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NOTULEN GEMEENTERAAD 26 DECEMBER 2014 OM 20 UUR 
 
Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter 
 Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes en Albert Thijs, schepenen 

Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Herman 
Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Stijn Vandersmissen, Dirk 
Ottenburghs, Mario Vanvoorden en Marc Beertens, raadsleden 

Verontschuldigd: Eric Martens, Schepen/Voorzitter OCMW 
 Jeannine Leduc en Luc Knuts, raadsleden 
 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 

I. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 1: BUDGETWIJZIGING 2014 - VASTSTELLING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Vaststellen budgetwijziging 2014 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, gecoördineerd 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheercyclus  van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012. 
Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het Ministerieel 
Besluit van 26 november 2012.  
Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) 
en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheercyclus  (B.S.30/04/2013) 
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en beheercyclus " 
(B.S.07/10/2013) 
Omzendbrief BB 2013/8  betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheercyclus  
(B.S.30/10/2013) 
Omzendbrief BZ 2012/3 betreffende de vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: 
bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Omzendbrief BZ 2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de 
budgetten 2015 
Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 
besturen kunnen worden opgelegd  
Beslissing gemeenteraad 27 december 2013 tot vaststellen van het meerjarenplan voor 
beleidsperiode 2014-2019  
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Beslissing gemeenteraad 27 december 2013 tot vaststelling van het budget 2014 
Besluit college burgemeester en schepenen 15 december 2014 tot vaststelling van het ontwerp van 
budgetwijziging 2014 
 
Toelichting (feiten en context) 
Er ligt een ontwerp van budgetwijziging 2014 voor ter vaststelling door de raad. 
 
Art. 28 van het BVR-BBC- besluit bepaalt als volgt: 
Het budget kan in de volgende gevallen niet door middel van een interne kredietaanpassing gewijzigd 
worden: 
1° wijzigingen waardoor het budget niet meer past in het meerjarenplan overeenkomstig artikel 27 
BVR  
    BBC; 
2° wijzigingen van het exploitatiebudget van een budgettaire entiteit, inclusief de laatste 
budgetwijziging, die, per beleidsdomein, een daling van het saldo tussen de ontvangsten en de 
uitgaven tot gevolg hebben; 
3° wijzigingen van een verbinteniskrediet van een investeringsenveloppe; 
4° wijzigingen per beleidsdomein van het totaal van de transactiekredieten, vermeld in artikel 23, 
eerste lid, 2°, van een budgettaire entiteit; 
5° wijzigingen van het liquiditeitenbudget voor wat betreft de transactiekredieten, vermeld in artikel 
24, eerste lid, 3°. 
Een budgetwijziging mag er niet toe leiden dat het nieuwe krediet lager is dan de overeenkomstig 
artikel 107, §1, vastgelegde verbintenissen of transacties. 
 
Art. 29 van het BVR-BBC- bepaalt als volgt: 
De verklarende nota bij een budgetwijziging bevat minstens: 
1° een motivering van de wijzigingen van het budget; 
2° de herziening van de onderdelen van de beleidsnota, vermeld in artikel16, 2° en 3°; 
3° in voorkomend geval, de wijziging van de onderdelen van de beleidsnota, vermeld in artikel 16, 1° 
en 4° tot en met 6°. 
De financiële nota van een budgetwijziging bevat alle onderdelen van de financiële nota van het 
budget waarop de wijziging een weerslag heeft. […] 
(opheffing in tweede lid bij BVR van 23 november 2012, art. 6) 
 
De verklarende nota bij de huidig voorgestelde budgetwijziging 2014, omvat volgende onderdelen: 

1) Motivering van de wijzigingen - via detaillering actieplan/registratiesleutel/reden wijziging 
+ toevoeging van een aparte bijlage:  "Budgetwijziging 2014:  Motivering wijzigingen" 

2) Doelstellingennota (wijziging) 
3) Doelstellingenbudget   

○ Doelstellingenbudget per beleidsdoelstelling (herziening BW - enkel wijzigingen) 
○ Doelstellingenbudget per beleidsdomein (herziening BW - enkel wijzigingen) 
○ Doelstellingenbudget per beleidsdomein (herziening BW - volledig) 

4) Doelstellingenbudget schema B1 (herziening BW), zijnde het schema B1 o.b.v. van de nieuwe 
gegevens  na de wijziging 

5) Financiële toestand (herziening BW) omvattende: 
het vergelijkend schema met de impact van de wijziging op het resultaat op kasbasis en de 
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autofinancieringsmarge en een vergelijking met diezelfde kengetallen in het initiële budget 
en het meerjarenplan 

6) lijst overheidsopdrachten - wijziging 
7) lijst daden van beschikking - wijziging 
8) lijst nominatieve subsidies - wijziging 

 
De financiële nota bevat alle onderdelen van de financiële nota van het budget 2014 waarop de 
wijziging een weerslag heeft. De wijzigingen worden weergegeven in de modelschema's die in het 
MB BBC zijn opgenomen.  
Concreet gaat het over volgende schema's: 

○ schema BW 1 - wijziging van het exploitatiebudget 
○ Schema BW 2 - wijziging van investeringsenveloppes 
○ Schema BW 3 - wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 
○ Schema BW 4 - Wijziging van het liquiditeitenbudget 

 
Uit deze documenten blijkt dat de voorgestelde budgetwijziging geen  aanpassing vereist van het 
meerjarenplan 2014-2019: 

• de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 
• het resultaat op kasbasis is groter dan of gelijk aan 0 en bedraagt 2.765.758 € 
• de autofinancieringsmarge 2014 in de budgetwijziging - zijnde 796.085 is groter dan de AFM 

2014 in het initieel MJP zijnde 351.921  
• de doelstellingennota van de budgetwijziging 2014 bevat voor het financieel boekjaar 2014 

de beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het MJP zijn 
opgenomen. 

 
Adviezen 
Verslag van het MAT dd. 2014-12-11 
 
Argumentatie 
Het ontwerp van budgetwijziging wordt besproken. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
De burgemeester voorzitter: 

• De belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht in een samenvattend document. 
• De autofinancieringsmarge is positiever dan in het initiële budget van 2014 

Dhr. Benny Maes:  
• alle informatie is tevens terug te vinden in uitgebreide documentatie. 

 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 

• De budgetwijziging omvat een geraamde meerontvangst voor de verkoop van niet 
bebouwde bouwgrond speelplein Vrolingen. Hij heeft over deze verkoop niets kunnen terug 
vinden in de notulen van het schepencollege. 

 
De burgemeester: 

• De wijziging is opgenomen op basis van een schattingsverslag. 
• Er zijn nog geen beslissingen in dit dossier genomen.   
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BESLUIT: Vaststellen budgetwijziging 2014 
eenparig aangenomen 
 

Het raad beslist: 
 
Art. 1 De budgetwijziging 2014 t.o.v. het initiële budget 2014 wordt vastgesteld als volgt: 
 
Wijziging                                       Uitgaven                        Ontvangsten                               Saldo 
 
Exploitatiebudget                        -30.088 €                          414.076 €                              444.164 € 
Investeringsbudget                 1.058.426 €                          751.801 €                             -306.625 € 
Liquiditeitenbudget                                                              -697.181 €                             -697.181 € 
 
Art.  2:  Vast te stellen dat o.b.v. het schema "Financiële toestand budget " de budgetwijziging  
past in het meerjarenplan, conform art. 27 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de 
BBC van de gemeenten, de provincies en de O.C.M.W's vermits: 

• het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar 2014 in de budgetwijziging groter is dan  
nul en 2.765.758 bedraagt; 

• de AFM (AutoFinancieringsMarge) van het financiële boekjaar 2014 in de budgetwijziging - 
zijnde 796.085, groter is dan de AFM van hetzelfde financieel boekjaar 2014 in het MJP 
(MeerJarenPlan-Initieel budget 2014), zijnde 351.921; 

• de doelstellingennota van de budgetwijziging 2014 bevat voor het financieel boekjaar 2014 de 
beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het MJP zijn 
opgenomen. 

 
Art. 3:  Binnen twintig dagen wordt aan de provinciegouverneur een kopie verzonden van dit besluit 
in  toepassing van art. 253 GD. 
 
 
PUNT 2: BEPALING VAN DE OPDRACHTEN: 
- DIE NOMINATIEF IN DE BUDGETWIJZIGING 2014 - MET DETAIL  VOORZIEN ZIJN, EN 
- WAARVOOR HET BEPALEN VAN DE WIJZE EN DE VOORWAARDEN VAN GUNNEN WORDEN 
GEDELEGEERD NAAR HET COLLEGE. 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Gelet op het raadsbesluit van 25 januari 2013 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad 
die aan het college worden gedelegeerd: 
-  opdrachten, die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de gemeente; 
-  nominatief in het budget opgenomen werken, leveringen en diensten; 
-  daden van beheer van gemeentelijke inrichtingen en eigendommen; 
-  het verlenen van grafvergunningen op de gemeentelijke begraafplaatsen. 
  Vrijstelling van visum door de financieel beheerder. 
 
Gelet inzonderheid in het voornoemd raadsbesluit op de bepaling “nominatief in het budget 
opgenomen werken, leveringen en diensten opdrachten”; 
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Gelet dat het voornoemd raadsbesluit het volgende bepaalt: 
 
“Artikel 2:  In aanvulling van art. 1 zal het college – als de gemeenteraad de voorwaarden en wijze 
van gunnen niet zelf heeft vastgelegd - de bevoegdheid krijgen tot vaststelling van de wijze en de 
voorwaarden van gunnen voor alle nominatief in het budget(wijzigingen) en haar bijlagen 
opgenomen werken, leveringen en diensten binnen de perken van de in het budget en haar bijlagen 
opgenomen kredieten en verder binnen de door de gemeenteraad n.a.v. de goedkeuring van het 
budget bepaalde krijtlijnen. 
Hiertoe zal de raad bij afzonderlijke beslissing de opdrachten bepalen:  
. die nominatief in het budget voorzien zijn en afzonderlijk omschreven in de toelichtende nota 
(beleidsnota) bij het budget en 
. waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar het 
college.” 
 
Juridische grondslag 
Het gemeentedecreet van 2005-07-15 en alle latere wijzigingen, inzonderheid op art. 43 §2 punt 11a 
en b, alsook art. 57 §3 punt 5 en 6. 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010   betreffende de beleids- en beheercyclus  van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012. 
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het 
Ministerieel Besluit van 26 november 2012.  
Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) 
en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheercyclus (B.S.30/04/2013) 
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en beheercyclus" 
(B.S.07/10/2013) 
Omzendbrief BB 2013/8 - De veralgemeende invoering van de beleids- en beheercyclus 
(B.S.30/10/2013) 
Omzendbrief BZ 2012/3 betreffende de vermindering van de plan -en rapporteringsverplichtingen: 
bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 
besturen kunnen worden opgelegd  
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Gelet op het de budgetwijziging 2014,  
Gelet op de bijgevoegde nominatieve lijst:  
'Bepaling van de opdrachten:  

• die nominatief in het budget 2014 - na wijziging met detail  voorzien zijn , en 
• waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd 

naar het college ' 
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Overwegende dat deze opdrachten (acties) bijgevolg als zijnde ’nominatief opgenomen in het 
vastgestelde budget’ beschouwd mogen worden;   
 
BESLUIT: Goedkeuren opdrachten opgenomen in de nominatieve lijst na budgetwijziging 2014 
eenparig aangenomen 
 
De Raad beslist: 
 
Art. 1 De opdrachten opgenomen in de bijgevoegde lijst:  
'Bepaling van de opdrachten:  

• die nominatief in het budget 2014 na wijziging met detail voorzien zijn, en  
• waarvoor het bepalen van de wijze en de voorwaarden van gunnen worden gedelegeerd naar 

het college' 
en dewelke acties omvatten die werden opgenomen in de beleidsnota en de doelstellingennota van 
het budget 2014 na wijziging; 
worden als zijnde nominatief opgenomen in het vastgestelde budget -na wijziging en afzonderlijk 
omschreven in de beleidsnota en doelstellingennota bij het budget-na wijziging beschouwd. 
Deze lijst maakt integrerend deel uit van dit besluit en bevat de acties die werden opgenomen in de 
beleidsnota en de doelstellingennota van de budgetwijziging 2014; 
 
Art. 2 Het bepalen van de wijze en de voorwaarde van gunnen van deze opdrachten wordt gedelegeerd 
naar het college van burgemeester en schepenen.  
 
 
PUNT 3: KENNISNAME VOORLOPIGE KREDIETEN VOOR BOEKJAAR 2015 
DE RAAD, 
 
Het meerjarenplan 2014-2019 werd vastgesteld door de gemeenteraad dd. 27.12.2013. 
 
Art. 152 van het gemeentedecreet bepaalt als volgt: Tot het budget van de gemeente is vastgesteld, 
kan de gemeente slechts beschikken over voorlopige kredieten onder de voorwaarden en binnen de 
grenzen, bepaald door de Vlaamse Regering. 
 
Het budget voor 2015 kan nog niet vastgesteld worden. 
Het systeem van voorlopige twaalfden treedt derhalve automatisch in werking. 
Dat houdt in dat een bestuur enkel nog exploitatie-uitgaven en periodieke aflossingen van leningen en 
leasings zal kunnen doen. Investeringsuitgaven zijn dus niet mogelijk (tenzij op kredieten van een 
goedgekeurde investeringsenveloppe van een vorig jaar). 
De voorlopige kredieten voor de exploitatie-uitgaven zijn beperkt. Er kan per maand nooit meer 
worden uitgegeven dan één twaalfde van de overeenkomstige kredieten die het voorgaande boekjaar 
op het exploitatiebudget waren opgenomen en dat maximaal drie keer. De BBC-regels leggen de 
kredietbewaking in de exploitatie op het niveau van de beleidsdomeinen. Het ‘overeenkomstige 
krediet in het exploitatiebudget van het vorige boekjaar’ moet op het niveau van het beleidsdomein 
bekeken worden. 
Voor de aflossingen van leningen en leasings is er geen beperking tot 3 maanden. 
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Dhr. Benny Maes stelt dat de nieuwe regelgeving mbt BBC voor vertraging in de behandeling van 
dossiers heeft gezorgd bij de financiële dienst. 
 
Dhr. Marc Weeghmans stelt dat de nieuwe regelgeving van BBC toch voor een vlottere werking zou 
moeten zorgen. 
 
Dhr. Stijn Vandersmissen vraagt waarom er geen verlaging kan gebeuren van de belastingen. 
 
Dhr. Benny Maes antwoordt dat de belastingen van Wellen zich situeren op het niveau van het 
Limburgse gemiddelde. In het verleden was dit anders: de belastingen in Wellen waren hoog in 
vergelijking met andere gemeenten in Limburg. 
Bovendien plant de nieuwe Vlaamse regering een belasting op de intercommunales, waardoor er 
minder dividenden zullen ontvangen worden. 
Belastingen verlagen is bijgevolg momenteel geen goed idee. 
 
Na deze bespreking neemt de gemeenteraad, voor boekjaar 2015, bij gebreke aan een budget, kennis 
van voorlopige kredieten, gelijk aan per maand één twaalfde van de kredieten in het exploitatiebudget 
zoals vastgesteld in het budget van boekjaar 2014. 
 
 
PUNT 4: AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING VAN DE STAAT - 
AANSLAGJAAR 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen 
 
Juridische grondslag 
Artikel 465 tot en met 470bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen houdende aanvullende 
gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat; 
 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd en inzonderheid op artikel 252 en 253 van het 
gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Zoals voor alle gemeentebelastingen mag de gemeenteraad de aanvullende belasting op de 
personenbelasting ook voor meerdere jaren vaststellen.  Dat doet geen afbreuk aan de 
beleidsvrijheid van het nieuwe bestuur voor de komende jaren.  De raad kan namelijk jaarlijks de 
aanslagvoeten herzien en opnieuw vaststellen. 
Artikel 3 van de wet van 24 juli 2008 bepaalt dat de aanslagvoet van de aanvullende 
gemeentebelasting moet vastgesteld zijn in een gemeenteraadsbesluit dat uiterlijk op 31 januari van 
het aanslagjaar in werking kan treden.  Tenzij het anders bepaald is, treedt een 
gemeenteraadsbesluit in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, overeenkomstig artikel 
187 van het Gemeentedecreet.  De aanslagvoet van de APB moet dus ten laatste vastgesteld zijn in 



 

 8/68 

een gemeenteraadsbesluit van 31 januari van het aanslagjaar . In dat geval moet het raadsbesluit 
uitdrukkelijk vermelden dat het "heden" in werking treedt.  Dat geldt trouwens voor alle besluiten 
tot vaststelling van de APB die nog in januari genomen zouden worden om te voorkomen dat de 
effectieve inwerkingtreding pas na januari zou kunnen. 
De laatste zin van artikel 3 van de wet van 24 juli 2008 voorziet nog in een opvangregeling: voor 
gemeenten die toch geen belastingreglement hebben dat op 31 januari in werking kan treden, wordt 
de APB gevestigd op basis van het percentage dat van toepassing was tijdens het vorige aanslagjaar. 
Artikel 468, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen bepaalt dat het percentage 
van de aanvullende belasting niet meer dan 1 decimaal mag bevatten. De vestiging van bijvoorbeeld 
6,25% of 6,75% APB is dus strijdig met het Wetboek. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het gemeentebestuur heeft er alle belang bij om nieuwe besluiten betreffende de APB zo vlug 
mogelijk, dit is in het begin van het aanslagjaar, aan de provinciegouverneur te bezorgen. De 
provinciegouverneur geeft namelijk jaarlijks de aanslagvoeten van de APB door aan de bevoegde 
federale overheid die instaat voor de inkohiering en de invordering. 
Met het oog op de vereenvoudiging van de aangifteprocedure van sommige categorieën van 
belastingplichtigen beschikt de FOD Financiën graag al eind januari over de toe te passen 
aanslagvoeten. Er wordt daarom verzocht, om de beslissingen tot vaststelling van de aanslagvoeten 
zowel naar de provinciegouverneur als rechtstreeks naar de FOD Financiën te versturen op volgend 
adres, per brief of per e-mail: 
FOD FINANCIEN 
Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning 
Studie- en documentatiedienst 
Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek ter attentie van mw. Anneliese D'haeseleer 
North Galaxy - Toren B 25e verdieping 
Koning Albert II-laan 33, bus 73 
1030 Brussel 
E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be  
 
BESLUIT: Goedkeuren aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat 
voor aanslagjaar 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art 1 Voor het aanslagjaar 2015 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de 
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het betreffend aanslagjaar.  
 
Art 2 De belasting wordt vastgesteld op 7,8 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk 
verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar.  Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen 
dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar, dus in 2014.  
 
Art 3  De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door toedoen van het Bestuur 
der Directe Belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 466 e.v. 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 
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Art 4 Dit besluit dient zo vlug mogelijk ondertekend overgemaakt te worden aan: 

• de provinciegouverneur 
• FOD FINANCIEN 

               Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning 
               Studie- en documentatiedienst 
               Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek ter attentie van mw. Anneliese D'haeseleer 
               North Galaxy - Toren B 25e verdieping 
               Koning Albert II-laan 33, bus 73 
               1030 Brussel 
               E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be  
 
Art 5 Dit besluit treedt heden in werking.  
 
 
PUNT 5: OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VAN HET VLAAMS GEWEST - 
AANSLAGJAAR 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De noodzaak om gemeentebelastingen in te voeren teneinde het evenwicht van het gemeentelijk 
budget te verzekeren 
 
Juridische grondslag 
De artikels 249 tot en met 260 van het Wetboek van de InkomstenBelastingen dat de reglementering 
op de onroerende voorheffing bevat; 
 
Artikel 464 van het Wetboek van de InkomstenBelastingen over de reglementering van de 
opcentiemen; 
 
Het decreet van 9 juni 1998 (B.S. 18-07-1998) houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen voor wat betreft de onroerende voorheffing; 
 
Artikel 9 van het decreet van 9 november 2012 houdende diverse bepalingen inzake financiën en 
begroting bepaalt dat de opcentiemen voortaan uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar zullen 
moeten vastgesteld worden door de gemeenteraden en de provincieraden. De mededeling aan de 
Vlaamse Belastingdienst moet gebeuren uiterlijk op 1 maart van het aanslagjaar; 
 
Zoals voor alle gemeentebelastingen mag de gemeenteraad de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing (OOV) ook voor meerdere jaren vaststellen.  Dat doet geen afbreuk aan de 
beleidsvrijheid van het nieuwe bestuur voor de komende jaren.  De raad kan namelijk jaarlijks het 
aantal opcentiemen herzien en opnieuw vaststellen.  Het aantal te vestigen opcentiemen moet 
conform artikel 9° van het decreet van 9 november 2012 houdende diverse bepalingen inzake 
financiën en begroting uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar (2014) vastgesteld zijn en uiterlijk 
op 1 maart 2014 meegedeeld zijn aan de volgende dienst: 
Mevrouw Katrien Matthijs 
Vlaamse Belastingsdienst 
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Onroerende Voorheffing 
Postsite, Vaartstraat 16 
9300 Aalst 
 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd en inzonderheid op artikel 252 en 253 van het 
gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Toelichting (feiten en context) 
De betreffende gemeenteraadsbeslissingen moeten op tijd worden bezorgd aan de 
provinciegouverneur, die, in eerste instantie, het bestuurlijk toezicht erop uitoefent. Zoals voor de 
APB bezorgt de provinciegouverneur jaarlijks de lijst met de toe te passen opcentiemen per 
gemeente aan de Vlaamse Belastingdienst, ook als de opcentiemen voor meerde jaren zijn 
vastgesteld. De provinciegouverneur doet dit voor 1 maart 2014, voor zover hij dan al over de nodige 
gegevens beschikt. 
De gemeenten moeten in dat opzicht rekening houden met een termijn van 50 dagen ingaand op de 
derde dag die volgt op het versturen van het besluit naar de gouverneur, waarbinnen de 
gemeenteraadsbeslissing kan worden geschorst. Als de gemeente pas beslist over de opcentiemen 
na 31 december  doet ze er goed aan om de beslissing ook rechtstreeks mee te delen aan de Vlaamse 
Belastingdienst op het hierboven aangegeven adres. 
 
BESLUIT: Goedkeuren opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest 
voor aanslagjaar 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Voor het aanslagjaar 2015 wordt ten behoeve van de gemeente 1350 opcentiemen op de 
onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest geheven. 
 
Art. 2 De bovenvermelde opcentiemen zullen geïnd worden samen met de onroerende voorheffing 
van het Gewest. 
 
Art. 3 Dit besluit dient tijdig te worden bezorgd aan de provinciegouverneur. 
 
 
PUNT 6: BELASTING TER BESTRIJDING VAN LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN 
- AANSLAGJAAR  2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De noodzakelijkheid om gemeentebelastingen in te voeren om het evenwicht van het budget te 
verzekeren. 
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De heffing van gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van leegstand 
en verwaarlozing van bedrijfsruimten is niet meer wenselijk ingevolge het arrest van het Hof van 
Cassatie van 24 mei 2012 dat gemeentelijke opcentiemen op een belasting die het KI als 
berekeningsgrondslag neemt, strijdig acht met artikel 464, 1° van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen; 
  
Juridische grondslag 
Het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsgebouwen, en latere wijzigingen,  hierna genoemd het decreet;  
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1997 
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsgebouwen, en latere wijzigingen, hierna genoemd het uitvoeringsbesluit;  
 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij het decreet van 28 mei 2010; 
 
Het decreet van 28 mei 2010 tot wijziging van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dat in werking trad 
op 24 juni 2010. Dit wijzigingsdecreet is van technische aard. Het wil vooreerst een vergetelheid 
rechtzetten door verwijzing naar hoofdstuk 9bis van Titel VII van het W.I.B. op te nemen. Hierdoor is 
de speciale verjaringsregeling voor de belastingschulden weer van toepassing. Daarnaast werden 
mogelijke interpretatieproblemen uitgeklaard en een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd; 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, 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 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 (rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en 
voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) 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 zijn, voor zover zij met name niet de belasting op de inkomsten 
betreffen; 
 
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende voornoemd decreet van 30 mei 2008, zoals 
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, vanwege het Agentschap van Binnenlands Bestuur, Afdeling 
Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd, inzonderheid artikel 252 en 253 houdende het 
algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Toelichting (feiten en context) 
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Een goede omschrijving van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten is opgenomen in het 
voormelde decreet en uitvoeringsbesluit voor gans het grondgebied van het Vlaamse Gewest.  
De inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten komt tot stand en wordt 
geactualiseerd  met medewerking van de gemeenten, overeenkomstig artikel 3, §1 van het decreet, 
zodat de gemeente derhalve beschikt over een lijst met de nodige identificatiegegevens van de 
leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op haar grondgebied;  
 
Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van dezelfde omschrijving van leegstaande en 
verwaarloosde bedrijfsgebouwen en van de definities van artikel 2 van het decreet, voor de vestiging 
van een eigen gemeentebelasting met toepassing van de vrijstellingen die gelden voor de 
gewestelijke heffing;  
 
Argumentatie 
Leegstand, verkrotting en verwaarlozing van bedrijfsruimten in de gemeente dient te worden 
voorkomen en bestreden. De gemeente dient derhalve een eigen belasting te vestigen op 
leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 
 
BESLUIT: Goedkeuren belastingen bestrijding leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 
voor aanslagjaar 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Belastbaar feit 
 
Art. 1  
§1. Er wordt voor het aanslagjaar 2015 een belasting geheven op de geheel of gedeeltelijk 
leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten gelegen op het grondgebied van de gemeente.  
 
§ 2. In dit reglement wordt verstaan onder:  
 
1° bedrijfsruimte: de verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw 
bevindt, als één geheel te beschouwen en waar een economische activiteit heeft plaatsgevonden of 
plaatsvindt. Deze verzameling heeft een minimale oppervlakte van 5 aren. De ruimte wordt niet 
beschouwd als bedrijfsruimte indien de woning van de eigenaar er een niet-afsplitsbaar onderdeel 
van uitmaakt en effectief wordt benut als verblijfplaats;  
 
2° economische activiteit : iedere industriële, ambachtelijke, handels-, diensten-, landbouw- of 
tuinbouw-, opslag of administratieve activiteit;  
 
3° geheel of gedeeltelijk leegstaande bedrijfsruimte: vanaf het ogenblik dat meer dan 50 % van de 
totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet effectief wordt benut;  
 
4° gehele of gedeeltelijke verwaarlozing:  
- één of meer uitgesproken gebreken vertonen aan buitenmuren, schoorstenen, dakbedekking, 
dakgebinte, buitentimmerwerk, kroonlijst, dakgoten, trappen of liften van het bedrijfsgebouw;  
- vochtindringing in het bedrijfsgebouw;  



 

 13/68 

- gevaar voor veiligheid of stabiliteit van het bedrijfsgebouw;  
- uitzonderlijk lang onafgewerkt blijven.  
 
§ 3. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het kalenderjaar dat volgt op de tweede 
opeenvolgende registratie in de inventaris, zijne het aanslagjaar 
 Zolang de toestand van leegstand of verwaarlozing blijft bestaan is de belasting van het aanslagjaar 
verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.  
 
§ 4. De houder van het zakelijk recht van de leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte wordt door 
het gemeentebestuur in kennis gesteld van de vaststelling met vermelding van:   
- de elementen die blijk geven van leegstand of verwaarlozing;  
- het belastingreglement, met de tarieven en mogelijke berekening van de belasting;  
- de vrijstellingsgronden.  
 
De houder van het zakelijk recht kan zijn opmerkingen of bezwaren schriftelijk indienen gedurende 
een termijn van dertig dagen ingaand de derde dag volgend op de verzending van de kennisgeving. 
De vaststelling kan pas definitief gebeuren na het verstrijken van die termijn.  
 
Belastingplichtige  
 
Art. 2  
§ 1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende de bedrijfsruimte 
op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.  
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door 
de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de 
belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.  
 
§ 2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de totale belastingschuld.  
Ingeval er meerdere andere houders zijn van een zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.  
 
§ 3. De overdrager van het zakelijk recht moet de verkrijger ervan in kennis stellen dat het goed is 
opgenomen op de gemeentelijke lijst van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.  
Tevens moet hij per aangetekend schrijven een kopie van de authentieke overdrachtsakte bezorgen 
aan de gemeente, binnen twee maanden na het verlijden ervan. Deze kopie bevat minstens de 
volgende gegevens:  
- naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel,  
- datum van de akte, naam en standplaats van de instrumenterende ambtenaar;  
- nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw.  
 
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, in afwijking van 
§1, als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het 
zakelijk recht wordt gevestigd.  
 
Tarief  
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Art. 3  
De belasting bedraagt forfaitair 1.500 € per bedrijfsruimte. Wanneer de oppervlakte van de 
bedrijfsruimte meer dan 500 m2 bedraagt is naast dit forfaitair bedrag, een bijkomend bedrag 
verschuldigd dat wordt bekomen met toepassing van volgende formule : 
 
(totale vloeroppervlakte gebouw (oppervlakte bouwlagen inbegrepen, zoldering niet inbegrepen) 
min 500 m2) x € 5 per vierkante meter.   
De belastbare oppervlakte wordt steeds in volle vierkante meter uitgedrukt. De gedeelten kleiner 
dan de halve vierkante meter worden weggelaten; de gedeelten gelijk aan of boven een halve meter 
worden aangerekend als volle meter.  
 
Vrijstellingen  
 
Art. 4 
§ 1. De nieuwe houder van het zakelijk recht, voor het aanslagjaar volgend op de verwerving is 
vrijgesteld van de belasting.  
 
§ 2.Een vrijstelling wordt verleend voor het bedrijfsgebouw:  
 
1° dat geheel of gedeeltelijk leegstaat ingevolge bedrijfseconomische omstandigheden maar in goede 
staat wordt gehouden zodat het onmiddellijk in gebruik kan genomen worden. Deze vrijstelling geldt 
gedurende een periode van een jaar;  
 
2° waarop een onteigeningsbeslissing rust of waarvoor een procedure tot onteigening is ingezet;  
 
3° dat in het kader van het decreet van 3 maart 1976 beschermd is als monument of stads- en 
dorpsgezicht of dat bij ministerieel besluit is opgenomen in een ontwerp van lijst tot bescherming in 
het kader van dit decreet;  
 
4° waarvoor een aanvaarde vernieuwing geldt, overeenkomstig artikel 34 van het decreet van 19 
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsgebouwen, laatst gewijzigd bij decreet van 22 juni 2012. Deze vrijstelling geldt voor een 
periode van twee jaar;  
 
5° dat het voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant, definitief gesloten overeenkomstig 
hoofdstuk III van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, voor zover 
de eigenaar actor is bij het Brownfieldconvenant. Deze vrijstelling geldt tot aan de beëindiging van 
het Brownfieldconvenant, overeenkomstig artikel 10, § 3, van het decreet van 30 maart 2007 
betreffende de Brownfieldconvenanten. Op het einde van deze periode moet de verwaarlozing en/of 
de leegstand zijn beëindigd;  
 
6° dat het voorwerp uitmaakt van een door de OVAM conform verklaard bodemsaneringsproject 
overeenkomstig titel III, hoofdstuk V, van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de 
bodemsanering en de bodembescherming. Deze vrijstelling geldt vanaf de datum van de aanvraag 
van de opschorting tot aan de datum van de eindverklaring van de OVAM overeenkomstig artikel 68 
van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, 
evenwel met een maximumtermijn van vijf jaar vanaf de conformverklaring van het 
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bodemsaneringsproject. Op het einde van deze periode moet de verwaarlozing en/of de leegstand 
zijn beëindigd;  
 
7° dat vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze 
vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de vernieling 
of beschadiging.  
 
Wijze van inning  
 
Art. 5  
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  
 
Betaaltermijn   
 
Art. 6 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  
 
Bezwaarprocedure  
 
Art. 7  
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 of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag.  
 
Verwijzing naar het W.I.B.   
 
Art. 8 
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.  
 
Bestuurlijk toezicht  
 
Art. 9  
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.  
 
Inwerkingtreding  
 
Art. 10  
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Deze verordening treedt in werking op 01.01.2015. 
 
 
PUNT 7: BELASTING TER BESTRIJDING VAN VERKROTTING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - 
AANSLAGJAAR  2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De noodzakelijkheid om gemeentebelastingen in te voeren om het evenwicht van het budget te 
verzekeren. 
 
Overwegende dat de heffing van gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke heffing ter 
bestrijding van verwaarlozing van woningen en gebouwen niet meer wenselijk is ingevolge het arrest 
van het Hof van Cassatie van 24 mei 2012 dat gemeentelijke opcentiemen op een belasting die het KI 
als berekeningsgrondslag neemt, strijdig acht met artikel 464, 1° van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen;  
 
Verkrotting en verwaarlozing van gebouwen en woningen op het grondgebied van de gemeente 
dient te worden voorkomen en bestreden; dat de gemeente derhalve een eigen belasting dient te 
vestigen op de verwaarloosde woningen en gebouwen en op de ongeschikt en onbewoonbaar 
verklaarde woningen;  
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, 
artikel 24 tot en met artikel 44bis, en latere wijzigingen, hierna genoemd het Heffingsdecreet;  
 
Het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en 
studentenkamers, en latere wijzigingen, hierna genoemd het Kamerdecreet;  
 
Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, en latere wijzigingen, hierna 
genoemd de Vlaamse Wooncode;  
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van 
verkrotting van gebouwen en woningen, en latere wijzigingen, hierna genoemd het Heffingsbesluit;  
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het 
recht van voorkoop en het sociaal beheerrecht, en latere wijzigingen, hierna genoemd het 
Kwaliteitsbesluit;  
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, en latere wijzigingen, hierna genoemd het 
Kamerbesluit;  
 
Artikel 28 van het Heffingsdecreet regelt de opmaak van een gewestelijke inventaris, bestaande uit 
twee afzonderlijke lijsten van:  
- ongeschikte en/of onbewoonbare woningen;  
- verwaarloosde gebouwen en/of woningen.  
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Artikel 29 van het Heffingsdecreet omschrijft wanneer een gebouw of woning wordt beschouwd als 
verwaarloosd; dat de criteria voor beoordeling zijn bepaald in artikel 5 van het uitvoeringsbesluit ;  
 
Verwaarloosde woningen en gebouwen worden opgenomen in de inventaris overeenkomstig artikel 
32 van het Heffingsdecreet. Gemeenten delen aan de inventarisbeheerder mee welke gebouwen en 
woningen op haar grondgebied verwaarloosd zijn. De inventarisbeheerder neemt het gebouw of de 
woning op in de inventarislijst, na de vaststelling in een administratieve akte en na afhandeling van 
het eventueel bezwaar van de houder van het zakelijk recht;  
 
Ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen worden opgenomen in de inventaris 
overeenkomstig artikel 34 van het Heffingsdecreet. De burgemeester neemt een besluit tot 
ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring na toepassing van de procedure vermeld in artikel 15 van de 
Vlaamse Wooncode. De inventarisbeheerder neemt de woning op in de inventarislijst van 
ongeschikte en/of onbewoonbare woningen op datum van het besluit tot ongeschikt- en 
onbewoonbaarverklaring van de burgemeester. De opname op de inventaris wordt vermeld in het 
besluit van de burgemeester. Dat besluit geldt als registratieattest;  
 
Artikel 34bis van het Heffingsdecreet regelt de procedure die de houder van het zakelijk recht dient 
te volgen indien hij beroep wenst in te stellen tegen de opname van een woning of gebouw in de 
inventaris. Het beroep wordt ingediend na ontvangst van het registratieattest;  
 
De gemeente ontvangt overeenkomstig artikel 28, §2 van het Heffingsdecreet een uittreksel van de 
in de inventaris geregistreerde gebouwen en/of woningen die zich op haar grondgebied bevinden, 
met vermelding van de gebouwen en/of woningen waarop een gewestelijke heffing werd geïnd;  
 
De vaststelling van ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid van zelfstandige en niet-zelfstandige 
woningen is degelijk en omvattend geregeld in respectievelijk de Vlaamse Wooncode en het 
Kwaliteitsbesluit en het Kamerdecreet en Kamerbesluit, terwijl de vaststelling van verwaarlozing van 
woningen en gebouwen geregeld is in het Heffingsdecreet en het Heffingsbesluit en dit voor gans het 
grondgebied van het Vlaamse Gewest, dat de inventaris van verwaarloosde gebouwen en woningen 
en ongeschikte en onbewoonbare woningen tot stand komt met medewerking van de gemeenten; 
 
De gewestelijke reglementering voorziet in uitgewerkte beroepsprocedures tegen zowel de 
vaststellingen van ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid en verwaarlozing als de opname in de 
gewestelijke inventaris;  
 
Het is derhalve verantwoord dat de gemeente gebruik maakt van de bestaande gewestelijke 
inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde woningen en 
gebouwen voor de vestiging van een eigen gemeentebelasting;  
 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij het decreet van 28 mei 2010; 
 
Het decreet van 28 mei 2010 tot wijziging van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dat in werking trad 
op 24 juni 2010. Dit wijzigingsdecreet is van technische aard. Het wil vooreerst een vergetelheid 



 

 18/68 

rechtzetten door verwijzing naar hoofdstuk 9bis van Titel VII van het W.I.B. op te nemen. Hierdoor is 
de speciale verjaringsregeling voor de belastingschulden weer van toepassing. Daarnaast werden 
mogelijke interpretatieproblemen uitgeklaard en een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd; 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, 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 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 (rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en 
voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) 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 zijn, voor zover zij met name niet de belasting op de inkomsten 
betreffen; 
 
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende voornoemd decreet van 30 mei 2008, zoals 
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, vanwege het Agentschap van Binnenlands Bestuur, Afdeling 
Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd, inzonderheid artikel 252 en 253 houdende het 
algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
BESLUIT: Belasting ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen voor aanslagjaar 
2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Belastbaar feit  
 
Art 1  
§1. Er wordt voor het aanslagjaar 2015 een belasting geheven op verwaarloosde gebouwen en 
verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen gelegen op het grondgebied van de 
gemeente.  
Onder verwaarloosde woningen en gebouwen en ongeschikte en onbewoonbare woningen wordt 
verstaan de gebouwen en woningen opgenomen in de inventaris, bedoeld in artikel 28, §2, eerste lid 
van het heffingsdecreet.  
 
§ 2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw 
gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in de inventaris.  
Zolang het gebouw of de woning niet uit de inventaris is geschrapt, is de belasting van het 
aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.  
 
Belastingplichtige  
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Art. 2 
§ 1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende de woning of het 
gebouw op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.  
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door 
de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de 
belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.  
 
§ 2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de totale belastingschuld.  
Ingeval er meerdere andere houders zijn van een zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.  
 
§ 3. De overdrager van het zakelijk recht moet de verkrijger ervan in kennis stellen dat het goed is 
opgenomen in de inventaris.  
Tevens moet hij per aangetekend schrijven een kopie van de authentieke overdrachtsakte bezorgen 
aan de gemeente, binnen twee maanden na het verlijden ervan. Deze kopie bevat minstens de 
volgende gegevens:  
- naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel,  
- datum van de akte, naam en standplaats van de instrumenterende ambtenaar;  
- nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw  
 
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, in afwijking van 
§1, als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het 
zakelijk recht wordt gevestigd.  
 
Tarief  
 
Art. 3 
De belasting bedraagt 750 € per gebouw of woning.  
 
Vrijstellingen  
 
Art. 4  
§ 1. Van de belasting is vrijgesteld:  
 
1° de houder van het zakelijk recht die de woning of het gebouw uitsluitend gebruikt als  
hoofdverblijfplaats en over geen enkele andere woning beschikt;  
 
2° de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de 
woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend op het 
verkrijgen van het zakelijk recht.  
 
§ 2. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning :  
1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan;  
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2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig 
of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;  
 
3° krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld 
ontwerp van lijst tot bescherming als monument;  
 
4° deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, of van 
een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van 
lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap;  
 
5° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze 
vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de datum van de vernieling 
of beschadiging;  
 
6° gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning voor 
stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt 
gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige 
vergunning;  
 
7° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode;  
 
8° het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheerrecht, overeenkomstig artikel 90 van 
de Vlaamse Wooncode.  
 
Wijze van inning  
 
Art. 5  
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  
 
Betaaltermijn  
 
Art. 6  
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  
 
Bezwaarprocedure 
 
Art. 7  
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 of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag.  
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Verwijzing naar het W.I.B.  
 
Art. 8 
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.  
 
Bestuurlijk toezicht   
 
Art. 9 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.  
 
Inwerkingtreding  
 
Art. 10 
Deze verordening treedt in werking op 01.01.2015. 
 
 
PUNT 8: BELASTING OP HET NIET AFKOPPELEN VAN HEMEL- EN AFVALWATER OP PRIVAAT DOMEIN 
BIJ DE AANLEG VAN EEN 2 DWA STELSEL OP OPENBAAR DOMEIN – AANSLAGJAAR 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De noodzakelijkheid om gemeentebelastingen in te voeren om het evenwicht van het budget te 
verzekeren. 
 
Het besluit van de gemeenteraad dd. 21.10.2011 houdende het ‘subsidiereglement bij de verplichte 
afkoppeling van hemel- en afvalwater op privaat domein bij de aanleg van 2 DWA stelsels op 
openbaar domein – aanpassing’; 
 
Bij de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels is een maximale afkoppeling op woningniveau 
noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies voor de uitvoering van 
rioleringswerken vanwege de Vlaamse Milieu Maatschappij;   
 
Het is wenselijk om een belasting te vestigen op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater in die 
projecten;   
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij het decreet van 28 mei 2010; 
 
Het decreet van 28 mei 2010 tot wijziging van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dat in werking trad 
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op 24 juni 2010. Dit wijzigingsdecreet is van technische aard. Het wil vooreerst een vergetelheid 
rechtzetten door verwijzing naar hoofdstuk 9bis van Titel VII van het W.I.B. op te nemen. Hierdoor is 
de speciale verjaringsregeling voor de belastingschulden weer van toepassing. Daarnaast werden 
mogelijke interpretatieproblemen uitgeklaard en een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd; 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, 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 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 (rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en 
voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) 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 zijn, voor zover zij met name niet de belasting op de inkomsten 
betreffen; 
 
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende voornoemd decreet van 30 mei 2008, zoals 
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, vanwege het Agentschap van Binnenlands Bestuur, Afdeling 
Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd, inzonderheid artikel 252 en 253 houdende het 
algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Gelet dat de artikelen 5 en 6 uit het decreet dd. 30.05.2008, zoals gewijzigd 28.05.2010, betreffende 
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 
stipuleren:  
 
" Art. 5. Door de bevoegde overheid worden personeelsleden aangesteld die bevoegd zijn om een 
controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van 
de belastingverordening en de bepalingen, vermeld in artikelen 6 en 7. 
De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, behoren inzake provinciebelastingen tot het personeel 
van de provincie en inzake gemeentebelastingen tot het personeel van de gemeente. De door hen 
opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 
De financieel beheerder kan niet worden aangesteld overeenkomstig het eerste lid. 
Art. 6. Om de toepassing van de belastingverordening te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de 
personeelsleden, vermeld in artikel 5, gemachtigd alle fiscale onderzoeksbevoegdheden uit te voeren 
die krachtens artikel 11 toepassing vinden op het vlak van provincie- en gemeentebelastingen. 
Specifiek inzake de controle en het onderzoek van boeken en bescheiden die noodzakelijk zijn voor 
de vestiging van de belasting, is iedereen die over dergelijke boeken of bescheiden beschikt, verplicht 
die zonder verplaatsing voor te leggen op ieder verzoek van de personeelsleden, vermeld in artikel 5. 
Iedereen is verplicht aan de personeelsleden, vermeld in het eerste lid, voorzien van een 
aanstellingsbewijs, vrije toegang te verlenen tot de al dan niet bebouwde onroerende goederen, die 
een belastbaar element kunnen vormen of bevatten of waar een belastbare activiteit wordt 
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uitgeoefend. Om de belastingplicht te kunnen bepalen of de grondslag van de belasting te kunnen 
controleren of onderzoeken, moet aan die personeelsleden de mogelijkheid 
worden geboden vaststellingen te doen. Tot particuliere woningen of bewoonde lokalen hebben die 
personeelsleden evenwel alleen toegang tussen vijf uur ’s morgens en negen uur ’s avonds, na 
machtiging van de politierechter tenzij uit vrije wil toegang wordt verleend. 
De personeelsleden, vermeld in artikel 5, zijn eveneens gemachtigd de nodige vaststellingen te doen 
op het grondgebied van een andere provincie of gemeente." 
 
BESLUIT: Goedkeuren belasting op het niet afkoppelen van hemel- en afvalwater op privaat 
domein bij de aanleg van een 2 DWA stelsel op het openbaar domein voor aanslagjaar 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2015 een belasting geheven op het niet 
maximaal afkoppelen van hemel- en afvalwater op privaat domein bij de aanleg van een 2DWA 
stelsel op openbaar domein. 
 
Art. 2 De realisatie van de maximale afkoppeling op privaat domein dient uiterlijk plaats te vinden bij 
het einde der werken op openbaar domein.   
De vaststelling van het niet maximaal afkoppelen van hemel- en afvalwater op privaat domein bij de 
aanleg van een 2DWA stelsel op openbaar domein gebeurt door een personeelslid aangesteld door 
het college van burgemeester en schepenen om een controle en onderzoek in te stellen en 
vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van de belastingverordening.  Het 
personeelslid stelt een proces-verbaal op.   
 
Art. 3 De belasting is verschuldigd door de eigenaar van een gebouw die – naar aanleiding van de 
aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op het openbaar domein – het hemel- en afvalwater niet 
maximaal afkoppelt.  De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
 
Art. 4 De belasting wordt berekend als volgt:  
- Voor de eerste 12 maanden na beëindiging der werken aan het openbaar rioolstelsel: een 
forfaitair bedrag van 100 euro per begonnen maand dat de afkoppeling op privé-terrein niet 
maximaal werd gerealiseerd. 
- Vanaf de 13 de maand na beëindiging der werken aan het openbaar rioolstelsel: een 
forfaitair bedrag van 200 euro per begonnen maand dat de afkoppeling op privé-terrein niet 
maximaal werd gerealiseerd.   
 
Art. 5 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld door het college 
van burgemeester en schepenen op basis van het proces-verbaal van niet afkoppeling zoals 
opgesteld door een personeelslid daartoe speciaal aangesteld door het college van burgemeester en 
schepenen.      
 
Art. 6 De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar 
dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. 
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Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste financieel 
beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending 
gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. 
 
Behalve de elementen vermeld op het kohier moet het aanslagbiljet alle noodzakelijke gegevens 
bevatten om de belastingschuldige toe te laten gebruik te maken van zijn bezwaarrecht. Het decreet 
vermeld in artikel 4, §3: 
1° de verzendingsdatum van het aanslagbiljet; 
2° de uiterste betalingsdatum; 
3° de termijn waarbinnen een bezwaarschift kan worden ingediend, de benaming, het adres en de 
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de 
vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks 
uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. 
 
Het reglement of een samenvatting van het reglement op basis waarvan de belasting is gevestigd, 
wordt op het aanslagbiljet afgedrukt of wordt als bijlage toegevoegd. 
 
Gezien een hoorzitting voortaan enkel georganiseerd wordt indien een belastingschuldige of zijn 
vertegenwoordiger erom heeft gevraagd in zijn bezwaarschift (zie art. 9, §4), is het nodig dat deze 
mogelijkheid wordt vermeld op het aanslagbiljet. 
 
Art. 7 De belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger)kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag of vanaf de datum van de contact inning. 
Het bezwaarschift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en 
schepenen worden ingediend en worden gemotiveerd. Het bezwaarschift mag eveneens, tegen 
ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het 
orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst. 
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en 
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het 
voorwerp van het bezwaarschift en een opgave van de feiten en middelen. 
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is 
aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschift een 
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn 
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. 
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele 
aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting 
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 
 
Art. 8 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Art. 9 Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast 
betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. 
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PUNT 9: BELASTING OP BOUW- EN VERKAVELINGSAANVRAGEN - AANSLAGJAAR 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De noodzakelijkheid om gemeentebelastingen in te voeren om het evenwicht van het budget te 
verzekeren. 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij het decreet van 28 mei 2010; 
 
Het decreet van 28 mei 2010 tot wijziging van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dat in werking trad 
op 24 juni 2010. Dit wijzigingsdecreet is van technische aard. Het wil vooreerst een vergetelheid 
rechtzetten door verwijzing naar hoofdstuk 9bis van Titel VII van het W.I.B. op te nemen. Hierdoor is 
de speciale verjaringsregeling voor de belastingschulden weer van toepassing. Daarnaast werden 
mogelijke interpretatieproblemen uitgeklaard en een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd; 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, 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 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 (rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en 
voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) 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 zijn, voor zover zij met name niet de belasting op de inkomsten 
betreffen; 
 
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende voornoemd decreet van 30 mei 2008, zoals 
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, vanwege het Agentschap van Binnenlands Bestuur, Afdeling 
Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd, inzonderheid artikel 252 en 253 houdende het 
algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
BESLUIT: Goedkeuren belasting op bouw- en verkavelingsaanvragen voor aanslagjaar 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2015 een indirecte belasting geheven op 
bouw- en verkavelingsaanvragen en aanvragen tot wijziging van de verkaveling. 
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Art. 2 De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen door wie een bij art. 1 
bedoelde vergunningsaanvraag werd ingediend. 
 
Art. 3 Het bedrag van deze belasting wordt als volgt vastgesteld : 
 - bouwaanvragen : 
a. voor gebouwen waarvoor het nodig is, ter plaatse de juiste inplanting aan te geven : € 85,00; 
b. voor gebouwen en verbouwingen waarvoor het niet nodig is, ter plaatse de juiste inplanting 
               aan te geven : € 5,00; 
Indien er een openbaar onderzoek wordt georganiseerd, wordt de belasting  verhoogd met de kosten  
per aangetekende zending. 
 
 - verkavelingsaanvragen  en –wijzigingen : 
- voor lot 1 & 2 : € 10,00  
- vanaf lot 3 : € 50,00 
Indien er een openbaar onderzoek wordt georganiseerd, wordt de belasting  eveneens verhoogd met 
de kosten  per aangetekende zending;  
 
 - indiening meldingsformulier : € 5,00; 
 
Art. 4 De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar 
dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste financieel 
beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending 
gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. 
 
Behalve de elementen vermeld op het kohier moet het aanslagbiljet alle noodzakelijke gegevens 
bevatten om de belastingschuldige toe te laten gebruik te maken van zijn bezwaarrecht. Het decreet 
vermeld in artikel 4, §3: 
1° de verzendingsdatum van het aanslagbiljet; 
2° de uiterste betalingsdatum; 
3° de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend, de benaming, het adres en de 
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de 
vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks 
uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. 
 
Het reglement of een samenvatting van het reglement op basis waarvan de belasting is gevestigd, 
wordt op het aanslagbiljet afgedrukt of wordt als bijlage toegevoegd. 
 
Gezien een hoorzitting voortaan enkel georganiseerd wordt indien een belastingschuldige of zijn 
vertegenwoordiger erom heeft gevraagd in zijn bezwaarschrift (zie art. 9, §4), is het nodig dat deze 
mogelijkheid wordt vermeld op het aanslagbiljet. 
 
Art. 5 De belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger)kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag of vanaf de datum van de contact inning. 
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Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en 
schepenen worden ingediend en worden gemotiveerd. Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen 
ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het 
orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst. 
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en 
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het 
voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. 
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is 
aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een 
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn 
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. 
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele 
aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting 
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 
 
Art. 6 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Art. 7 Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast 
betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
 
PUNT 10: BELASTING OP DE DRIJFKRACHT VAN MOTOREN - AANSLAGJAAR 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De noodzakelijkheid om gemeentebelastingen in te voeren om het evenwicht van het budget te 
verzekeren. 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij het decreet van 28 mei 2010; 
 
Het decreet van 28 mei 2010 tot wijziging van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dat in werking trad 
op 24 juni 2010. Dit wijzigingsdecreet is van technische aard. Het wil vooreerst een vergetelheid 
rechtzetten door verwijzing naar hoofdstuk 9bis van Titel VII van het W.I.B. op te nemen. Hierdoor is 
de speciale verjaringsregeling voor de belastingschulden weer van toepassing. Daarnaast werden 
mogelijke interpretatieproblemen uitgeklaard en een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd; 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, 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 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 (rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en 
voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) 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 
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vervolgingen) van toepassing zijn, voor zover zij met name niet de belasting op de inkomsten 
betreffen; 
 
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende voornoemd decreet van 30 mei 2008, zoals 
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, vanwege het Agentschap van Binnenlands Bestuur, Afdeling 
Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd, inzonderheid artikel 252 en 253 houdende het 
algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
BESLUIT: Goedkeuren belasting op de drijfkracht van motoren voor aanslagjaar 2015 
14 stemmen voor: Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes, Albert Thijs, Chris Ramaekers, Frank 
Cornitensis, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans, Dirk Ottenburghs, Mario 
Vanvoorden, Marc Beertens en Els Robeyns 
3 stemmen tegen: Sandra Jans, Marc Weeghmans en Stijn Vandersmissen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt voor het aanslagjaar 2015 ten laste van de nijverheids-, handels- en 
landbouwondernemingen een belasting van  € 9,92 per kilowatt geheven op motoren, ongeacht de 
brandstof of de energie die deze motoren in beweging brengt. De belasting is verschuldigd voor de 
motoren die door de belastingplichtige gebruikt worden voor de uitbating van de zetel of exploitatie-
eenheid van de onderneming. Dient als exploitatie-eenheid beschouwd, iedere inrichting of werf van 
om het even welke aard, die gedurende een ononderbroken periode van tenminste drie maanden op 
het grondgebied van de gemeente is gevestigd. 
De belasting is echter niet verschuldigd aan de gemeente waar de zetel van de onderneming 
gevestigd is, voor de motoren, gebruikt in een exploitatie-eenheid in de mate waarin die motoren 
kunnen belast worden door de gemeente waar de exploitatie-eenheid is gevestigd. 
Wanneer hetzij de zetel, hetzij een exploitatie-eenheid geregeld en op duurzame wijze een 
verplaatsbare motor gebruikt voor de verbinding met een of meer exploitatie-eenheden of met een 
verkeersweg, is daarvoor de belasting enkel verschuldigd indien hetzij de zetel, hetzij de 
voornaamste exploitatie-eenheid gevestigd is in de gemeente. De door de tijdelijke vennootschap 
verschuldigde belasting wordt ten laste van deze ingevorderd of ten laste van de natuurlijke of 
rechtspersonen, die er deel van uitmaakten. Na de ontbinding van de tijdelijke vennootschap zijn de 
natuurlijke of rechtspersonen, die er deel van uitmaakten, hoofdelijk mede de nog in te vorderen 
belasting verschuldigd . 
 
Art. 2 De belasting wordt gevestigd op grond van de belastbare motoren geplaatst of gebruikt tijdens 
het jaar dat onmiddellijk voorafging aan het jaar waarop de belasting slaat. 
Bij stopzetting van bedrijf in de loop van het jaar wordt er een bijzondere bijkomende aanslag 
gevestigd, berekend op basis van de belastbare motoren geplaatst en gebruikt tijdens het jaar of 
jaargedeelte waarin de bedrijfsstopzetting plaats heeft. De belastingplichtigen die onder toepassing 
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vallen van deze bepaling zijn verplicht uiterlijk acht dagen na de stopzetting van het bedrijf hiervan 
aangifte te doen bij het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
De grondslagen van de belasting zijn de volgende : 
 
a. Beschikt de onderneming slechts over één motor, dan wordt de belasting gevestigd volgens 
de drijfkracht opgegeven in het besluit waarbij de vergunning tot het plaatsen van de motor wordt 
verleend of akte van die plaatsing gegeven wordt. 
 
b. Beschikt de onderneming over verscheidene motoren, dan wordt de belastbare drijfkracht 
vastgesteld op grond van de som van de krachten – opgegeven in de besluiten waarbij vergunning tot 
het plaatsen gegeven wordt – vermenigvuldigd met een simultaancoëfficiënt die verandert volgens 
het aantal motoren. 
Deze coëfficiënt, gelijk aan de eenheid van één motor, wordt tot en met dertig motoren, met 1/100 
van de eenheid, per bijkomende motor verminderd en blijft daarna vast en gelijk aan 0,70 voor 31 
motoren en meer. 
Voor het vaststellen van de simultaancoëfficiënt wordt rekening gehouden met de toestand op 1 
januari van het jaar dat onmiddellijk voorafging aan het jaar waarop de stopzetting plaats heeft, of 
voor een nieuwe onderneming met de datum van inwerkstelling. De kracht van de hydraulische 
toestellen wordt vastgesteld in overleg tussen de belastingplichtige en het College van Burgemeester 
en Schepenen. Bij onenigheid staat het de belastingplichtige vrij een tegenonderzoek uit te lokken. 
De bepalingen van dit artikel zijn toepasselijk door de gemeente naar rata van het aantal door haar 
belaste motoren. 
 
Art. 3   Is van belasting vrijgesteld : 
1. Elke onderneming waarvan de totale belastbare drijfkracht wordt vastgesteld als zijnde 
minder of gelijk aan 250 kilowatt. 
 
2.     
a.        De motor die heel het jaar stil ligt. Het tijdelijk stilleggen voor een ononderbroken periode 
gelijk aan of langer dan één maand, geeft aanleiding tot een belastingvermindering in verhouding tot 
het aantal maanden gedurende dewelke de motor heeft stilgelegen. Met een inactiviteit voor een 
duur van één maand wordt gelijkgesteld de activiteit die beperkt is tot één dag werk op vier weken in 
de bedrijven die met de R.V.A. een akkoord hebben aangegaan inzake de activiteitsvermindering om 
een massaal ontslag van personeel te voorkomen . 
De verplichte vakantieperiode wordt niet in aanmerking genomen voor het bekomen van deze 
gedeeltelijke vermindering.  
In geval van vermindering wegens tijdelijk stilliggen, blijft voor deze motor de simultaancoëfficiënt 
gelden die op de onderneming van toepassing is. 
Geen belastingvermindering kan aan de belanghebbende verleend worden, tenzij op grond van ter 
post aangetekende of tegen ontvangstbewijs afgegeven berichten die aan het gemeentebestuur 
enerzijds de datum van het stilleggen en anderzijds de datum van het terug in werking stellen van de 
motor bekend maken. 
Voor het berekenen van de belastingvermindering gaat dit stilliggen van de motor pas in na 
ontvangst van het eerste bericht. 
De bouwondernemingen, die een regelmatige boekhouding bijhouden, kunnen na een uitdrukkelijk 
verzoek, gemachtigd worden het stilliggen van de motoren te rechtvaardigen door het bijhouden van 
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een inschrijvingsboekje waarin de begin- en einddatum van het stilleggen van elke motor en de werf 
waar hij normaal gebruikt wordt, ingeschreven worden. Op het einde van het jaar vult de aannemer 
zijn verklaring in op basis van de aanduidingen in dit inschrijvingsboekje. De nauwkeurigheid van 
deze inschrijvingen kan op elk ogenblik nagegaan worden. 
Met een inactiviteit voor een duur van één maand wordt gelijkgesteld de inactiviteit gedurende een 
periode van vier weken, gevolgd door een activiteitsperiode van één week, als het gebrek aan werk 
te wijten is aan economische oorzaken. 
b.  De motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat   onder de verkeersbelasting valt 
of speciaal van deze belasting is vrijgesteld. 
c.           De motor van een draagbaar toestel. 
d.     De motor die een elektrische generator drijft, voor het   gedeelte  van zijn vermogen dat 
overeenstemt met wat nodig is  voor het drijven van de generator. 
e. De persluchtmotor. 
f. De motoren die in een drukstation gebruikt worden om de compressoren aan te drijven die 
instaan voor het drukregime in de vervoerleidingen voor aardgas.  
g. De motorkracht die uitsluitend wordt gebruikt voor toestellen tot wateruitputting, wat ook 
de oorsprong ervan is, verluchting en verlichting. 
h. De hulpmotor, d.w.z. deze waarvan de werking niet onmisbaar is voor de normale gang van 
de onderneming en die slechts werkt in uitzonderingsgevallen, wanneer zijn werking niet voor gevolg 
heeft de productie te verhogen. 
i. De wisselmotor, d.w.z. die welke uitsluitend bestemd is voor hetzelfde werk als een ander 
die hij tijdelijk moet vervangen. 
 
De hulp- en wisselmotoren kunnen aangewend worden om gelijktijdig met de normaal gebruikte 
motoren te werken en dit gedurende de tijd nodig om de voortzetting van de produktie te 
verzekeren. 
 
Art. 4  De motoren, die van de belasting zijn vrijgesteld wegens stilliggen gedurende het ganse jaar 
evenals degene die bij de toepassing van de leden b. tot i. van artikel 3 vrijgesteld zijn, komen niet in 
aanmerking voor het vaststellen van de simultaancoëfficiënt van de installatie van de 
belastingplichtige. 
 
Art. 5 Aan nieuw opgerichte nijverheidsbedrijven of fabrieken wordt gedurende maximum 5 
opeenvolgende jaren, teruggave of vrijstelling van de belasting verleend. Dit laatste is enkel het geval 
als de volgende voorwaarden vervuld worden: 
 
a. In de loop van het belastingjaar een bezoldigingsbedrag aan in België gedomicilieerde 
werknemers vereffend hebben, overeenstemmende met ten minste 2.500 werkdagen of hiermee 
gelijkgestelde dagen. 
b. Vrijgesteld zijn van de onroerende voorheffing op de onroerende goederen, opgericht op het 
grondgebied van de gemeente en die werkelijk het voorwerp uitgemaakt hebben van de 
investeringen, zowel voor de gebouwen als voor materieel en de outillage, onroerend van nature of 
door bestemming, ingeschreven in de kadastrale documenten. 
c. binnen twee maanden na het verstrijken van het belastingjaar een verzoek om ontheffing 
doen bij het College van Burgemeester en Schepenen en dit verzoek kunnen staven met 
bewijsstukken.  
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Van deze ontheffing kan niet genoten worden : 
a. door bedrijven, die zich binnen het grondgebied van de gemeente verplaatsen; 
b. wanneer een bedrijf opgericht wordt door wijziging, samenvoeging of splitsing juridisch of 
hoe dan ook, van bestaande bedrijven, op het grondgebied van de gemeente. 
 
Art. 6  Wanneer de fabricagemachines wegens een ongeval niet in staat zijn om meer dan 80 % van 
de door een belastbare motor geleverde kracht te gebruiken, zal de belastingplichtige slechts belast 
worden op de verbruikte kracht van de motor uitgedrukt in kilowatt, op voorwaarde dat de 
gedeeltelijke activiteit ten minste drie maanden geduurd heeft en dat de beschikbare kracht niet 
voor andere doeleinden aangewend werd. 
Om van deze vermindering te genieten, moet de belastingplichtige aan het gemeentebestuur een 
bericht gegeven hebben, hetzij aangetekend, hetzij afgeleverd tegen ontvangstbewijs. Dat bericht 
bevat naast de datum van de datum van het ongeval ook die van het opnieuw aanzetten van de 
motor. 
Voor de berekening van de belastingvermindering gaat de datum van het stilliggen van de motor 
slechts in vanaf de ontvangst van het eerste bericht. 
De aanvrager moet bovendien op het eerste verzoek aan het gemeentebestuur alle stukken 
voorleggen waardoor de juistheid van zijn verklaringen kan nagegaan worden. 
Wanneer een motor buiten gebruik gesteld wordt wegens ongeval, moet dat binnen acht dagen, aan 
het gemeentebestuur bekendgemaakt worden, op straf van verlies van het recht op 
belastingvermindering. 
 
Art. 7  Wanneer de installaties van een onderneming voorzien zijn van meetapparaten voor het 
maximumkwartuurvermogen, waarvan de metingen maandelijks door de leverancier van elektrische 
energie worden gedaan met het oog op het factureren ervan en wanneer dat bedrijf ook belast werd 
op grond van wat in de artikels 1 en 6 bepaald wordt gedurende een periode van ten minste twee 
jaar, dan wordt het bedrag van de belastingen van de volgende dienstjaren, op verzoek van de 
exploitant, vastgesteld op basis van een belastbaar vermogen, bepaald in functie van de variatie van 
het ene jaar tot het andere, van de rekenkundig gemiddelde van de twaalf maandelijkse 
maximumkwar-tuurvermogens. 
Daartoe berekent het bestuur de verhouding tussen het vermogen, dat voor het jongste belastingjaar 
op grond van de inhoud van artikels 1 tot 6 aangeslagen werd en het rekenkundig gemiddelde der 
twaalf maandelijkse maximumkwartuurvermogens opgenomen tijdens hetzelfde jaar; deze 
verhouding wordt “verhoudingsfactor” genoemd. 
Vervolgens wordt het belastbaar vermogen elk jaar berekend door vermenigvuldiging van het 
rekenkundig gemiddelde van de twaalf maximumkwartvermogens van het jaar met de 
verhoudingsfactor. 
De waarde van de verhoudingsfactor wordt niet gewijzigd zolang het rekenkundig gemiddelde van de 
maximumkwartuurvermogens van een jaar niet meer dan 20 % verschilt van het refertejaar, d.w.z. 
van het jaar dat in aanmerking werd genomen voor de berekening van de verhoudingsfactor. 
Bedraagt dit verschil meer dan 20 % dan telt het bestuur de belastbare elementen om een nieuwe 
verhoudingsfactor te berekenen. 
Om het voordeel van de bepalingen van dit artikel te genieten, moet de exploitant voor 31 januari 
van het belastingjaar een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur indienen met opgave van de 
maandelijkse waarden van het maximumkwartvermogen, die in zijn installaties werden opgenomen 
tijdens dat jaar, voorafgaande aan het jaar wanneer hij om de toepassing van deze bepalingen 
verzoekt; hij moet er zich bovendien toe verbinden bij zijn jaarlijkse aangifte de opgave van de 
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maandelijkse waarden van het maximumvermogen van het belastingjaar te voegen en het bestuur 
toe te laten steeds de in zijn installatie gedane metingen van het maximumvermogen, vermeld op de 
facturen voor levering van elektrische energie, te controleren. 
De exploitant die deze wijze van aangifte, controle en aanslag kiest, verbindt zich door zijn keuze 
voor een periode van vijf jaar. 
Behalve bij verzet van de exploitant of van het bestuur bij het verstrijken van die periode, wordt deze 
stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van vijf jaar. 
 
Art. 8  De belastingplichtigen zijn verplicht de belastbare elementen op te geven overeenkomstig een 
formulier hen toegezonden door het gemeentebestuur. Dit formulier dient voor de erin vermelde 
dag teruggezonden te worden. 
Zij die geen aangifteformulier ontvangen hebben of belastingplichtig worden na de inzameling van de 
aangifteformulieren zijn niettemin verplicht voor 01.05.2015 spontaan de nodige gegevens aan het 
gemeentebestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen berekenen. 
 
Art. 9  De exploitant dient de eventuele veranderingen of verplaatsingen van motoren, die zich in de 
loop van het jaar voorgedaan hebben, aan het gemeentebestuur bekend te maken, behalve wanneer 
de onderneming op geldige wijze de regeling, bedoeld van artikel 7 heeft gekozen. 
 
Art.10  Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 
vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het 
college van burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de 
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd 
evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de datum van verzending 
van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende 
een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar.  Deze termijn wordt met twee 
jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de 
bedoeling schade te berokkenen. 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50 % en wordt ook ingekohierd. 
 
Art. 11  Artikel 5 van het decreet verleent de bevoegdheid tot het stellen van alle nodige fiscale 
onderzoeks- en controleverrichtingen in verband met de toepassing van de belastingverordening en 
de bepalingen, vermeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet. 
De bevoegde personeelsleden van de gemeente moeten daartoe speciaal worden aangesteld door 
respectievelijk het college van burgemeester en schepenen. 
Het kunnen zowel personeelsleden in statutair of in contractueel verband zijn. 
Het proces-verbaal dat deze personeelsleden opmaken heeft bewijskracht tot bewijs van het 
tegendeel. Hierdoor wordt er een bijzondere bewijswaarde aan verleend zodat het controlerend 
personeelslid een bevoorrechte getuigenis kan leveren die de rechter niet naast zich kan neerleggen, 
tenzij het tegendeel bewezen wordt. De bewijslast wordt dus verlegd van de overheid naar de 
belastingplichtige. 
Artikel 6 van het decreet regelt de bevoegdheden van de controlerende personeelsleden bedoeld in 
artikel 5.  
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De verplichting tot het voorleggen van boeken en bescheiden geldt niet alleen voor de 
belastingplichtigen, maar ook voor derden, met name voor iedereen die over dergelijke boeken of 
bescheiden zou beschikken. 
 
De controlerende personeelsleden beschikken over een speciaal toegangsrecht, eventueel mits 
machtiging van de politierechter. Een machtiging is niet nodig indien uit vrije wil toegang wordt 
verleend. Het spreekt voor zich dat in dit verband geen enkel misbruik vanwege de controlerende 
personeelsleden kan worden aanvaard.  
De financieel beheerder kan niet worden aangesteld als controlerend  personeelslid. 
 
Art. 12 De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar 
dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste financieel 
beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending 
gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. 
 
Behalve de elementen vermeld op het kohier moet het aanslagbiljet alle noodzakelijke gegevens 
bevatten om de belastingschuldige toe te laten gebruik te maken van zijn bezwaarrecht. Het decreet 
vermeld in artikel 4, §3: 
1° de verzendingsdatum van het aanslagbiljet; 
2° de uiterste betalingsdatum; 
3° de termijn waarbinnen een bezwaarschift kan worden ingediend, de benaming, het adres en de 
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de 
vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks 
uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. 
 
Het reglement of een samenvatting van het reglement op basis waarvan de belasting is gevestigd, 
wordt op het aanslagbiljet afgedrukt of wordt als bijlage toegevoegd. 
 
Gezien een hoorzitting voortaan enkel georganiseerd wordt indien een belastingschuldige of zijn 
vertegenwoordiger erom heeft gevraagd in zijn bezwaarschift (zie art. 9, §4), is het nodig dat deze 
mogelijkheid wordt vermeld op het aanslagbiljet. 
 
Art. 13 De belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger)kan tegen zijn aanslag een bezwaar 
indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden vanaf 
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contact inning. 
Het bezwaarschift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en 
schepenen worden ingediend en worden gemotiveerd. Het bezwaarschift mag eveneens, tegen 
ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het 
orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst. 
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en 
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het 
voorwerp van het bezwaarschift en een opgave van de feiten en middelen. 
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is 
aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschift een 
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ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn 
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. 
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele 
aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting 
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 
 
Art. 14 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Art. 15 Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast 
betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
 
PUNT 11: BELASTING OP DE AANVRAGEN TOT OF MELDEN VAN HET EXPLOITEREN OF VERANDEREN 
VAN HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANSLAGJAAR 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De aanvragen tot en de meldingen voor het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen 
die de gemeente ontvangt. 
Bedoeld worden hierbij : 
- de inrichtingen waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het 
besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de 
milieuvergunning (Vlarem); 
- de inrichtingen die vallen onder de toepassing van hoofdstuk 2 van het algemeen reglement 
op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende 
stralingen; 
 
 Het administratieve werk en de administratieve kosten die deze aanvragen en meldingen tot gevolg 
hebben voor de gemeente; 
 
De noodzakelijkheid om gemeentebelastingen in te voeren om het evenwicht van het budget te 
verzekeren. 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij het decreet van 28 mei 2010; 
 
Het decreet van 28 mei 2010 tot wijziging van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dat in werking trad 
op 24 juni 2010. Dit wijzigingsdecreet is van technische aard. Het wil vooreerst een vergetelheid 
rechtzetten door verwijzing naar hoofdstuk 9bis van Titel VII van het W.I.B. op te nemen. Hierdoor is 
de speciale verjaringsregeling voor de belastingschulden weer van toepassing. Daarnaast werden 
mogelijke interpretatieproblemen uitgeklaard en een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd; 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, de bepalingen van titel VII, (Vestiging en 
invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 
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(bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 (rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en 
voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) 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 zijn, voor zover zij met name niet de belasting op de inkomsten 
betreffen; 
 
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende voornoemd decreet van 30 mei 2008, zoals 
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, vanwege het Agentschap van Binnenlands Bestuur, Afdeling 
Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd, inzonderheid artikel 252 en 253 houdende het 
algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
BESLUIT: Goedkeuren belasting op de aanvragen tot of melden van het exploiteren of 
veranderen van hinderlijke inrichtingen voor aanslagjaar 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2015 een gemeentebelasting gevestigd 
op de aanvragen tot of de melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen.  
Bedoeld worden hierbij : 
a.     de inrichtingen waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het 
Besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de 
milieuvergunning (Vlarem). 
b.      de inrichtingen die vallen onder de toepassing van hoofdstuk 2 van het algemeen reglement op 
de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de  ioniserende 
stralingen. 
 
Art 2  De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting.  De eigenaar van de inrichting 
is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
 
Art 3  de belasting wordt vastgesteld op : 
- voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse op  247,89 EUR per 
inrichting ; 
- voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in tweede klasse op 74,37 EUR per 
inrichting ; 
- voor de inrichtingen door de Vlarem gerangschikt in derde klasse op  24,79 EUR per inrichting 
; 
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- voor inrichtingen gerangschikt in eerste en tweede klasse door het algemeen reglement op 
de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende 
stralingen op 49,58 EUR  per inrichting ; 
- voor de inrichtingen gerangschikt in derde klasse door het algemeen reglement op de 
bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen 
op 24,79 EUR  per inrichting ; 
- Voor de inrichtingen geklasseerd in 1e en 2de klasse door het reglement inzake springstoffen 
op 49,58 EUR  per inrichting. 
 
Art 4  Zijn van de belasting vrijgesteld : 
- inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen ; 
- inrichtingen bedoeld in artikel 1,8° van het Vlarem (tijdelijke inrichtingen) ; 
- het houden van bijenvolken ; 
- opvang- en verzorgingscentra voor gekwetste, verdwaalde en verzwakte vogels. 
- inrichtingen klasse 3 uitsluitend horende bij de woonfunctie van een onroerend goed dat 
hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt; 
 
Art 5 De kohierbelasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het 
aanslagbiljet. 
 
Art 6 Ingevolge artikel 17, 35 en 36 van het Vlarem moet de bekendmaking van het openbaar 
onderzoek voor de inrichtingen van eerste klasse gebeuren in minimum twee dag- en/of 
weekbladen. De hieraan verbonden publicatiekosten worden verhaald op de aanvrager van de 
vergunning.  
 
Art. 7 De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar 
dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste financieel 
beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending 
gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. 
 
Behalve de elementen vermeld op het kohier moet het aanslagbiljet alle noodzakelijke gegevens 
bevatten om de belastingschuldige toe te laten gebruik te maken van zijn bezwaarrecht. Het decreet 
vermeld in artikel 4, §3: 
1° de verzendingsdatum van het aanslagbiljet; 
2° de uiterste betalingsdatum; 
3° de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend, de benaming, het adres en de 
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de 
vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks 
uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. 
 
Het reglement of een samenvatting van het reglement op basis waarvan de belasting is gevestigd, 
wordt op het aanslagbiljet afgedrukt of wordt als bijlage toegevoegd. 
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Gezien een hoorzitting voortaan enkel georganiseerd wordt indien een belastingschuldige of zijn 
vertegenwoordiger erom heeft gevraagd in zijn bezwaarschrift (zie art. 9, §4), is het nodig dat deze 
mogelijkheid wordt vermeld op het aanslagbiljet. 
 
Art. 8 De belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger)kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag of vanaf de datum van de contact inning. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en 
schepenen worden ingediend en worden gemotiveerd. Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen 
ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het 
orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst. 
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en 
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het 
voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. 
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is 
aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een 
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn 
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. 
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele 
aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting 
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 
 
Art. 9 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Art. 10 Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast 
betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
Art 11 Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
 
PUNT 12: BELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN - AANSLAGJAAR 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De noodzakelijkheid om gemeentebelastingen in te voeren om het evenwicht van het budget te 
verzekeren. 
 
Het aantal tweede verblijven op het grondgebied van de gemeente; 
 
De lasten die hiervan het gevolg zijn; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij het decreet van 28 mei 2010; 
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Het decreet van 28 mei 2010 tot wijziging van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dat in werking trad 
op 24 juni 2010. Dit wijzigingsdecreet is van technische aard. Het wil vooreerst een vergetelheid 
rechtzetten door verwijzing naar hoofdstuk 9bis van Titel VII van het W.I.B. op te nemen. Hierdoor is 
de speciale verjaringsregeling voor de belastingschulden weer van toepassing. Daarnaast werden 
mogelijke interpretatieproblemen uitgeklaard en een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd; 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, 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 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 (rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en 
voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) 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 zijn, voor zover zij met name niet de belasting op de inkomsten 
betreffen; 
 
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende voornoemd decreet van 30 mei 2008, zoals 
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, vanwege het Agentschap van Binnenlands Bestuur, Afdeling 
Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd, inzonderheid artikel 252 en 253 houdende het 
algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
BESLUIT: Goedkeuren belastingen op tweede verblijven voor aanslagjaar2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt voor het aanslagjaar 2015 ten voordele van de gemeente een jaarlijkse directe 
belasting gevestigd op de tweede verblijven, ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale 
legger ingeschreven zijn. 
 
Art. 2 Onder tweede verblijf moet worden verstaan elke private woongelegenheid waarvan de 
persoon die er kan wonen, voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de 
bevolkingsregisters, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote 
of kleine weekendhuizen of buitenverblijven, optrekjes, chalets, wooncaravans of alle andere vaste 
woongelegenheden. 
 Als tweede verblijf worden niet beschouwd : 
- lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van                
  beroepsactiviteiten; 
- tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens. 
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Art. 3 Onder wooncaravans moet verstaan worden de caravans die technisch niet gemaakt zijn om 
voortgetrokken te worden, en waarvan het chassis en het type van wielen het voortslepen niet 
zouden verdragen. 
Met verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens worden alle soorten van caravans bedoeld 
zoals caravans met een enkel stel wielen, de “semi-wooncaravans” met een dubbel stel wielen, de 
woonwagens en de caravans waarmee de kermisreizigers rondtrekken. 
 
Art. 4  Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op €125,00 per jaar en per tweede verblijf. 
 
Art. 5  De belasting is verschuldigd door wie op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het 
tweede verblijf; de hoedanigheid van tweede verblijf wordt op diezelfde datum beoordeeld.  In geval 
van mede-eigendom is de mede-eigenaar de belasting verschuldigd voor zijn wettelijk aandeel. 
 
Art. 6  De belastingplichtigen zijn verplicht de belastbare elementen op te geven overeenkomstig een 
formulier hen toegezonden door het gemeentebestuur.  Dit formulier dient voor de erin vermelde 
dag teruggezonden te worden. 
Zij die geen aangifteformulier ontvangen hebben of  belastingplichtig worden na de inzameling van 
de aangifteformulieren zijn niettemin verplicht voor 01.05.2015 spontaan de nodige gegevens aan 
het gemeentebestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen berekenen. 
 
Art. 7  Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 
vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.  Vooraleer wordt 
overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent  het college van 
burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om 
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de datum van verzending 
van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor de dragen. 
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende 
een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar.  Deze termijn wordt met twee 
jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de 
bedoeling schade te berokkenen. 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50 % en wordt ook ingekohierd. 
 
Art. 8  Artikel 5 van het decreet verleent de bevoegdheid tot het stellen van alle nodige fiscale 
onderzoeks- en controleverrichtingen in verband met de toepassing van de belastingverordening en 
de bepalingen, vermeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet. 
De bevoegde personeelsleden van de gemeente moeten daartoe speciaal worden aangesteld door 
respectievelijk het college van burgemeester en schepenen. 
Het kunnen zowel personeelsleden in statutair of in contractueel verband zijn. 
Het proces-verbaal dat deze personeelsleden opmaken heeft bewijskracht tot bewijs van het 
tegendeel. Hierdoor wordt er een bijzondere bewijswaarde aan verleend zodat het controlerend 
personeelslid een bevoorrechte getuigenis kan leveren die de rechter niet naast zich kan neerleggen, 
tenzij het tegendeel bewezen wordt. De bewijslast wordt dus verlegd van de overheid naar de 
belastingplichtige. 
Artikel 6 van het decreet regelt de bevoegdheden van de controlerende personeelsleden bedoeld in 
artikel 5.   De verplichting tot het voorleggen van boeken en bescheiden geldt niet alleen voor de 
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belastingplichtigen, maar ook voor derden, met name voor iedereen die over dergelijke boeken of 
bescheiden zou beschikken. 
 
De controlerende personeelsleden beschikken over een speciaal toegangsrecht, eventueel mits 
machtiging van de politierechter. Een machtiging is niet nodig indien uit vrije wil toegang wordt 
verleend. Het spreekt voor zich dat in dit verband geen enkel misbruik vanwege de controlerende 
personeelsleden kan worden aanvaard.  
 
Art. 9  Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast 
betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
Art. 10 De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar 
dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste financieel 
beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending 
gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. 
 
Behalve de elementen vermeld op het kohier moet het aanslagbiljet alle noodzakelijke gegevens 
bevatten om de belastingschuldige toe te laten gebruik te maken van zijn bezwaarrecht. Het decreet 
vermeld in artikel 4, §3: 
1° de verzendingsdatum van het aanslagbiljet; 
2° de uiterste betalingsdatum; 
3° de termijn waarbinnen een bezwaarschift kan worden ingediend, de benaming, het adres en de 
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de 
vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks 
uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. 
 
Het reglement of een samenvatting van het reglement op basis waarvan de belasting is gevestigd, 
wordt op het aanslagbiljet afgedrukt of wordt als bijlage toegevoegd. 
 
Gezien een hoorzitting voortaan enkel georganiseerd wordt indien een belastingschuldige of zijn 
vertegenwoordiger erom heeft gevraagd in zijn bezwaarschift (zie art. 9, §4), is het nodig dat deze 
mogelijkheid wordt vermeld op het aanslagbiljet. 
 
Art. 11  De belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger)kan tegen zijn aanslag een bezwaar 
indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden vanaf 
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contact inning. 
Het bezwaarschift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en 
schepenen worden ingediend en worden gemotiveerd. Het bezwaarschift mag eveneens, tegen 
ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het 
orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst. 
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en 
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het 
voorwerp van het bezwaarschift en een opgave van de feiten en middelen. 
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Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is 
aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschift een 
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn 
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. 
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele 
aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting 
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 
 
Art. 12 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Art. 13 Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast 
betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
 
PUNT 13: GEMEENTEBELASTING OP DE KERMISKRAMEN EN -WAGENS OP PRIVATE EIGENDOM - 
AANSLAGJAAR 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De noodzakelijkheid om gemeentebelastingen in te voeren om het evenwicht van het budget te 
verzekeren. 
 
Artikel 10 &2 van de wet van 25.06.1993 houdende dat een advies van de FOD Economie vereist is. 
 
Het advies van de FOD Economie dd. 14.04.2009;  
 
Het reglement tot organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie 
op openbare kermissen zoals goedgekeurd door de GR. van 3 april 2009; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij het decreet van 28 mei 2010; 
 
Het decreet van 28 mei 2010 tot wijziging van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dat in werking trad 
op 24 juni 2010. Dit wijzigingsdecreet is van technische aard. Het wil vooreerst een vergetelheid 
rechtzetten door verwijzing naar hoofdstuk 9bis van Titel VII van het W.I.B. op te nemen. Hierdoor is 
de speciale verjaringsregeling voor de belastingschulden weer van toepassing. Daarnaast werden 
mogelijke interpretatieproblemen uitgeklaard en een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd; 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, 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 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 (rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en 
voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) 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 
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vervolgingen) van toepassing zijn, voor zover zij met name niet de belasting op de inkomsten 
betreffen; 
 
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende voornoemd decreet van 30 mei 2008, zoals 
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, vanwege het Agentschap van Binnenlands Bestuur, Afdeling 
Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd, inzonderheid artikel 252 en 253 houdende het 
algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
BESLUIT: Goedkeuren belasting op kermiskramen en -wagens op private eigendom voor 
aanslagjaar 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1  Er wordt voor het aanslagjaar 2015 voor het opstellen van een foorinrichting die onderworpen 
is aan een standplaatsrecht een belasting geheven van € 0,50 per m²  en € 2,50 per lopende meter 
ter gelegenheid van Sint-Jan-kermis, met een minimum van  €25,00. 
Dit minimum wordt, voor wat betreft de autoscooters, gebracht op € 200,00 voor Sint-Jan-kermis. 
Echter zal, indien dit wenselijk wordt geacht, het schepencollege kunnen overgaan tot het toewijzen 
der standplaatsen bij middel van een openbare onderschrijving op basis van het bovenvermeld 
standplaatsrecht. 
 
Art. 2  De personen die een foorinrichting willen opstellen en over een abonnement beschikken of 
een standplaats voor 1 jaar toegewezen kregen zullen onmiddellijk het bedrag van het vastgestelde 
standplaatsrecht als waarborg moeten storten : 
- via het ontvangen overschrijvingsformulier vanwege de gemeente op haar financiële 
rekening, of 
- in handen van de gemeenteontvanger of diens afgevaardigde, die hun hiervan kwijting geeft.   
Het niet betalen dezer waarborg vernietigt de gegeven toelating. 
 
Art. 3  Contantbelastingen worden onmiddellijk geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs (art. 5, 
§1). 
De contantbelasting is onmiddellijk eisbaar. 
Het bezwaarschrift tegen een contantbelasting moet, conform artikel 9, §1, worden ingediend 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning. 
 
Art. 4  Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelasting: ze 
wordt dit door opname in een kohier en krijgt 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.  4, §5). 
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Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast 
betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
Art. 5 De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar 
dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste financieel 
beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending 
gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. 
 
Behalve de elementen vermeld op het kohier moet het aanslagbiljet alle noodzakelijke gegevens 
bevatten om de belastingschuldige toe te laten gebruik te maken van zijn bezwaarrecht. Het decreet 
vermeld in artikel 4, §3: 
1° de verzendingsdatum van het aanslagbiljet; 
2° de uiterste betalingsdatum; 
3° de termijn waarbinnen een bezwaarschift kan worden ingediend, de benaming, het adres en de 
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de 
vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks 
uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. 
 
Het reglement of een samenvatting van het reglement op basis waarvan de belasting is gevestigd, 
wordt op het aanslagbiljet afgedrukt of wordt als bijlage toegevoegd. 
 
Gezien een hoorzitting voortaan enkel georganiseerd wordt indien een belastingschuldige of zijn 
vertegenwoordiger erom heeft gevraagd in zijn bezwaarschift (zie art. 9, §4), is het nodig dat deze 
mogelijkheid wordt vermeld op het aanslagbiljet. 
 
Art. 6 De belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger)kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag of vanaf de datum van de contact inning. 
Het bezwaarschift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en 
schepenen worden ingediend en worden gemotiveerd. Het bezwaarschift mag eveneens, tegen 
ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het 
orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst. 
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en 
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het 
voorwerp van het bezwaarschift en een opgave van de feiten en middelen. 
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is 
aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschift een 
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn 
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. 
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele 
aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting 
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 
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Art. 7 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Art. 8 Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast 
betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
 
PUNT 14: BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN - AANSLAGJAAR  2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De noodzakelijkheid om gemeentebelastingen in te voeren om het evenwicht van het budget te 
verzekeren. 
 
De omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer van 26.11.2013 houdende 
dat de federale retributie voor het afleveren van internationale rijbewijzen 16 euro zal bedragen 
vanaf 1 februari 2014; 
 
Het voorstel van het college in vergadering van  02.12.2013 om de gemeentelijke retributie op 
voornoemd rijbewijs niet te wijzigen (m.n. 3,75 eur) en derhalve de kostprijs van een internationaal 
rijbewijs vanaf 01.02.2014 vast te stellen als volgt: 
 
Internationaal rijbewijs m.i.v. 01.02.2014: 
 € 19,75 (€ 16 kostprijs RB+ € 3,75 gemeentelijke taks);   
 
De omzendbrief van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken van 26.11.2013 houdende dat 
het tarief van de vergoedingen  ten laste van de gemeente voor de elektronische identiteitskaarten 
automatisch wordt herzien op basis van de schommeling van de gezondheidsindex; 
 
De omzendbrief van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken van 24.09.2014 betreffende 
het Ministerieel Besluit van 15.03.2014.inzake de tarieven van de vergoedingen  ten laste van de 
gemeente voor de elektronische identiteitskaarten: 
- bepalende dat de tarieven automatisch worden herzien op basis van de schommeling van de  
   gezondheidsindex 
- houdende de tarieven die van toepassing worden op 1 januari 2015  
 
Het afleveren van allerlei administratieve stukken brengt voor de gemeente lasten mee en het is  
aangewezen hiervoor een gematigde belasting in te vorderen; 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij het decreet van 28 mei 2010; 
 
Het decreet van 28 mei 2010 tot wijziging van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dat in werking trad 
op 24 juni 2010. Dit wijzigingsdecreet is van technische aard. Het wil vooreerst een vergetelheid 
rechtzetten door verwijzing naar hoofdstuk 9bis van Titel VII van het W.I.B. op te nemen. Hierdoor is 
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de speciale verjaringsregeling voor de belastingschulden weer van toepassing. Daarnaast werden 
mogelijke interpretatieproblemen uitgeklaard en een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd; 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, 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 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 (rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en 
voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) 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 zijn, voor zover zij met name niet de belasting op de inkomsten 
betreffen; 
 
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende voornoemd decreet van 30 mei 2008, zoals 
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, vanwege het Agentschap van Binnenlands Bestuur, Afdeling 
Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 
 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd, inzonderheid artikel 252 en 253 houdende het 
algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
BESLUIT: Goedkeuren belasting op de afgifte van administratieve stukken voor aanslagjaar 
2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt voor een termijn, die eindigt op 31 december 2015, inbegrepen, een indirecte 
belasting gevestigd op het afleveren door het gemeentebestuur, van allerlei administratieve stukken. 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk wordt 
afgeleverd. 
Deze verordening is niet toepasselijk op het afleveren van stukken die onderworpen zijn aan de 
betaling van een bijzonder recht ten voordele van de gemeente krachtens een wet,  een algemeen of 
provinciaal reglement of een bijzonder gemeentelijk reglement. 
 
Art. 2 Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt : 
 
1° Identiteitsdocumenten 
 
     IDENTITEITSKAARTEN BELGEN (eID) 
 
               - gewone procedure: € 17,20 
                 (€ 15,20 kostprijs IK + € 2 gemeentetaks) 
               - spoedprocedure: 
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               . optie 1 (zeer dringend) 
               € 183,30 ( € 181,30 kostprijs IK + € 2 gemeentetaks) 
               . optie 2 (dringend) 
               € 118,90 ( € 116,90 kostprijs IK + € 2 gemeentetaks) 
 
     VERBLIJFSKAARTEN VREEMDELINGEN (eVK):  
 
             - gewone procedure: € 17,20 
             (€ 15,20 kostprijs verblijfskaart + € 2 gemeentetaks) 
             - spoedprocedure: 
             . optie 1 (zeer dringend) 
               € 183,30( € 181,30 kostprijs verblijfskaart + € 2 gemeentetaks) 
               . optie 2 (dringend) 
               € 118,90 ( € 116,90 kostprijs verblijfskaart + € 2 gemeentetaks) 
             - verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken:  
               € 19,70 (€ 17,70 kostprijs + € 2 gemeentetaks) 
            
      IDENTITEITSBEWIJS  KINDEREN MINDER DAN 12 JAAR  (kids-ID):  
 
             - gewone procedure: € 6,10 
             (€ 6,10 kostprijs IK + € 0 gemeente taks) 
             - spoedprocedure: 
             . optie 1 (zeer dringend) 
             € 174,20 ( € 174,20 kostprijs IK + € 0 gemeentetaks) 
             . optie 2 (dringend) 
             € 109,80 ( € 109,80 kostprijs IK + € 0 gemeentetaks) 
 
2°    Huwelijksboekjes: 
        € 7,44 voor een trouwboekje.  Dit bedrag omvat de belasting op het in het trouwboekje 
               voorkomend huwelijksgetuigschrift.   
 
3°  Reispaspoorten : 
1) normale procedure 
- Volwassenen : € 76 (kostprijs IK € 71 + € 5 gemeentetaks) 
- Kinderen tot 18 jaar : € 41 (kostprijs IK € 41 + € 0 gemeentetaks) 
2) spoedprocedure 
- Volwassenen : € 245 (kostprijs IK € 240 + € 5 gemeentetaks) 
- Kinderen tot 18 jaar : € 210 (kostprijs IK € 210 + € 0  gemeentetaks) 
 
4°  Rijbewijzen 
 
     TOT DE INVOERING VAN RIJBEWIJZEN IN BANKKAARTMODEL  
        MODEL IN 
               Internationaal rijbewijs m.i.v. 01.02.2014 
         € 19,75(€ 16 kostprijs RB+ € 3,75 gemeentelijke taks)   
 
       RIJBEWIJZEN IN BANKKAARTMODEL 
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       € 25 (€ 20 kostprijs IK + € 5 gemeentelijke taks)     
        
5°  Alle andere documenten, getuigschriften, uittrekselsafschriften, wettigingen,  enz. die van  
      ambtswege of op verzoek worden afgeleverd :  € 1,25 voor een exemplaar; 
 
6°   Dagordes van de gemeenteraad : 
              ° € 6,20 per dienstjaar (max. 12 dagordes) 
 
7°   Inlichtingenformulier naar aanleiding van de verkoop van onroerende goederen: 
              ° € 62  per formulier   
 
Art. 3 De belasting wordt ingevorderd  bij het afleveren van het document.  De personen die 
onderworpen zijn aan de belasting zijn eveneens verplicht er het bedrag van in bewaring te geven op 
het ogenblik van de aanvraag, indien het document niet onmiddellijk kan afgeleverd worden. 
Er wordt kosteloos een ontvangstbewijs van de in bewaring gegeven sommen afgeleverd. 
 
Art. 4 Contantbelastingen worden onmiddellijk geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs (art. 5, 
§1van het Decreet). 
De contantbelasting is onmiddellijk eisbaar. 
Het bezwaarschrift tegen een contantbelasting moet, conform artikel 9, §1 van het decreet worden 
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning. 
 
Art. 5 Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelasting: ze 
wordt dit door opname in een kohier en krijgt 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.  4, §5 van het decreet). 
 
Art. 6  Worden van de belasting vrijgesteld : 
 
a. De stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de  
               administratieve overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd ; 
b. de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige personen, de behoeftigheid wordt door  
               ieder overtuigend bewijsstuk gestaafd ; 
c. de machtigingen aangaande godsdienstige of politieke manifestaties ; 
d. de machtigingen aangaande activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van  
               een belasting of retributie ten voordele van de gemeente ; 
e. de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden,  alsook  
               aan instellingen van openbaar nut ; 
f. de mededeling van inlichtingen door de politie aan verzekeringsmaatschappijen omtrent  
               het gevolg dat gegeven werd in verband met verkeersongevallen op de openbare weg. 
g. de getuigschriften van goed zedelijk gedrag afgegeven door de gemeentebesturen om  
              gevoegd te worden bij een aanvraag van een door de regering ingestelde eervolle  
               onderscheiding  
h. geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de NMBS, 
              de NMVB en openbare autobusdiensten ; 
i. afgifte van nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten bij gemeenteraadsverkiezingen ; 
j. de al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen, pas afgestudeerd, laatstejaarsstudenten 
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              leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs en werkzoekende personen van wie het  
              enige inkomen het bestaansminimum is, die bescheiden nodig hebben wanneer ze voor  
              een betrekking solliciteren. Wel is het zo dat de belanghebbenden zelf het bewijs dienen  
              te leveren dat ze voor de vrijstelling in aanmerking komen en dat de bescheiden waarvoor 
              ze de belastingvrijstelling vragen, bij het solliciteren nodig zijn. 
k.           inlichtingenformulier naar aanleiding van de verkoop van onroerende goederen :  
              Federale Overheidsdienst Financiën – aankoopcomité. 
 
Art. 7 De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van  stukken, welke krachtens een wet, een 
koninklijk besluit of een Overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van 
de gemeente onderworpen is.  Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het 
afgeven van reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen krachtens art. 13 van de wet van 
04.07.1956 en het K.B. dd. 20.12.1972 en 12.11.1976. 
 
Art. 8 De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar 
dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste financieel 
beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending 
gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. 
 
Behalve de elementen vermeld op het kohier moet het aanslagbiljet alle noodzakelijke gegevens 
bevatten om de belastingschuldige toe te laten gebruik te maken van zijn bezwaarrecht. Het decreet 
vermeld in artikel 4, §3: 
1° de verzendingsdatum van het aanslagbiljet; 
2° de uiterste betalingsdatum; 
3° de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend, de benaming, het adres en de 
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de 
vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks 
uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. 
 
Het reglement of een samenvatting van het reglement op basis waarvan de belasting is gevestigd, 
wordt op het aanslagbiljet afgedrukt of wordt als bijlage toegevoegd. 
 
Gezien een hoorzitting voortaan enkel georganiseerd wordt indien een belastingschuldige of zijn 
vertegenwoordiger erom heeft gevraagd in zijn bezwaarschrift (zie art. 9, §4), is het nodig dat deze 
mogelijkheid wordt vermeld op het aanslagbiljet. 
 
Art. 9 De belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger)kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag of vanaf de datum van de contact inning. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en 
schepenen worden ingediend en worden gemotiveerd. Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen 
ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het 
orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst. 
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Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en 
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het 
voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. 
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is 
aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een 
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn 
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. 
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele 
aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting 
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 
 
Art. 10 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Art. 11 Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast 
betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
 
PUNT 15: RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET MELDEN VAN HET PLAATSEN VAN VERKEERSSIGNALISATIE 
– AANSLAGJAAR 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Verenigingen dienen regelmatig bij ons bestuur een aanvraag in voor de organisatie van een 
manifestatie; 
 
Voor de inrichting van deze manifestatie is het soms noodzakelijk een politieverordening op te 
stellen; 
 
Deze politieverordening brengt soms het plaatsen van de nodige verkeerssignalisatie met zich mee; 
 
Het lijkt ons gepast de inwoners van de betrokken straten te berichten over de getroffen 
verkeersmaatregelen; 
 
Dit brengt kosten met zich mee; 
 
Het lijkt ons gepast deze kosten van de betrokken verenigingen te recupereren; 
 
Juridische grondslag 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Het gemeentedecreet; 
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BESLUIT: Goedkeuren retributiereglement op het melden van het plaatsen van 
verkeerssignalisatie voor aanslagjaar 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1  Voor een termijn eindigend op 31 december 2015 wordt een retributie geheven bij de 
aflevering van de machtiging tot organisatie van een manifestatie voor de gevallen waarin de 
inwoners op de hoogte moeten gebracht worden van gewijzigde verkeersmaatregelen. 
 
Art. 2 Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op  € 12,39 voor de kosten van de 
berichtgeving. 
 
Art. 3 Deze retributie is verschuldigd door de organisator van de manifestatie. 
 
Art. 4 Bij gebrek aan betaling zal de retributie ingevorderd worden overeenkomstig de regels van de 
burgerlijke rechtspleging. 
 
Art. 5 Deze beslissing zal aan het toezicht van de hogere overheid onderworpen worden. 
 
 
PUNT 16: TOELAGE WERKINGSKOSTEN OUDERCOMITÉS SCHOLEN - SCHOOLJAAR 2014-2015 T.B.V. € 
868 
DE RAAD, 
 
Juridische grondslag 
Het besluit van de Vlaamse Executieve van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen 
gezondheidstoezicht en sociale voordelen bedoeld in artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot 
wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving; 
 
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen, inzonderheid op artikel 9; 
 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur: 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het leerlingenaantal voor het schooljaar 2014-2015 is vastgesteld op 763 leerlingen 
(Gemeenschapsonderwijs, Basisschool "De Eik" : 310 ll., Vrije Basisschool "De Bron" : 360 ll., Vrije 
Basisschool Ulbeek : 93 ll.); 
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Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet Budget : exploitatie /Kosten : 868 /Krediet : 868 

Beleidsdoelstelling 001/001 

Actieplan 001/001/001 

Actie 001/001/001/001 

Beleidsdomein 01 Algemeen bestuur 

Registratiesleutel 64910000-094501 

Visum Niet van toepassing 

 
BESLUIT: Goedkeuren toelage werkingskosten oudercomités scholen voor schooljaar 2014-
2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De toelage in de werkingskosten van de oudercomités van de scholen wordt als volgt vastgesteld 
: 
 

    1. oudercomité De Eik   868 X 310/763 = € 352,66 
    2. oudercomité De Bron   868 X 360/763 = € 409,54 
    3. oudercomité Basissch. Ulbeek  868 X   93/763 = € 105,80 

 
Art. 2 Overeenkomstig artikel 9 van voormelde wet van 14 november 1983 worden hoger vernoemde 
verkrijgers vrijgesteld van de verantwoording van de aanwending der toelagen, onverminderd artikels 
3 en 7 van voornoemde wet. 
 
 

II. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 17: DIENSTJAAR 2015 : REGLEMENT INZAKE TOEKENNING VAN: 
- GRATIS HUISVUILZAKKEN 
- EEN GEMEENTELIJKE SOCIALE BIJDRAGE IN DE HUISVUILKOST AAN DE GEZINNEN MET DRIE EN 
MEER KINDEREN TEN LASTE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Jonge gezinnen met kinderen van minder dan 2 jaar hebben tijdelijk een groter behoefte aan 
huisvuilzakken en het lijkt billijk om deze gezinnen een aantal gratis huisvuilzakken toe te kennen; 
 
Het lijkt ook billijk om voor : 
° incontinenten  
° patiënten die thuis een dialysebehandeling ondergaan 
° stomapatiënten  
een aantal gratis huisvuilzakken te voorzien; 
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Het is niet aangewezen dat voornoemden jaarlijks een medisch attest dienen voor te leggen voor het 
bekomen van de gratis huisvuilzakken; 
 
Het voorstel  om volgende bepaling op te nemen in het reglement: 
“In geval van blijvende letsels die recht geven op gratis huisvuilzakken, volstaat het om éénmalig een 
medisch attest te bezorgen waarin het onomkeerbaar karakter van het letsel wordt erkend.  Het 
attest zal door de beambte die aangesteld werd door het bestuur ter vertrouwelijke behandeling, 
bewaard worden.”; 
 
Het is wenselijk dat de gemeente een financiële bijdrage zou leveren aan de gezinnen met 3 en meer 
kinderen fiscaal ten laste; 
 
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is momenteel in staat  – om de categorie van de 
rechthebbenden met kinderen die recht hebben op verhoogde kinderbijslag – mede te delen via 
automatische gegevensuitwisseling; 
 
Gelet dat bijgevolg voor voornoemde categorie een rechtstreekse vermindering van de 
huisvuilbelasting kan worden toegepast; 
 
Gelet dat het dus niet langer aangewezen is om voor deze gerechtigden te voorzien dat de financiële 
tussenkomst t.b.v. € 12,40 kan worden geleverd door middel van een overschrijving op rekening van 
voornoemde belastingplichtigen; 
 
Het reglement inzake de belasting op het ophalen en verwerken van huishoudelijke en hiermee 
gelijkgestelde afvalstoffen zal een vermindering voorzien t.b.v. € 12,40 voor de belastingplichtigen 
met kinderen die recht hebben op verhoogde kinderbijslag; 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van het gemeentedecreet 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het reglement voor dienstjaar 2015 wordt ter goedkeuring voorgelegd. 
 
BESLUIT: Goedkeuren reglement inzake toekenning van gratis huisvuilzakken en een 
gemeentelijke sociale bijdrage in de huisvuilkost aan de gezinnen met 3 en meer kinderen ten laste 
voor dienstjaar 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Jaarlijks worden gratis huisvuilzakken ter beschikking gesteld, als volgt : 
 
- aan de gezinnen met kinderen van minder dan 2 jaar vastgesteld op datum van de aanvraag :  
   per kind jonger dan 2 jaar:   20 kleine huisvuilzakken 
                                                      
- aan incontinenten, op basis van de voorlegging van een medisch attest - aan de beambte(n) ter  
  vertrouwelijke behandeling hiervoor aangesteld door het bestuur : 60 grote huisvuilzakken.   
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- aan patiënten die thuis een dialysebehandeling ondergaan, op basis van de voorlegging van een 
  medisch attest – aan de beambte(n) ter vertrouwelijke behandeling hiervoor aangesteld door het 
  bestuur : 160 zakken. 
 
- aan stomapatiënten, op basis van de voorlegging van een medisch attest – aan de beambte(n) ter 
   vertrouwelijke behandeling hiervoor aangesteld door het bestuur : 60 kleine huisvuilzakken. 
 
In geval van blijvende letsels die recht geven op gratis huisvuilzakken, volstaat het om éénmalig een 
medisch attest te bezorgen waarin het onomkeerbaar karakter van het letsel wordt erkend.  Het 
attest zal door de beambte die aangesteld werd door het bestuur ter vertrouwelijke behandeling, 
bewaard worden 
 
Art. 2 Een jaarlijkse financiële tussenkomst vanwege de gemeente t.b.v. € 12,40 wordt geleverd door 
middel van een overschrijving op rekening van de belastingplichtige, aan de gezinnen met : 
3 en meer kinderen fiscaal ten laste, op 01.01.2015.  
 
 
PUNT 18: ADVIES HERZIENING ZONERINGSPLAN EN GUP 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
-brief dd. 10-07-2014 van VMM - Vlaamse Milieumaatschappij betreffende ontwerp herziening 
zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan : openbaar onderzoek van 09.07.2014 tem 
08.01.2015 
-aanbod van Rioact tot het analyseren van de gevolgen voor de gemeente Wellen en het formuleren 
van een advies binnen het kader van het openbaar onderzoek. 
-Informatiedag dd. 30.09.2014 met algemene toelichting over de impact van de plannen in openbaar 
onderzoek 
 
Juridische grondslag 
Europese kaderrichtlijn Water : integrale aanpak bescherming oppervlaktewater en grondwater  
Stroomgebiedsbeheersplannen om goede waterstand te bereiken tegen 2015, 2021 en 2027 
Europese overstromingsrichtlijn 
Overstromingskaarten en overstromingsrisicokaarten 
Decreet Integraal Waterbeleid en bijhorende besluiten 
beslissing gemeenteraad dd. 30.11.2007 inzake vaststelling zoneringsplan. 
beslissingen schepencollege dd. 06.10.2014 en 08.12.2014 
 
Toelichting (feiten en context) 
In de stroomgebiedbeheerplannen zullen de krachtlijnen vastgelegd worden voor de 
afvalwaterzuivering in Vlaanderen: enerzijds via een herziening van het zoneringsplan, anderzijds via 
een gebiedsdekkend uitvoeringsplan dat cfr. de Europese kaderrichtlijn, de investeringen voor zuiver 
water in Vlaanderen concreet maakt.  
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Het zoneringsplan bepaalt welke woningen individueel moeten zuiveren en welke woningen 
aangesloten worden op een collectief rioleringssysteem. Wat nu voorligt is een actualisatie van de 
bestaande plannen, met de bedoeling deze opnieuw vast te leggen voor een periode van 6 jaar.  
 
Daarnaast is er ook een gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP) opgemaakt. Via dit plan wordt 
afgebakend welke riolerings- en afvalwaterzuiveringsinspanningen per gemeente verwacht worden, 
tegen wanneer deze investeringen verwacht worden en wie deze moet financieren. 
 
Adviezen 
In het kader van de Rio-actovereenkomst werd door NV Aquafin een document met gefundeerde 
opmerkingen opgesteld.  
 
Openbaar onderzoek 
Het openbaar onderzoek voor de ontwerp stroomgebiedsbeheersplannen voor Schelde en Maas 
loopt van 09.07.2014 tem 08.01.2015. 
 
Argumentatie 
De geformuleerde opmerkingen over het zoneringsplan Wellen hebben voornamelijk betrekking op 
clusters die al aangesloten zijn, gronden die momenteel en/of in de toekomst niet bebouwbaar zijn, 
binnengebieden die door privéactoren dienen te worden aangesloten, clusters die langs een 
toekomstige Aquafincollector gelegen zijn en zo aangesloten kunnen worden.  
 
De geformuleerde opmerkingen op het Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan hebben ondermeer 
betrekking op :  
- de timing van de prioritaire rioleringsprojecten die ofwel vóór eind 2017, eind 2027 dienen 
uitgevoerd te worden  
- de schrapping van reeds uitgevoerde projecten  
-  het combineren van een aantal clusters tot één project 
- de schrapping van een aantal projecten gezien zonder voorwerp 
- de verschuiving van de timing van de lopende dossiers in overeenstemming met het meerjarenplan 
van de gemeente (afkoppeling Ulbeek, N777 - Zonneveldweg, Bosstraat) 
- Bijkomende projecten die voor de gemeente belangrijk zijn en niet werden opgenomen in het GUP 
(afkoppeling Steenweg Vrolingen, Kalverstraat, kerkplein Ulbeek, Zangstraat, Kukkelbergstraat). 
 
In het advies worden ook een deel algemene opmerkingen geformuleerd ivm de financiering van de 
projecten, de mogelijkheden om af te wijken van de timing van de projecten, .... 
 
Deze opmerkingen zullen vóór het einde van het openbaar onderzoek worden ingediend via de 
website www.volvanwater.be. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Dhr. Johan Cabergs licht toe:  
Er zijn een 10-tal woningen die niet aangesloten kunnen worden op de riolering. 
Zij vallen onder de regeling van een IBA. 
Zij zullen een individuele waterzuivering moeten maken - gemeente kan hun hierbij ondersteunen. 
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BESLUIT: Goedkeuren advies herziening zoneringsplan en GUP naar aanleiding van het openbaar 
onderzoek over de Stroomgebiedbeheersplannen voor Schelde en Maas 
eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De raad neemt kennis en gaat akkoord met het advies zoals opgemaakt door NV Aquafin het in 
kader van de Rioactovereenkomst over de herziening van het Zoneringsplan en opmaak 
Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan naar aanleiding van het openbaar onderzoek over de 
Stroomgebiedbeheersplannen voor Schelde en Maas. 
 
Art. 2 De geformuleerde opmerkingen zullen uiterlijk 08.01.2015 worden ingediend via de website 
www.volvanwater.be 
 
 

III. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 19: REGLEMENT VERHURING LOKALEN ONTMOETINGSCENTRUM DIENSTJAAR 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De lokalen van het Ontmoetingscentrum staan ter beschikking van verenigingen die erkend zijn door 
een gemeentelijke adviesraad. 
 
De noodzaak om retributies in te voeren om het evenwicht van het budget te verzekeren. 
 
Juridische grondslag 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd, inzonderheid artikel 252 en 253 houdende het 
algemeen bestuurlijk toezicht;  
 
BESLUIT: Goedkeuren reglement verhuring lokalen Ontmoetingscentrum voor dienstjaar 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Voor een termijn eindigend 31 december 2015 wordt ten voordele van de gemeente een 
retributie geheven op het verhuren van lokalen van het Ontmoetingscentrum 
 
Art. 2 De lokalen van het Ontmoetingscentrum staan ter beschikking van verenigingen die erkend zijn 
door een gemeentelijke adviesraad. 
Andere kandidaat-gebruikers dienen tijdig een schriftelijke aanvraag te doen bij het Schepencollege, 
die de huurprijs bepaalt. 
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Art. 3 De lokalen dienen tijdig te worden gereserveerd tijdens de openingsuren op de Dienst 
Verhuringen, Dorpsstraat 25 te 3830 Wellen 
Openingsuren : 
Dienst Verhuringen (Tel 012/670 700)    
Dorpsstraat 25       
van maandag tot en met vrijdag : van 9 tot 12 h       
maandag van 16 tot 19h30 
woensdag van 13 tot 16 uur 
 
Art. 4 Voor de gemeentelijke adviesraden is het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur gratis. 
Voor de verenigingen aangesloten bij één van de gemeentelijke adviesraden worden de volgende 
gebruikerstarieven vastgelegd : 
Voor de lokalen van het Ontmoetingscentrum : 
- een voormiddag, een namiddag of een avond  : 2 Euro per lokaal; 
- volledig 1ste verdiep: 4 euro 
 
Art. 5 De vergaderingen van de Gemeenteraad hebben altijd voorrang op andere reserveringen. 
 
Art. 6 De verantwoordelijke van de vereniging die de accommodatie reserveert, zal een document 
ondertekenen waarop het huishoudelijk reglement vermeld is. Elke gebruiker dient het huishoudelijk 
reglement strikt na te leven. 
 
1. Elke vereniging dient het te gebruiken lokaal tenminste één week op voorhand aan te vragen. 
2. Indien een manifestatie niet doorgaat, tenminste de dag voordien annuleren. 
3. De sleutel wordt de dag voor gebruiksdatum afgehaald tijdens de openingsuren op de Dienst 
Verhuringen, Dorpsstraat 25  
4. Iedere vereniging gebruikt uitsluitend het haar toegewezen lokaal (zie document voor reservering). 
5. Bij gebruik van de keuken wordt bij het afhalen van de sleutel een lijst van het benodigd 
keukenmateriaal en bestek ingevuld. 
6. Indien de vereniging audiovisueel materiaal wilt gebruiken dan wordt dit bij het afhalen van de 
sleutel schriftelijk aangevraagd op het daartoe bestemde formulier. 
7. De vereniging dient zelf te zorgen voor eventuele dranken. 
8. Tafels, stoelen en audiovisuele apparatuur mogen niet verhuisd worden van de ene verdieping 
naar de andere. 
9. De gebruikte lokalen worden in behoorlijke staat achtergelaten, namelijk : 
- tafels worden afgeruimd; 
- glazen, tassen en bestekken worden verzameld op dienbladen, het gebruikte materiaal tijdens de 
kooklessen moet worden afgewassen; 
- asbakken moeten op het metalen aanrecht geplaatst worden; 
- tafels en stoelen terug op oorspronkelijke plaats; 
- lichten worden gedoofd (ook op de toiletten); 
- ramen worden gesloten; 
- iedere vereniging is verantwoordelijk voor het afsluiten van de voordeur van het 
Ontmoetingscentrum;   
- etensresten worden meegenomen (voorzie een vuilzak); 
- beschadigingen en/of gebroken materiaal worden genoteerd in het daartoe bestemd register (op 
een tafel onder het huishoudelijk reglement en de brandvoorschriften); 



 

 57/68 

- in geval van elektriciteitspanne of brandalarm onmiddellijk het gebouw  ontruimen, dan de 
controleur der werken Guy Polling verwittigen, GSM 0495/87.19.15. 
- De nodige hulpdiensten worden automatisch verwittigd. 
10. De sleutel wordt na gebruik (volgende dag) teruggebracht. (behoudens individuele afwijking van 
het schepencollege). 
Deze sleutel mag onder geen enkele voorwaarde uitgeleend worden aan derden. De voorzitter van 
de vereniging is hoofdelijk verantwoordelijk bij vaststelling van enig  misbruik. 
11. Alle gebroken en beschadigd materiaal moet vergoed worden. 
12. Onder geen enkele voorwaarde zijn gasvuren, alcoholvuren of elektrische apparatuur dienend 
om te koken en vreemd aan het gebouw toegelaten.  
13. Na controle van het gebruikte lokaal en materiaal wordt de waarborg terugbezorgd. 
14. Verenigingen kunnen zich laten oproepen via het nummer 012/74.68.85.  
 
Art. 7 Het huishoudelijk reglement en de brandvoorschriften worden ter kennisgeving van de 
gebruiker opgehangen in ieder toegankelijk lokaal. 
 
Art. 8 Hoger vernoemde retributies dienen betaald te worden in handen van de gemeenteontvanger 
of in handen van de aangestelde personeelsleden ofwel door storting op voorhand op de rekening 
091/0004969-51 van het gemeentebestuur Wellen 
 
Art. 9 Aan het einde van elke maand zullen de gelden die door de aangestelde personeelsleden 
werden ontvangen in de gemeentekas gestort worden. Voornoemde personeelsleden zijn persoonlijk 
verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement en dienen derhalve regelmatig controle uit te 
oefenen op de toepassing ervan, inzonderheid op de inschrijving van de gelden en hun regelmatige 
storting in de gemeentekas. 
 
 
PUNT 20: REGLEMENT VERHURING GEMEENTEMATERIAAL - AANSLAGJAAR 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het uitlenen van allerhande materialen brengt voor de gemeente zware lasten mee en het is logisch 
de kosten hiervoor te verhalen op de aanvrager; 
 
Juridische grondslag 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: Goedkeuren reglement verhuring gemeentemateriaal voor aanslagjaar 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
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Art. 1 Voor een termijn eindigend op 31 december 2015, worden de huurgelden vastgesteld die gelden 
bij het uitlenen van gemeentemateriaal. 
 
Art. 2 Dit gemeentemateriaal wordt enkel uitgeleend aan: 
- Wellense verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad 
- Scholen gevestigd op het grondgebied van Wellen 
- De Wellense Middenstand 
- De geestelijke overheid 
- Buurtverenigingen en/of straatcomités  
VOOR EEN PERIODE VAN MAXIMUM 10   DAGEN 
 
Art. 3 de huurtarieven worden vastgesteld als volgt: 
 

MATERIAAL (max) WAARBORG HUUR PRIJS BESCHADIGING PRIJS VERLIES 

Tentoonstellingspanelen  
+ staanders (70) 

6 euro/set gratis Wordt bepaald 
naargelang 
beschadiging 

Aanschaffings- 

prijs 

Podium (50/ 1=2m2) 25 euro/m2 
(max.745 Euro) 

gratis Wordt bepaald 
naargelang 
beschadiging 

Aanschaffings- 

prijs 

trap 4 treden (2) 50 euro gratis Wordt bepaald 
naargelang 
beschadiging 

Aanschaffings- 

prijs 

Podiumleuning (20m) 50 euro gratis Wordt bepaald 
naargelang 
beschadiging 

Aanschaffings- 

prijs 

Podiumblindering (50m) 50 euro gratis Wordt bepaald 
naargelang 
beschadiging 

Aanschaffings- 

prijs 

Erepodium 100 euro gratis Wordt bepaald 
naargelang 
beschadiging 

Aanschaffings- 

prijs 

Nadarhekken (120) 
* 2 m/hek 

6 euro/stuk gratis Wordt bepaald 
naargelang 
beschadiging 

Aanschaffings- 

prijs 

Stoelen (550) t/m 100 stuks : 
124 Euro 
101 en meer : 248 
Euro 

0,13 
Euro/stoel 

13 Euro/stoel Aanschaffings- 

prijs 
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Tafels (80) t/m 20 stuks : 124 
Euro 
20 en meer : 248 
Euro 

 0,5 Euro/tafel 25 Euro/tafel Aanschaffings- 

prijs 

Houten tafels T/m 23 stuks: 150 
Euro 

gratis Wordt bepaald 
naargelang 
beschadiging 

Aanschaffings- 

prijs 

Houten banken T/m 40 stuks: 150 
Euro 

gratis Wordt bepaald 
naargelang 
beschadiging 

Aanschaffings- 

prijs 

Tenten (4) 124 Euro/tent 8 euro/tent 124 Euro/tent Aanschaffings- 

prijs 

Partytenten 200 Euro/tent 16 euro/tent Wordt bepaald 
naargelang 
beschadiging 

Aanschaffings- 

prijs 

 
Art. 4 Voor het huren van de tenten “Bruisend Wellen” dient de huurder ten minste 4 weken op 
voorhand een gemotiveerd schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen 
teneinde de toelating tot huren te verkrijgen.  In dit schrijven moet - het soort van evenement, het 
doel en de ondergrond waarop de tenten geplaatst worden - omschreven worden. 
 
Art. 5 Hoger vernoemde huurprijzen dienen betaald te worden in handen van de aangestelde 
personeelsleden verhuring gemeentelijk materiaal.  
 
Art. 6 De ontvangen gelden zullen  maandelijks door de aangestelde personeelsleden overgemaakt 
worden op het rek. nr. 091-0004969-51 van de gemeente.  Aan de dienst financiën zal maandelijks een 
afschrift bezorgd worden van de genummerde bons, samen met een overzichtsstaat inzake de 
verhuringen van de gemeentelijke materialen die de storting verantwoorden. 
 
Art. 7 De waarborg wordt - per gekruiste cheque of door middel van een behoorlijk ingevulde en 
ondertekende overschrijving - afgeleverd aan de aangestelde personeelsleden. 
 
Art. 8 Het materiaal zal slechts verhuurd worden als het huurgeld en de waarborg ten minste 14 dagen 
op voorhand voldaan is. 
 
Art. 9 De waarborg wordt terugbezorgd aan de aanvrager na afloop van de verhuring van het materiaal 
indien er geen beschadiging, verlies of misbruik vastgesteld wordt. 
 
Art. 10 Indien het materiaal beschadigd wordt, of bij verlies, zullen de huurders een factuur ontvangen 
met vermelding van de schade. Na betaling zal de waarborg (gekruiste cheque of overschrijving) 
terugbezorgd worden aan de huurder. De waarborg zelf (gekruiste cheque of overschrijving) zal enkel 
aangewend worden indien de betaling van de schadefactuur achterwege blijft. 
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Art. 11  De aanvrager dient het gehuurde materiaal na gebruik zuiver te maken. 
 
Art. 12 De aanvrager dient de gehuurde tenten “Bruisend Wellen”: 
- zelf af te halen bij de technische dienst, na contactopname met de dienst verhuringen 
- de eerstvolgende werkdag volgend op de verhuring, in oorspronkelijke staat en in de 
              oorspronkelijke verpakking, terug te brengen naar de technische dienst tussen 8.30 en  
              10.00 uur. 
- na gebruik veilig in een afgesloten ruimte op te bergen om diefstal te vermijden. 
 
Art. 13 De aanvrager dient alle ander gehuurd materiaal : 
- de eerstvolgende werkdag volgend op de verhuring  
-  in oorspronkelijke staat  
- gestapeld 
- op de plaats van levering  
- om 8.30 uur klaar te zetten voor de Technische Dienst. (nadars dienen per soort gestapeld te 
              worden) 
 
Art. 14 De gehuurde materialen kunnen ten laatste 14 dagen, vóór de datum van de activiteit, 
schriftelijk geannuleerd worden. Het huurbedrag wordt in dit geval terugbetaald aan de aanvrager 
 
 
PUNT 21: TUSSENKOMST IN DE HUUR VOOR HET GEBRUIK VAN DE SPORTACCOMMODATIES BUITEN 
DE GEMEENTELIJKE SPORTHAL - DIENSTJAAR 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het lijkt aangewezen over een systeem te beschikken waarbij voor gelijkwaardige 
sportaccommodaties een eenvormig tarief wordt vastgesteld en waarbij voor de duurdere 
accommodaties de gemeente tussenkomt in de kosten; 
 
Het is wenselijk de drempel tot sportbeoefening zo laag mogelijk te houden en de gemeente wil 
hiertoe haar steentje bijdragen door de kostprijs van de huur van sportaccommodaties buiten de 
gemeentelijke sporthal gedeeltelijk ten hare laste te nemen voor sportclubs aangesloten bij de 
gemeentelijke Sportraad die de sporthal periodiek gebruikten of gebruiken maar die voor een 
gedeelte of de totaliteit van hun uren niet voldoende aan bod komen; 
 
Het uitgangspunt voor het toekennen van een tussenkomst veronderstelt wel dat de gemeentelijke 
sporthal gedurende de week - betreffende de gevraagde tussenkomst – volzet is; 
 
Er wordt geopteerd:  
 - om geen tussenkomst te verlenen ten bedrage van de uren dat de gemeentelijke sporthal vrij is  
   tijdens weekavonden tussen 18 en 22uur; 
- dat indien tussenkomst wordt gevraagd er eerst aftrek zal gebeuren van het totaal van de vrije uren  
   van de gemeentelijke sporthal, gelegen op weekavonden tussen 18 en 22 uur gedurende die week;  
-  om de aftrek van voornoemde uren toe te passen in rangorde van en te beginnen met de  
   duurste gevraagde tussenkomsten;  
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Voornoemde regeling dient te gelden voor alle sportverenigingen aangesloten bij de sportraad;  
 
Op RS (registratiesleutel) 074000/6193000 van het exploitatiebudget 2015 zal voldoende krediet 
dienen te worden voorzien; 
 
Juridische grondslag 
 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: Goedkeuren tussenkomst in de huur voor het gebruik van sportaccommodaties 
buiten de gemeentelijke sporthal voor dienstjaar 2015 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 In de meerkosten voor de huur van de openbare sportaccommodaties buiten de gemeentelijke 
sporthal, voor wat betreft de sportverenigingen aangesloten met de sportraad, zal de gemeente 
tussenkomen voor 50% van de meerkosten, evenwel met toepassing van volgende bepalingen:   
-  er wordt  geen tussenkomst verleend ten bedrage van de uren dat de gemeentelijke sporthal  
               vrij is tijdens weekavonden tussen 18 en 22uur; 
-  er zal eerst aftrek gebeuren van het totaal van de vrije uren van de gemeentelijke  
               sporthal, gelegen op weekavonden tussen 18 en 22 uur gedurende die week 
-  de duurste gevraagde tussenkomsten van de  betreffende week zullen eerst afgetrokken 
                worden. 
 
Art. 2 De sportverenigingen zullen elk kwartaal de factuur dewelke zij dienen te betalen voor de huur 
van deze accommodaties voorleggen aan ons bestuur. 
 
Art. 3 De sportverenigingen zullen elk kwartaal een gedetailleerde schuldvordering opmaken.  Na 
verificatie zal aan de ontvanger opdracht gegeven worden om 50% van de meerkost voor de huur van 
deze accommodaties terug te betalen aan de desbetreffende vereniging. 
 
Art. 4 Deze toelage zal aangerekend worden op registratiesleutel 074000/61930000 van het 
exploitatiebudget 2015. 
 
Art. 5 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. 
 
 
PUNT 22: TUSSENKOMST TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTKAMPEN 2015 À RATO VAN € 
2,48  PER DEELNEMER PER DAG, ONDER WELBEPAALDE VOORWAARDEN. 
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DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het is wenselijk tijdens de schoolvakanties sportkampen te geven ten behoeve van de Wellense 
jeugd; 
 
Rekening houdend met het feit dat de VZW Ten Men Sportkampen, voornamelijk actief via 
dorpsgenoten, reeds jaren kwalitatief hoogstaande sportkampen organiseert in de gemeente; 
 
Het is niet de taak van een openbaar bestuur privaatinitiatieven die aan de behoeften voldoen te 
beconcurreren; 
 
Anderzijds is het ook wenselijk het deelnamegeld betaalbaar te houden aan democratische prijzen en 
voor alle categorieën van jongeren; 
 
De gemeente wil haar steentje bijdragen via een origineel samenwerkingsverband tussen de 
openbare en de privé-sector; 
 
Het is een feit dat het alsmaar moeilijker wordt om beschikbare en gemotiveerde lesgevers te 
vinden; 
 
Het is ook een feit dat de gemeente hieraan een goede zaak doet aangezien zij aan hetzelfde bedrag 
als onderstaande gemeentelijke tussenkomst geen sportkampen van hetzelfde kwaliteitsniveau kan 
organiseren; 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van het gemeentedecreet 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, licht het ontwerp toe. 
 
Mevr. Sandra Jans: 

• dit reglement voorziet enkel een tussenkomst voor kinderen van Wellen die deelnemen aan 
sportkampen die in Wellen georganiseerd worden. 

• Sommige kinderen van Wellen kunnen niet aan deze sportkampen deelnemen omwille van 
een beperking die ze hebben (bv. autisme) - deze kinderen kunnen enkel deelnemen aan 
sportkampen buiten de gemeente en hebben geen recht op deze tussenkomst 

• het is aangewezen voor deze kinderen eveneens een tussenkomst te voorzien 
 
Mevr. Els Robeyns:  

• ze stelt voor het reglement zoals het nu voor ligt goed te keuren 
• een aanpassing van het reglement waarbij aan deze doelgroep eveneens een tussenkomst 

toegekend kan worden, kan voorgelegd worden aan een volgende gemeenteraad. 
 
BESLUIT: Goedkeuren tussenkomst ten behoeve van de gemeentelijke sportkampen 2015 à rato 

van 2,48 € per deelnemer per dag onder welbepaalde voorwaarden 



 

 63/68 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 De gemeente zal tussenkomen in de kosten voor de gemeentelijke sportkampen 2015 à rato 
van € 2,48 per Wellense deelnemer per dag, onder volgende voorwaarden : 
- het deelnamegeld mag maximum € 5,45 per dag en per persoon bedragen,  
                (t.t.z. € 27,25 /5 dagen-kamp, € 21,80 /4 dagen-kamp, …) 
 
Naast deze traditionele omni-sportkampen wordt de mogelijkheid geboden om max. 4/jaar tijdens 
de vakantieperiodes sportkampen met een sportieve meerwaarde aan te bieden (zoals o.a. 
kombinatiesportkampen – schaats/film/ zwemmen/paardrijden e.a.) 
 
De prijs van deze kampen mag maximum € 7,44 /dag en per persoon bedragen  
(t.t.z. € 37,20/kind/week voor 5 dagen kamp en € 29,76/4 dagen kamp, …) 
 
De gemeentelijke tussenkomst in deze blijft beperkt, conform dit reglement tot € 2,48/kind/dag 
m.a.w. voor een 5 dagen-kamp zal de deelnameprijs voor de Wellense kinderen maximum € 24,80 
/week bedragen (max. € 19,84/week 4 dagen, …) 
 
- de gemeente dient door de sportraad tijdig en schriftelijk verwittigd te worden van de  
               tijdstippen van de organisatie, zodat telkens en dagelijks een controle kan plaatsvinden  
              op het aantal deelnemers door de sportverantwoordelijke, 
- het behoud van recht om niet tussen te komen indien het gemeentebestuur niet tijdig  
              verwittigd wordt. 
 
Art. 2 Deze uitgave zal voorzien worden op registratiesleutel 61320000/074000 van het 
exploitatiebudget 2015. 
 
 

IV. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 23: REGLEMENT VOOR TOEKENNING VAN EEN ERETITEL AAN SCHEPENEN EN 
GEMEENTERAADSLEDEN 
DE RAAD, 
 
Juridische grondslag 
Artikel 17§4 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad eretitels toekent aan 
gemeenteraadsleden. 
Artikel 69 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad eretitels toe kent aan schepenen 
onder de voorwaarden die de raad bepaalt. 
 
BESLUIT: Goedkeuren reglement voor toekennen van een eretitel aan schepenen en 
gemeenteraadsleden 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
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volgend reglement goed te keuren 
 
Reglement voor Toekenning van een eretitel aan schepenen en gemeenteraadsleden van 
gemeente Wellen 
 
Artikel 1 
De eretitel van gemeenteraadslid of schepen wordt automatisch toegekend na afloop van het 
mandaat als gemeenteraadslid of schepen. 
 
Artikel 2 
§1. Om de eretitel van eregemeenteraadslid te krijgen moet het aftredend raadslid : 
Gedurende ten minste 12 jaar in de gemeenteraad van de gemeente Wellen hebben gezeteld. 
 
§2. Om de eretitel van ereschepen te krijgen moet de aftredend schepen : 
Gedurende ten minste 12 jaar in het schepencollege van de gemeente Wellen hebben gezeteld. 
 
Artikel 3 
De ambtstermijnen zoals vermeld in artikel 2 hoeven niet aaneensluitend te zijn. 
 
Artikel 4 
De eretitel van gemeenteraadslid of schepen mag niet gevoerd worden door personen die nog steeds 
een mandaat bekleden bij de gemeente of het OCMW of er nog steeds personeelslid van zijn. 
 
Artikel 5 
De betrokkene krijgt een formele akte met daarop de eretitel. 
 
Artikel 6 
Aan de eretitel zijn geen voordelen verbonden. 
 
 
PUNT 24: UITZONDERLIJKE TOELAGE VOOR NOODHULP EBOLA-EPIDEMIE IN WEST-AFRIKA 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De brief van Het Rode Kruis dd. 19 november 2014 met de vraag om een toelage te bekomen voor 
het verlenen van noodhulp aan West-Afrika. 
 
Juridische grondslag 
- De financiële toestand van de gemeente 
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
- De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 

sommige toelagen 
 
Toelichting (feiten en context) 
West-Afrika werd geteisterd door een ebola-epidemie. 
West-Afrika wil de getroffen bevolking helpen bij de verzorging van de zieken. 
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Adviezen 
Het college stelt voor om een algemene bijdrage van € 500 toe te kennen ten behoeve van dit 
project. 
 
Argumentatie 
Het is onze plicht solidariteit te betonen met onze medemensen. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2014 

Beleidsdoelstelling 001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein 01 : Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel Registratiesleutel 049000/64930000 : 
Uitzonderlijke toelagen rampgebieden : € 1.500 

 
Tussenkomst raadsleden 
Mevr. Sandra Jans: 

• het is goed dat de gemeente aan dergelijke initiatieven schenkt 
• ze vindt het jammer dat er geen advies gevraagd is aan GROS ivm de keuze van de 

initiatieven - het Gros is hiervoor specifiek opgericht 
 
Mevr. Els Robeyns: 

• naar de toekomst toe kan deze afspraak opnieuw gemaakt worden 
 
BESLUIT: Goedkeuren uitzonderlijke toelage voor noodhulp ebola-epidemie in West-Afrika 

eenparig aangenomen 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 : Een algemene bijdrage van € 500 ten behoeve van noodhulp aan West-Afrika zal gestort 
worden op rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 van het Rode Kruis met vermelding 'ebola'. 
 
Art. 2 : De toelage zal aangerekend worden volgens het budget 2014 : 
001.001 : Gelijkblijvend beleid 
Registratiesleutel 049000/6430000 
Uitzonderlijke toelagen rampgebieden 
 
 
PUNT 25: UITZONDERLIJKE TOELAGE VOOR NOODHULP HUMANITAIRE NOOD IN GAZA 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De brief van Oxfam dd. 12 september 2014 met de vraag om een toelage te bekomen voor het 
verlenen van noodhulp in Gaza. 
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Juridische grondslag 
- De financiële toestand van de gemeente 
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
- De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 

sommige toelagen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Gaza werd geteisterd door een bombardement op de enige elektriciteitscentrale waardoor er in het 
grootste deel slechts een paar uur elektriciteit is. Daardoor werken ook de waterpompen niet goed 
en beschikken honderdduizenden mensen niet over stromend water.  Oxfam wil de getroffen 
bevolking helpen bij het verstrekken van drinkwater, het verstrekken van voedselbronnen en de 
bevoorrading met medicijnen en brandstof.  
 
Adviezen 
Het college stelt voor om een algemene bijdrage van € 500 toe te kennen ten behoeve van dit 
project. 
 
Argumentatie 
Het is onze plicht solidariteit te betonen met onze medemensen. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2014 

Beleidsdoelstelling 001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein 01 : Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel Registratiesleutel 049000/64930000 : 
Uitzonderlijke toelagen rampgebieden : € 1.500 

 
BESLUIT: Goedkeuren uitzonderlijke toelage voor noodhulp humanitaire nood in Gaza 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : Een algemene bijdrage van € 500G ten behoeve van noodhulp in Gaza zal gestort worden op 
rekeningnummer BE0408 643 875 van Oxfam met vermelding 'Gaza'. 
 
Art. 2 : De toelage zal aangerekend worden volgens het budget 2014 : 
001.001 : Gelijkblijvend beleid 
Registratiesleutel 049000/6430000 
Uitzonderlijke toelagen rampgebieden 
 
 
PUNT 26: UITZONDERLIJKE TOELAGE VOOR NOODHULP IN BURUNDI 
DE RAAD, 
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Voorgeschiedenis/aanleiding 
De brief van Het Rode Kruis dd. 14 april 2014 met de vraag om een toelage te bekomen voor het 
verlenen van noodhulp in Burundi. 
 
Juridische grondslag 
- De financiële toestand van de gemeente 
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
- De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 

sommige toelagen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Burundi werd geteisterd door overstromingen 
Het Rode Kruis wil de getroffen bevolking helpen bij de heropbouw van hun woning, zodat ze in de 
toekomst weerbaarder zijn voor overstromingen. 
 
Adviezen 
Het college stelt voor om een algemene bijdrage van € 500 toe te kennen ten behoeve van dit 
project. 
 
Argumentatie 
Het is onze plicht solidariteit te betonen met onze medemensen. 
 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2014 

Beleidsdoelstelling 001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 : Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein 01 : Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn 

Registratiesleutel Registratiesleutel 049000/64930000 : 
Uitzonderlijke toelagen rampgebieden : € 1.500 

 
BESLUIT: Goedkeuren uitzonderlijke toelage voor noodhulp in Burundi 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : Een algemene bijdrage van € 500 ten behoeve van noodhulp aan Burundi zal gestort worden 
op rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 van het Rode Kruis met vermelding 'Burundi overstroming'. 
 
Art. 2 : De toelage zal aangerekend worden volgens het budget 2014 : 
001.001 : Gelijkblijvend beleid 
Registratiesleutel 049000/6430000 
Uitzonderlijke toelagen rampgebieden 
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PUNT 27: GEMEENTERAAD 28 NOVEMBER : GOEDKEURING VERSLAG 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 28 november 2014. 
 
Juridische grondslag 
De bepalingen van het gemeentedecreet. Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Het huishoudelijk reglement gemeenteraad Wellen, laatst gewijzigd bij beslissing van de 
gemeenteraad dd. 31.10.2014 
 
Toelichting (feiten en context) 
Art. 33, 3de en 4de lid van het gemeentedecreet bepaalt als volgt : 
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie 
van de notulen van de vorige vergadering.  Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 
aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 
notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
gemeenteraad en de gemeentesecretaris. 
 
Argumentatie 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van het verslag. 
 
BESLUIT: Goedkeuren notulen gemeenteraad 28 november 2014 
eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : Het verslag van de vergadering van 28 november 2014, goed te keuren. 
 
 
De vergadering wordt opgeheven om 20:50 uur. 
 
De Secretaris       De Voorzitter 
Mia Cuppens       Els Robeyns 


