasting is verschuldigd op het ogenblik van de aanvraag door de persoon die de ontgraving 
aangevraagd heeft. 
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art. 4 
De belasting wordt ingevorderd door overschrijving op rekening van de gemeente.  Een ontgraving 
kan niet worden uitgevoerd zonder de betaling van deze belasting. 
 
art. 5 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd bij wege 
van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
art. 6 
Verwijl- en moratoriuminteresten zijn toepasselijk overeenkomstig de regelen betreffende de 
invordering inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
art. 7 
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs aan de financieel beheerder overgezonden.  Deze staat 
onverwijld in voor de verzending van de aanslagbiljetten.  De belastingplichtige moet de belasting 
betalen binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
art. 8 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om 
ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf 
de derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.  Wanneer het bezwaar het 
herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden 
ingediend zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet 
heeft goedgekeurd. 
 
art. 9 
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
Vlaams gemeentedecreet.  Het zal als definitief worden aanzien indien tijdens het voorgeschreven 
openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend. 
 
art. 10 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
22. Kohierbelasting - milieubelasting 2016-2019 
De gemeenteraad besluit unaniem dit punt op de dagorde van de volgende gemeenteraadszitting te 
zetten.  
 
23. Kohierbelasting op de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen 2016-2019 
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.); 
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Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een belastingreglement op verkavelingen goed te keuren 
waarvan de tekst als volgt luidt: 
 
Belastingreglement op de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunning 
 
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; 
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 aanslagjaren 2016 tot en met 2019 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 
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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 
§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. 
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art. 2 
Dit reglement over te maken aan de toezichthoudende overheid. 
 
24. Kohierbelasting - drijfkracht 2016-2019 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt; 
 
Overwegende dat de drijfkracht een objectief criterium vormt om de bedrijven via een belasting bij 
te laten dragen aan de algemene kosten van het gemeentebestuur; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een gemeentebelasting van 10,00 EUR per eenheid en 
per breuk van kilowatt met een minimum van 1 kilowatt te vestigen op de motoren gebruikt voor 
nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden, evenals op deze gebruikt door de beoefenaars van 
vrije beroepen, ongeacht de krachtbron welke deze in beweging brengt. 
De belasting slaat onder meer op de elektromotoren, de stoommachines, de verbrandingsmotoren, 
de waterturbines, enz... 
De belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de exploitatie van zijn 
inrichting of van haar bijgebouwen gebruikt. Iedere instelling of onderneming, iedere werf van om 
het even welke aard, die gedurende een ononderbroken tijdvak van minstens drie maanden op het 
grondgebied van de gemeente gevestigd is, worden als bijgebouw van een inrichting beschouwd. 
Voor de motoren, gebruikt voor een zoals in het vorig lid bedoeld en slaan op het grondgebied van 
een andere gemeente overgebracht bijgebouw, is geen gemeentebelasting verschuldigd voor het 
tijdvak van het gebruik in de andere gemeente. 
Wanneer in hetzij een inrichting, hetzij een zoals hierboven bedoeld bijgebouw, geregeld en 
duurzaam een verplaatsbare motor wordt gebruikt voor de verbinding met één of meer 
bijgebouwen, of met een verkeersweg, is daarvoor een belasting enkel verschuldigd, indien hetzij de 
inrichting zelf, hetzij het voornaamste bijgebouw in de gemeente gevestigd is. 
 
art. 2 
De kracht van de hydraulische toestellen wordt vastgesteld in overleg tussen de belanghebbende en 
het gemeentebestuur. 
Het staat de belanghebbende vrij in geval van onenigheid, op zijn kosten een tegenexpertise te laten 
uitvoeren. 
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art. 3 
Van de belasting zijn vrijgesteld: 
- de (reserve)motor die het ganse en onmiddellijk voorafgaande jaar niet werd gebruikt. Deze 

non-activiteit moet blijken uit de om de drie maanden te hernieuwen  schriftelijke berichten aan 
het gemeentebestuur, zoals voorzien bij artikel 5 van dit reglement. Wat het eerste jaar van de 
belastingheffing aangaat, is het bewijs van de non-activiteit evenwel met alle mogelijke 
rechtsmiddelen te leveren; 

- de motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat onder de verkeersbelasting valt of 
speciaal van deze belasting is vrijgesteld; 

- de motor van een draagbaar toestel; 
- de motor die een elektrische generator drijft, voor het gedeelte van zijn vermogen dat 

overeenstemt met dat benodigd voor het drijven van een generator; 
- de door perslucht aangedreven motor; 
- de motorkracht welke uitsluitend gebruikt wordt voor toestellen tot bemaling; 
- de motoren van vaartuigen dienende voor het transport van goederen, alsmede deze aan boord 

van bedoelde vaartuigen gebruikt; 
- de tijdelijk geïnstalleerde motoren gebruikt in opdracht van de gemeente of ten gevolge van een 

contract met de gemeente; 
 
art. 4 
Iedere belastingplichtige houder van in of buiten werking zijnde motoren, waarvan hij al dan niet 
eigenaar is, moet er aangifte van doen door middel van het formulier dat hem uiterlijk in de loop van 
de maand maart of binnen de twee maanden na de inwerkingtreding van de verordening ter 
beschikking zal worden gesteld door het gemeentebestuur. De belastingplichtige die het formulier 
niet zou ontvangen hebben moet deze aangifte spontaan doen binnen dezelfde termijn(en). Ook de 
kracht van de volgens artikel 3 onbelastbare motoren moet worden aangegeven. 
 
art. 5 
De verdwijning of het definitief buiten gebruik stellen in de loop van het jaar voorafgaand aan het 
aanslagjaar van een belastbare motor brengt een belastingvermindering mede. Deze vermindering 
gaat in vanaf de maand volgend op het bericht, gezonden aan het gemeentebestuur, be 
treffende de verdwijning of het buiten gebruik stellen. 
Het stilleggen voor een ononderbroken tijdvak gelijk aan of groter dan een maand, met uitzondering 
van de jaarlijkse verplichte vakantieperiode, geeft aanleiding tot een belastingvermindering in 
verhouding tot het aantal maanden dat het toestel gedurende het jaar voorafgaand aan het 
belastingjaar ononderbroken buiten werking is geweest .  
Met een inactiviteit voor een duur van één maand wordt gelijkgesteld de activiteit die beperkt is tot 
één dag op vier of één week werk na vier weken inactiviteit in de bedrijven die met de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening een akkoord hebben aangegaan inzake de activiteitsvermindering om een 
massaal ontslag van personeel te voorkomen. 
Om deze evenredige vermindering te kunnen genieten moet de belanghebbende aan het 
gemeentebestuur schriftelijk bericht gegeven hebben van de dag waarop de motor stilligt en na de 
dag waarop hij terug in werking wordt gesteld. Een ontvangstbewijs zal aan de belanghebbende 
worden afgeleverd. 
Dit bericht moet om de drie maanden hernieuwd worden. De vermindering van belasting geldt van 
de maand af volgend op de datum van ontvangst van het bericht van stillegging tot de maand 
volgend op deze van wederinwerkingstelling. 
De berichtgeving is van substantiële aard en op straf van verval voorgeschreven. 
Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van tijdelijke non-activiteit of van 
de definitieve buiten gebruikstelling nochtans met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren. 
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Indien vastgesteld wordt dat de motor werkt voor het geven van het bericht van 
wederinwerkingstelling, zal geen vermindering toegestaan worden, hoelang de stillegging ook heeft 
geduurd. 
 
art. 6 
De belasting wordt gevestigd op grond van de belastbare motorkracht tijdens het jaar voorafgaand 
aan het aanslagjaar. Ze wordt berekend per maand en elk gedeelte ervan wordt voor een volledige 
maand geteld. Indien een motor evenwel tijdens dezelfde maand belastbaar is in verschillende 
gemeenten, is de belasting verschuldigd aan de gemeente met het grootste aantal dagen gebruik. 
Is dit aantal gelijk dan wordt de belasting evenredig per halve maand verdeeld. Een motor die voor 
de eerste maal in werking wordt gesteld, is belastbaar vanaf de volgende maand. 
 
art. 7 
Bij staking van de bedrijfsactiviteiten op het grondgebied van de gemeente in de loop van het 
belastingjaar om welke reden ook, wordt, bij afwijking van het bepaalde in voorgaand artikel, een 
bijzondere eventueel bijkomende aanslag gevestigd, berekend op basis van de motoren tijdens 
vorenbedoeld jaargedeelte of jaar gebruikt en verbonden aan het jaar waarin de staking van de 
bedrijfsactiviteiten plaats heeft. Voor de bedrijven aangeslagen op basis van het maximum 
kwartiervermogen zal de eventueel bijkomende aanslag gevestigd worden op basis van het 
gemiddeld kwartiervermogen tijdens het jaargedeelte of jaar dat er nog bedrijfsactiviteiten waren. 
De aan te geven waarden zijn deze vermeld op de facturen voor levering van elektrische energie. 
De belastingplichtigen die onder de toepassing van deze bepaling vallen zijn verplicht, uiterlijk acht 
dagen na de staking van de bedrijfsactivi 
teiten, hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur. 
 
art. 8 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende invordering inzake 
rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
art. 9 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen.  
 
art. 10 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
art. 11 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om 
ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf 
de derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.  Wanneer het bezwaar het 
herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijk misslag, kan het nochtans geldig worden 
ingediend zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet 
heeft goedgekeurd. 
 
art. 12 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op 
de inkomsten. 
 
art. 13 
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
Vlaams gemeentedecreet. 
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art. 14 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
25. Kohierbelasting - kampeerterreinen 2016-2019 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt; 
 
Overwegende dat de aanwezigheid van kampeerterreinen op het grondgebied van de gemeente een 
bijzondere aandacht van het gemeentebestuur vraagt; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een directe gemeentebelasting te vestigen op de 
openluchtrecreatieve verblijven, zoals bedoeld in het decreet van 3 maart 1993 betreffende het 
statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. 
 
art. 2 
Voor de kampeerterreinen is de belasting verschuldigd door de exploitant op 1 januari van het 
aanslagjaar. De eigenaar op 1 januari van het aanslagjaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de belasting. Voor de kampeerverblijfparken is de belasting verschuldigd door de ge 
bruiker op 1 januari van het aanslagjaar. De gebruiker op 1 januari van het aanslagjaar is hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
 
art. 3 
De belasting wordt vastgesteld: 
• voor de kampeerterreinen: op 1,00 EUR/m² nuttige oppervlakte 
• voor de kampeerverblijfparken: op 100,00 EUR/perceel. 
• Om de nuttige oppervlakte te bepalen wordt de totale oppervlakte van het kampeerterrein 

ambtshalve verminderd met 25 %. 
 
art. 4 
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, 
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de er in vermelde vervaldatum moet worden 
teruggestuurd. 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 15 januari 
van het jaar volgend op het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke 
gegevens ter beschikking te stellen. 
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art. 5 
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege 
belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van 
bezwaar en beroep. Het gemeentebestuur kan een telling organiseren om de in artikel 4 door het 
aangifteformulier bekomen gegevens te controleren. 
 
art. 6 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college 
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekende brief, de motieven om 
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van 
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
 
art. 7 
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende 
een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar 
verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de 
bedoeling schade te berokkenen. 
 
art. 8 
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met het dubbele van de verschuldigde 
belasting.  Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.   
 
art. 9 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake 
rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
art. 10 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
art. 11 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
art. 12 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om 
ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf 
de derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.  Wanneer het bezwaar het 
herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijk misslag, kan het nochtans geldig worden 
ingediend zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet 
heeft goedgekeurd. 
 
art. 13 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op 
de inkomsten. 
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art. 14 
Wanneer een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van dit reglement en het 
belastingreglement op de tweede verblijven is alleen de belasting op de uitbating van 
kamperterreinen van toepassing. 
 
art. 15 
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
Vlaams gemeentedecreet. 
 
art. 16 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
26. Kohierbelasting - tweede verblijven 2016-2019 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt; 
 
Overwegende dat de bezitter van een tweede verblijf eveneens in de onkosten van het 
gemeentebestuur bijdraagt; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 11 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Alex De 
Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
1 stem tegen: Els Schoeters. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een directe gemeentebelasting te vestigen op de tweede 
verblijven. 
 
art. 2 
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke woongelegenheid waarvan degene die er op elk ogenblik 
kan verblijven, in deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht het 
feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of 
buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de 
met chalets gelijkgestelde caravans en die al dan niet ingeschreven staan in de kadastrale legger. 
Als tweede verblijf worden niet beschouwd: 
- de lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroeps- of verenigingsactiviteit; 
- de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij ze tenminste zes maanden van het 

aanslagjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden; 
- de leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij in de loop van 

het aan het aanslagjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede verblijf werden 
aangewend. 
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art. 3 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede 
verblijf.  De belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf als zodanig verhuurd wordt of 
tijdelijk niet gebruikt wordt en geldt ongeacht of hij al of niet ingeschreven is in de 
bevolkingsregisters van de gemeente. 
 
art. 4 
De belasting wordt vastgesteld op 250,00 EUR per tweede verblijf. 
 
art. 5 
De belasting is ondeelbaar en voor het gehele aanslagjaar verschuldigd door de eigenaar op 1 januari 
2015 van het aanslagjaar. 
 
art. 6 
De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar bij het gemeentebestuur 
aangifte doen van elk tweede verblijf dat zij in de gemeente bezitten door middel van het formulier 
waarvan het model door het college van burgemeester en schepenen werd vastgesteld. 
 
art. 7 
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, 
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden 
teruggestuurd. 
 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 15 januari 
van het jaar volgend op het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke 
gegevens ter beschikking te stellen. 
 
art. 8 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in het voorgaand artikel gestelde termijn, of in geval van onjuiste, 
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting 
ambtshalve ingekohierd. 
 
art. 9 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college 
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekende brief, de motieven om 
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van 
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
 
art. 10 
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende 
een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar.  Deze termijn wordt met twee 
jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de 
bedoeling schade te berokkenen. 
 
art. 11 
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met het dubbele van de verschuldigde 
belasting.  Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 
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art. 12 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake 
rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
art. 13 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
art. 14 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
art. 15 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om 
ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf 
de derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.  Wanneer het bezwaar het 
herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijk misslag, kan het nochtans geldig worden 
ingediend zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet 
heeft goedgekeurd. 
 
art. 16 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op 
de inkomsten. 
 
art. 17 
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
Vlaams gemeentedecreet. 
 
art. 18 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
27. Kohierbelasting - opruimen of verwijderen van sluikstorten 2016-2019 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt; 
 
Overwegende dat herhaaldelijk wordt vastgesteld dat op het grondgebied van de gemeente 
afvalstoffen achtergelaten worden op daartoe niet voorziene plaatsen; 
 
Overwegende dat geregeld vastgesteld wordt dat bij grondophogingen op verdachte wijze niet 
toegelaten afvalstoffen gedumpt worden; 
 
Overwegende dat ook zonder ophaling door de gemeente er veel administratief werk door het 
gemeentelijk ambtelijk apparaat verricht moet worden; 
 
Overwegende dat het past een belasting te heffen op maatschappelijk onverantwoord gedrag dat de 
gemeenschap voor onnodige uitgaven en problemen stelt; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
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Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een gemeentebelasting te vestigen op het opruimen of 
verwijderen van sluikstortingen, zijnde allerhande afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe 
niet voorziene plaatsen. 
 
art. 2 
De belasting vast te stellen op 500,00 EUR. 
 
art. 3 
De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft. Desgevallend 
zijn diegenen die daartoe opdracht of toelating gaven en/of de eigenaar van de afvalstoffen 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
 
art. 4 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
art. 5 
Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van het weghalen van de 
afvalstoffen. 
 
art. 6 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake 
rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
art. 7 
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs aan de financieel beheerder overgezonden.  Deze staat 
onverwijld in voor de verzending van de aanslagbiljetten.  De belastingplichtige moet de belasting 
betalen binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
art. 8 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om 
ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf 
de derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.  Wanneer het bezwaar het 
herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijk misslag, kan het nochtans geldig worden 
ingediend zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet 
heeft goedgekeurd. 
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art. 9 
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
Vlaams gemeentedecreet. 
 
art. 10  
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
28. Retributie - grafconcessies, columbariumconcessies, urneveldgraven, herdenkingsplaatjes 

voor asverstrooiing 2016-2019 
Gelet op decreet van 16 januari 1994 op de begraafplaatsen en de lijkverzorging en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende de organisatorische 
inrichting en het beheer van begraafplaatsen en crematorium en latere wijzingen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 maart 2008 betreffende de vaststelling van de duur 
van concessies op de begraafplaatsen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende het reglement op de 
gemeentelijke begraafplaatsen; 
 
Overwegende dat het voor een goed beheer van de begraafplaatsen verantwoord is dat de 
gemeente zelf instaat voor de aanleg van de grafkelders; 
 
Overwegende dat het billijk is de kostprijs hiervan te verrekenen in de concessieprijs; 
 
Overwegende dat de retributie voor een grafconcessie identiek moet zijn aan de retributie voor een 
columbariumconcessie; 
 
Overwegende dat volgende elementen in de prijsberekening voor een herdenkingsplaatje worden 
opgenomen: 
- herdenkingsplaatje 
- graveerwerk 
- plaatsing en onderhoud steen 
- onderhoud plaatjes 
- administratieve begeleiding en afhandeling; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 11 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Alex De 
Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
1 stem tegen: Els Schoeters. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
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Grafconcessies 
art. 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een retributie in te stellen voor de grafconcessies die 
voor de eerste maal worden verleend. 
 
art. 2 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
- 1.620,00 EUR voor de inwoners van de gemeente 
- 2.110,00 EUR voor niet-inwoners. 
 
art. 3  
De retributie voor de hernieuwde grafconcessie wordt vastgesteld op 500,00 EUR. 
 
art. 4 
De retributie voor een concessie van 20 jaar, toegestaan in het kader van een gehele of gedeeltelijke 
ontgraving van een kerkhof op initiatief van de gemeente, wordt vastgesteld op 500,00 EUR. 
 
Columbariumnissen en urneveldgraf 
art. 5  
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een retributie in te stellen voor het ter beschikking 
stellen van een columbariumnis en urneveldgraf bij wijze van grafconcessie. 
 
art. 6 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
- 1.620,00 EUR voor de inwoners van de gemeente 
- 2.110,00 EUR voor niet-inwoners. 
 
art. 7 
De retributie voor een hernieuwing van een geconcedeerde columbariumnis of urneveldgraf wordt 
vastgesteld op 500,00 EUR. 
 
art. 8  
Wanneer na de bijzetting in een columbarium een concessie wordt gevraagd, zal de urne worden 
overgebracht naar een columbariumnis bestemd voor concessies en zal de retributie voor deze 
concessie worden berekend vanaf de datum van de eerste bijzetting. 
 
art. 9 
De retributies voor grafconcessies en columbariumnissen moeten betaald worden aan de financieel 
beheerder uiterlijk 3 maanden na de toezending van de toekenning van de concessie aan de 
aanvrager of beheerder van de nalatenschap. 
 
art. 10 
Bij niet-betaling kan de retributie via burgerrechterlijke weg ingevorderd worden op straffe van 
herbegraving of herplaatsing in een gewoon graf na intrekking van de concessie door de 
gemeenteraad. 
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Herdenkingsplaatje asverstrooiing 
art. 11 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een retributie in te stellen voor het graveren, plaatsen, 
onderhouden en het administratief begeleiden en afhandelen van de plaatsing van een 
herdenkingsplaatje op de herdenkingsmuur voor asverstrooiden volgens de bepalingen opgenomen 
in het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2013 betreffende het reglement op de gemeentelijke 
begraafplaatsen. 
art. 12 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
- 25,00 EUR voor de inwoners van de gemeente op het ogenblik van het overlijden of de aanvraag; 
- 40,00 EUR voor niet-inwoners. 
 
Algemene bepaling 
art. 13 
De retributie is verschuldigd in voorkomend geval door: 
- de voorafgaandelijke aanvrager voor zichzelf en zijn nabestaande, verwant of niet-verwant; 
- de nabestaanden, verwant of niet-verwant, en gezamenlijk in geval er geen aanvraag door de 

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

wilsbeschikking opgenomen in een erkend testament. 
 
art. 14 
De betaling van de retributie gaat vooraf aan de plaatsing van het herdenkingsplaatje. 
 
art. 15 
Worden in het kader van deze retributie als inwoner van de gemeente aanzien: de personen zoals 
vermeld in artikel 2 van het gemeentelijk reglement betreffende het toekennen van concessies op de 
begraafplaatsen. 
 
art. 16 
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
Vlaams gemeentedecreet.  
 
art. 17 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
29. Retributie - uitvoeren van werken ten laste van derden 2016-2019 
Overwegende dat de gemeente op vraag van derden werken uitvoert die niet louter of uitsluitend als 
werken aan het openbaar patrimonium te begrijpen zijn; 
 
Overwegende dat dergelijke werken de uitzondering blijven en normaal in relatie staan tot andere 
werkzaamheden die de gemeente op zich neemt; 
 
Overwegende dat de gemeente occasioneel diensten verleent aan burgers, op hun uitdrukkelijk 
verzoek, aangezien bijvoorbeeld alleen een vertegenwoordiger van de gemeente de dienst kan 
verlenen maar de gemeente niet gehouden is deze dienst te voorzien en de vragende burger ook niet 
verplicht is beroep te doen op deze dienst aangezien alternatieve mogelijkheden bestaan (bv. 
afhalen administratieve documenten ten gevolge van laattijdigheid of nalatigheid van de 
aanvragende burger); 
 
Overwegende de hoge kosten dewelke hiermee gepaard gaan; 
 



- 239 - 

Overwegende dat een objectieve aantoonbare grond gegeven moet worden aan alle inkomsten van 
de gemeente; 
 
Overwegende dat zonder gemeenteraadsbesluit over een retributie ter zake de kostprijs betwist kan 
worden; 
 
Overwegende dat het past een retributie in te stellen ten belope van de werkelijk gemaakte 
onkosten; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BA 2004/03 van 14 juli 2004 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een retributie in te stellen voor het gebruik van 
materiaal, materieel en personeel door derden. 
 
art. 2 
De retributie is verschuldigd voor een dienst verricht door het gemeentebestuur op uitdrukkelijk 
verzoek van een derde wanneer de dienst niet onder de openbare dienstverlening wordt begrepen. 
De verzoeker wordt vooraf van de toepassing van het retributiereglement ingelicht. 
 
art. 3 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
a) materiaal: de aangewende hoeveelheden tegen de gangbare dagprijs op het ogenblik van de 

werken of dienstverlening. 
b) materieel: 

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

geval wordt de huurprijs aangerekend. 
c) personeel: 32,00 EUR/uur per persoon. 
 
art. 4 
De retributie wordt, bij besluit van het college van burgemeester en schepenen, geëist na de 
uitvoering der werken en moet binnen de dertig dagen na ontvangst van de onkostennota betaald 
worden. 
 
art. 5  
In voorkomend geval zal de betaling via burgerrechtelijke weg worden vervolgd. 
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art. 6  
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
Vlaams gemeentedecreet. 
 
art. 7  
Dit besluit ter kennisgeving aan de hogere overheid over te maken. 
 
30. Retributie - gebruik openbaar domein voor openbare markten en ambulante handel 2016-

2019 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2007 betreffende het reglement op de 
ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein;  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 november 2009 met betrekking tot de aanpassing 
op de retributie voor het gebruik van het openbaar domein voor openbare markten en ambulante 
handel; 
 
Overwegende dat bij handelaars onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van het begrip ‘per 
strekkende meter’; 
 
Overwegende dat het derhalve aangewezen is de retributie te vestigen op de effectieve oppervlakte 
die door een handelaar wordt ingenomen; 
 
Gelet op de richtlijnen voor het opstellen van een gemeentelijk fiscaal reglement zoals overgemaakt 
door de gouverneur van Vlaams-Brabant op 30 september 1998; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BA 2004/03 van 14 juli 2004 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Overwegende dat het past de retributies voor de rest van de legislatuur vast te leggen; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 februari 2010; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een retributie in te stellen voor het gebruik van het 
gemeentelijk openbaar domein voor ambulante handel buiten de wekelijkse markt en de 
jaarmarkten. 
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art. 3 
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die met toelating van het college 
van burgemeester en schepenen hun waren verkopen of tentoonstellen langsheen de openbare weg 
op openbaar terrein in het kader van de ambulante handel. 
 
art. 4 
Het intrekken van de standplaatstoelating wegens een fout van de betrokkene of het niet innemen 
van de toegekende standplaats brengt voor de belastingplichtige geen enkel recht mee op 
terugbetaling van de reeds gestorte sommen. 
 
art. 5 
De retributie is verschuldigd zonder dat de betrokkene kan aanspraak maken op enig onherroepelijk 
recht van concessie noch van erfdienstbaarheid op het openbaar domein, doch integendeel de plicht 
heeft bij het eerste verzoek het toegestaan gebruik op te heffen, of te beperken en zonder daarom 
aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. De betaling van die retributie brengt voor de 
gemeente geen enkele speciale toezichtstaak mee. Het gebruik van het openbaar domein gebeurt op 
eigen risico van de begunstigde van de machtiging en onder zijn verantwoordelijkheid. 
 
art. 6 
Voor ambulante handel buiten de wekelijkse markt wordt de retributie per standdag vastgesteld op 
0,50 EUR per vierkante meter, met een minimum van 2,50 EUR. De inning zal voorafgaandelijk aan de 
toelating gebeuren op basis van 50 weken per jaar. 
De kosten van het elektriciteitsgebruik bedragen voor hen eveneens 1,25 EUR per marktdag en per 
aansluiting. 
Het bewijs van betaling, dat onmiddellijk afgeleverd wordt ter gelegenheid van een betaling, moet te 
allen tijde getoond worden aan gelijk welke persoon die door de gemeente belast is met de controle 
van de markt. 
 
art. 7 
De gemeentelijke aangestelde is belast met het opmeten van de ingenomen ruimte en de toewijzing 
van de plaatsen. 
 
art. 8 
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden. 
 
art. 9 
Dit besluit aan de toezichthoudende overheid toe te zenden. 
 
31. Retributie - gebruik openbaar domein door nutsmaatschappijen 2016-2019 
Overwegende dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing 
van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; 
 
Overwegende dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en 
aldus een impact hebben op het openbaar domein; 
 
Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs 
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, ten 
einde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden; 
 
Overwegende dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie 
van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en 
Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden; 
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Overwegende dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende 
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening 
en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine 
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken 
aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met 
toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.  
 
Permanente nutsvoorzieningen zijn : 
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, 

verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig 
voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en 
afvalwater, warm water, brandstof, 

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

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

nutsvoorzieningen. 
 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn 
die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 
 
art. 2  
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,00 EUR, voor 
werken in voetpaden 1,50 EUR en voor werken in aardewegen 0,90 EUR.   
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer 
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % 
van hogervermeld(e) bedrag(en). 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. Elk deel van een lopende meter wordt als een 
volledige lopende meter in rekening gebracht. 
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art. 3 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een 
retributie geheven van 1,00 EUR per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig 
aansluitingspunt.  
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 EUR per 
aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente. 
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar.  In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het 
grondgebied van de gemeente.  
 
art. 4 
De retributie moet worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 
 
art. 5 
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze verordening 
als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van 
het algemeen toezicht. 
 
art. 6 
Dit retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2016 voor een termijn eindigend op 31 december 
2017. 
 
32. Kennisname verslag cultuurraad 4 mei 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 4 mei 2015. 
 
33. Kennisname verslag seniorenraad 15 september 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 15 september 2015. 
 
Raadslid Els Schoeters verlaat de zitting. 
Mondelinge vragen 
Raadslid Steven Van Loock vraagt wat de visie is van het college van burgemeester en schepenen op 
voetweg 37.  Vorige zitting werd gesteld dat het college van burgemeester en schepenen een visie 
ging voorstellen. 
Voorzitter Michel Baert zegt dat het college van burgemeester en schepenen eerst nog wil afwachten 
en ondertussen nog geen standpunt heeft ontwikkeld. 
 
Raadslid Steven Van Loock zegt dat de afgelopen week ter plaatse voetweg 68 de Vrederechter zitting 
hield en hij stelt voor dat de gemeenteraad een terugkoppeling krijgt over het verloop en het 
resultaat.  
Voorzitter Michel Baert zegt niet zelf aanwezig geweest te zijn, maar dat verscheidene schepenen 
aanwezig waren. Het is nu afwachten wat de verdere procedure met zich zal brengen om te weten 
wat de uitspraak zal zijn.  
 
Raadslid Steven Van Loock vraagt hoe het nu zit met de aanduiding van de hydrant.  
Voorzitter Michel Baert zegt dat de kwestie ook al op de collegezitting ter sprake kwam aangezien ter 
plaatse de klassieke H niet te zien was. Of het een rol speelt in de zaak hangt af van wat de 
Vrederechter ervan meeneemt. 
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Volgens raadslid Steven Van Loock ging de technische dienst uitzoeken of er versperringen op de 
openbare weg zouden staan. Hij vindt dit wat met de haren getrokken omdat men ziet dat er wat 
opstaat. Hij vraagt zich af welke schepen wat heeft gezegd hierover en wat er uitgezocht is. 
Schepen Hans De Locht zegt dat ter plaatse niets is gezegd of beloofd. Raadslid Steven Van Loock 
bevestigt dat zijn bron inderdaad ook zegt dat tijdens de zitting door de afgevaardigden van de 
gemeente niets werd gezegd, maar wel erna. In die zin is het volgens schepen Hans De Locht een 
persoonlijke opmerking en is het de technische dienst die instaat voor dergelijk nazicht. Het 
probleem van de omheining werd op de collegezitting besproken.  Dit is natuurlijk juist een van de 
onderwerpen van de voorliggende kwestie.   Als er nu dus geen vrijwillige verplaatsing zou zijn moet 
het juridisch mogelijk worden het hek te verplaatsen en kan dit gevraagd of afgedwongen worden in 
voorkomend geval. De voorzitter Michel Baert benadrukt nogmaals dat moet worden afgewacht wat 
de Vrederechter zal oordelen. Raadslid Bert Meulemans geeft aan dat de Vrederechter slechts zegt 
wat de wet zegt.  Hier ligt volgens hem de vraag voor of de afsluiting op de openbare weg staat. Op 
de afsluitende vraag van raadslid Steven Van Loock wanneer een beslissing zal worden genomen, 
antwoordt voorzitter Michel Baert dat dit zo snel mogelijk zal zijn. 
 
Raadslid Dirk Bernagie meldt dat er achter het cultuurhuis te Hever hangjongeren worden 
gesignaleerd die vermoedelijk druggerelateerde activiteiten ontplooien. Het gaat om jonge jongeren 
waarvoor de politie zou moeten gevraagd worden extra toezicht te houden. 
Burgemeester Michel Baert zegt de korpschef in te kennis te stellen. 
 
Raadslid Dirk Bernagie meldt dat een burger in de Kouter problemen met de afwatering gemeld heeft, 
maar geen antwoord op zijn mail van 1 november 2015 zou gekregen hebben.  Deze inwoner is 
hierover gefrustreerd, vooral omdat volgens hem de gemeente nog niet is komen kijken. 
Burgemeester Michel Baert zegt al verschillende mails van deze inwoner gezien te hebben en dat er 
wel ter plaatse geweest is en dat de toestand gekend is. Er zijn nu eenmaal werken aan de gang en 
de weg is openbaar. Als er schade is, zal die op gepaste wijze worden hersteld en dat mag achteraf 
geen probleem zijn.  
 
Raadslid Rudy Renders meldt een probleem in de Goorstraat waar iemand zonder vergunning aan 
auto’s zou werken met olievervuiling tot gevolg. Dit zou gemeld zijn bij de milieudienst, maar nog 
geen gevolg gekregen te hebben.  
Burgemeester Michel Baert zegt dat de milieuambtenaar ter plaatse vaststellingen heeft gedaan en 
dat de dader gekend is.  De dader heeft een brief met aanmaningen gehad, zoals voorzien in de 
procedure, en het dossier is aldus lopende. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris 
 
 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Michel Baert 
 

 


