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OPENBARE ZITTING 

 
I. ALGEMENE FINANCIERING 
 
PUNT 1: BELASTING OP HET OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE EN HIERMEE 
GELIJKGESTELDE AFVALSTOFFEN - AANSLAGJAAR 2015 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het is een noodzaak om gemeentebelastingen in te voeren teneinde het evenwicht van het budget te 
verzekeren. 
Het ophalen, vervoeren, opslaan en het verwerken van het huishoudelijk afval betekenen jaarlijks zware 
uitgaven voor de gemeente. Het is wenselijk de werkingskosten van deze dienst ten laste te leggen van 
de inwoners en dit in het kader van sensibilisering :  

-  door de toepassing van het principe "de vervuiler betaalt"; 
- bewezen en toewijsbare uitgaven van de gemeente zodat de burger weet waarvoor hij de 
 belasting betaalt  

 
Weergave exacte uitgaven 2014: 
 

Uitgaven  

Containerpark 18 565,61 

Werkingskosten huisvuil  

- Overhead 72 333,49 

- Fractiegebonden quotum 272 615,40 

- Var. kosten overschrijding quotum 120 207,58 

    ophalingen  

    grofvuil  

    kunststoffen  

    afbraakhout  

    zuiver puin  

    gemengd puin  

    groen RP  

    vlakglas  



 

    restafval  

Intresten leningen 100,41 

Aflossingen leningen 164,57 

Aankoop zakken en zelfklevers 3 533,01 

Personeelskost 17 142,37 

TOTAAL 505 265,80 

 
Gelet op de hierna weergegeven exacte ontvangsten 2014: 
 

Ontvangsten  

Teruggave deel winst 2013 26 101,45 

Gebruik containerpark 21 286,59 

Verkoop schroot containerpark 688,00 

Verkoop zakken en zelfklevers 59 812,60 

Andere ontvangsten en tussenkomsten 0,00 

TOTAAL 107 888, 64 

 
De berekende uiteindelijke totale kostprijs (kosten - opbrengsten) huisvuil 2014 bedraagt alzo 
397.377,16 €. 
 
Er wordt gestreefd naar een rechtvaardig en preventiestimulerend huisvuilbelastingsysteem. Daarom 
wordt geopteerd om jaarlijks de huisvuilbelasting vast te stellen met toepassing van een 
belastingsysteem dat gerelateerd is aan de gezinssamenstelling, vermits dit aansluit bij het principe "de 
vervuiler betaalt" door de toepassing van een differentia. 
De variabele kosten zijn volledig afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden afval en dienen bijgevolg 
verdeeld te worden over het aantal inwoners; 
 
Het is aangewezen om voornoemde belasting te verminderen, voor de woongelegenheden: 

- gelegen langs de openbare wegen waar het ophalen van huisvuil niet gebeurt; 
- die gelegen zijn op ten minste 100m van de openbare wegen waar de dienst voor het ophalen  
  van huisvuil passeert; 
- die op 01.01.2015 beschikken over een contract afgesloten met een erkende huisvuilophaler,  
   op jaarbasis en voor een periode tenminste t.e.m. 31.12.2015; 

Laatst vernoemden: 
- betekenen voor de gemeente in feite, een kostenbesparing , vermits de gemeente het  
  huisvuil aan huis noch dient te laten ophalen, te vervoeren of te verwerken; 
- brengen enkel mogelijk kosten voor de gemeente teweeg door het gebruik van het 
  containerpark; 
 

De gemeente beschikt heden niet meer over correcte gegevens betreffende het bezit van een GFT-
container. 
Het lijkt niettegenstaande toch aangewezen - om een belastingplichtige die de vermindering in dit kader 
aanvraagt - te verzoeken om in geval van,  

- bezit van een GFT-container: deze in te leveren 
- niet-bezit van een GFT-container: een verklaring op eer te verstrekken 

Het is evenwel moeilijk controle uit te voeren of voornoemden al dan niet gebruik maken van het 
containerpark; 
Het is aangewezen om bijgevolg de kosten - de opbrengsten van de gemeente inzake het containerpark 
inclusief de kosten ermee verbonden ten laste te leggen van alle woongelegenheden, rekening houdend 
met de samenstelling van het gezin; 
 



 

Volgende vermindering werd in 2014 toegekend: 
- 1 persoon: € 6,08 
- 2 personen: € 8,78 
- 3 personen: € 11,48 
- 4 personen en meer: € 14,18 

Het lijkt ons redelijk deze vermindering ook toe te passen voor 2015; 
 
Het is aangewezen om de toekenning van een gemeentelijke sociale bijdrage in de huisvuilkost aan de 
rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake gezondheidszorgen op te 
nemen in het belastingreglement en te bepalen dat hierbij "alle" categorieën worden beoogd; 
 
Het lijkt aangewezen om vast te stellen dat de belasting hoofdelijk verschuldigd is door de personen die 
ingeschreven staan in het bevolkingsregister, alsook in het vreemdelingen- en wachtregister van de 
gemeente; 
 
Juridische grondslag 
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd, inzonderheid artikel 252 en 253 houdende het 
algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
De wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van 
de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. 
 
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 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) 
Vermits begin 2014 het systeem directe inning werd ingevoerd door Limburg.net en vermits ook Wellen 
lid is van Limburg.net, maar niet is toegetreden tot het systeem - omwille van het eigen beheer van het 



 

containerpark -  lijkt het logisch de tarieven van Limburg.net te nemen als vertrekbasis voor de 
toepassing van aanpassingen die aanleunen bij de eigen situatie van de gemeente. 
 

• Tarieven Limburg.net: 
○ 1 persoon:   € 130,10 
○ 2 personen :  € 136,35 
○ 3 personen:   € 142,60 
○ 4 personen:   € 148,85 

 
Samenstelling tarieven: 

• Vaste kosten:  € 90  
• Voor de verdeling van de gratis huisvuilzakken volgens het principe van limburg.net is de 

kostprijs: 
○ voor 1 persoon is de kostprijs € 18,75 
○ voor 2 personen is de kostprijs € 25 
○ voor 3 personen is de kostprijs € 31,25 
○ Voor 4 personen is de kostprijs € 37,5 

• Aftrek van de kostprijs van de gratis zakken van de tarieven van Limburg.net, geeft de variabele 
kost die € 21,35 bedraagt. 
○ € 130,10 - € 18,75 = € 111,35 
○ € 136,35 - € 25 = € 111,35 
○ € 142,60 - € 31,25 = € 111,35 
○ € 148,85 - € 37,50 = € 111,35 

                     en:  
○ € 111,35 - € 90 = € 21,35  = variabele kost 

• Limburg.net telt € 27.267,10 kosten voor het beheer van het containerpark. 
 
Argumentatie : 
De hierna voorgestelde aanpassingen t.o.v. het tarief Limburg.net betekenen een aangewezen 
correctie of poging tot sensibilisatie (principe "De vervuiler betaalt" bv. variabele tarieven) of een 
tegemoetkoming t.a.v. de burger (korting) 
 
Vandaar volgende voorstellen: 
 
Voorstel tot toepassing van een aftrek van de kostprijs van de gratis zakken op de tarieven van 
Limburg.net, vermits de Wellense burger de huisvuilzakken betaalt, geeft: 
 
Tarieven Limburg.net - Kostprijs gratis  = Verminderd tarief  Zijnde 
  zakken  door aftrek KP  
    gratis zakken vast + variabel 
 
€ 130,10 - € 18.75 = € 111,35 € 90 + € 21,35 
€ 136,35 - € 25,00 = € 111,35 € 90 + € 21,35 
€ 142,60 - € 31,25 = € 111,35 € 90 + € 21,35 
€ 148,85 - € 37,50 = € 111,35 € 90 + € 21,35 
 
Voorstel tot toepassing van een aftrek (tweede korting) wegens de niet doorrekening aan de burger 
van de kosten voor het beheer van het containerpark t.b.v. € 9 per gezin   
 
Zoals reeds aangehaald rekent Limburg.net € 27.267,10 kosten voor het beheer van het containerpark.  
€ 27.267,10 gedeeld door 3.023 gezinnen, geeft € 9,02 per gezin. 
Afgerond: € 9 per gezin. 



 

 
Voorstel tot toepassing van een  aftrek (derde korting) van 30% op de vaste kosten volgens Limburg.net 
 
Dit betekent 30% op € 90 of € 27 voor ieder gezin. De vaste kosten komen dan op € 63. 
 
Op basis van voorgaande: 

• Uiteenzetting inzake de samenstelling en de bepaling van de toegepaste tarieven door 
Limburg.net 

• Voorstellen tot toepassing van kortingen  afgestemd op de eigen situatie gemeente Wellen 
levert dit samengevat volgend voorstel: 

 
 Vast  Variabel Korting zelfbeheer CP        Tarief 
1 persoon € 63,00 +  € 21,35 - € 9,00 = € 75,35  
2 personen € 63,00 + € 21,35 + € 21,35 - € 9,00 = € 96,70 
3 personen € 63,00 + € 21,35 + € 21,35 + € 21,35  - € 9,00 = € 118,05 
4 personen  € 63,00 + € 21,35 + € 21,35 + € 21,35 + € 21,35  - € 9,00 = € 139,40  
of meer 
 
OF 
 

Personen 
/ gezin 

Vaste 
kost 

Variabele 
kost 

KP HV-zakken 
begrepen in 
tarief 
Limburg.net 

Korting 
KP gratis 
zakken 

Korting 
30% op 
vaste 
kosten 

korting 
zelfbeheer 
CP 

Voorstel 
tarief 
Wellen 

1 90 21,35 18,75 - 18,75 - 27,00 - 9,00 75,35 

2 90 42,70 25,00 - 25,00 - 27,00 - 9,00 96,70 

3 90 64,05 31,25 - 31,25 - 27,00 - 9,00 118,05 

4 of meer 90 85,40 37,50 - 37,50 - 27,00 - 9,00 139,40 

   
 
Vergelijking tussen tarief Limburg.net met voorgesteld tarief Wellen:  
 

Gezin Tarief Limburg.net Voorgesteld tarief 
Wellen 

Verschil 

1 persoon € 130,10 € 75,35 - 54,75 

2 personen € 136,35 € 96,70 - 39,65 

3 personen € 142,60 € 118,05 - 24,55 

4 personen of meer € 148,85 € 139,40 -   9,45 

 
 
De belastingontvangsten voor de gemeente Wellen kunnen alzo vastgesteld worden op: 
1 persoon € 75,35    x 714 = € 53.799,90 
2 personen € 96,70               x 1116 =            € 107.917,20 
3 personen € 118,05 x 596 = € 70.357,80 
4 personen € 139,40 x 597 = € 83.221,80  
      of meer 
                                                                                   Totaal=  € 315.296,70 
 
Registratiesleutel :  0020/73320000 
Beleidsdomein: Algemene financiering 
Budget: Exploitatie 



 

 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns:  

• Het voorstel is gelijkblijvend aan 2015 
Dhr. Marc Weeghmans:  

• enkele maanden geleden heeft hun fractie een voorstel gedaan rond composteerplaatsen - is 
hier al iets rond gedaan? 

Mevr. Els Robeyns: 
• via Limburg.net kan er mogelijk subsidie bekomen worden - dit wordt onderzocht 
• in voorjaar komt er oproep naar de inwoners om te peilen naar hun interesse 
• scholen zijn gecontacteerd 

Dhr. Stijn Vandersmissen 
• Indien er een oproep in het infoblad komt, is het interessant te vermelden dat het creëren 

composteerplaatsen de kost van afvalverwerking doet dalen 
 
BESLUIT: 17 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Albert Thijs, Chris Ramaekers, Sandra Jans, 

Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, 
Ilse Bosmans, Stijn Vandersmissen, Dirk Ottenburghs, Mario Vanvoorden, Marc Beertens en 
Shirley Schoels 
1 onthouding: Benny Maes 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Voor het aanslagjaar 2015 wordt ten voordele van de gemeente een jaarlijkse belasting geheven 
op het ophalen en verwerken van huishoudelijk en hiermee gelijkgestelde afvalstoffen. 
 
De belasting bedraagt: 

- Voor de gezinnen bestaande uit één persoon: € 75,35 
- Voor de gezinnen bestaande uit twee personen: € 96,70 
- Voor de gezinnen bestaande uit drie personen: € 118,05 
- Voor de gezinnen bestaande uit vier personen en meer: € 139,40 

 
Art. 2 De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de meerderjarige leden van elk gezin als zodanig 
ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingen - en wachtregister van de gemeente op 1 januari 
van het belastingjaar. Deze belasting is verschuldigd per woongelegenheid. 
 
Art. 3 De belasting is niet verschuldigd indien volgend dubbel bewijs geleverd wordt:  
            . van een effectief en duurzaam verblijf op het grondgebied van een andere gemeente op 
              1 januari van het belastingjaar  
             . van het feit dat de betrokken belastingplichtige in die andere gemeente ook effectief  

huisvuilbelasting onder enige vorm betaalt voor het betrokken dienstjaar 
 
Art. 4 Onder "gezin" wordt verstaan: 

-  hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft 
- hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden  

   gebonden, gewoonlijk éénzelfde woongelegenheid betrekken en er samen leven. 
 
Art. 5 De belasting wordt verminderd voor de woongelegenheden: 

-  gelegen langs de openbare wegen waar het ophalen van huisvuil niet gebeurt; 
-  die gelegen zijn op ten minste 100m van de openbare wegen waar de dienst voor het  

ophalen van huisvuil passeert; 
-  die op 01.01.2015 beschikken over een contract afgesloten met een erkende huisvuilophaler  



 

op jaarbasis en voor een periode tenminste t.e.m. 31.12.2015, mits voorlegging  
van het contract aan het bestuur; 

 
Het voorleggen van een contract met een erkend huisvuilophaler dat betrekking heeft op het vorige of de 
twee voorgaande dienstjaren kan met terugwerkende kracht recht geven op de vermindering van de 
huisvuilbelasting voor de betreffende dienstjaren. Voor het belastingreglement 2015 kan aldus naast de 
vermindering voor het jaar 2015, eveneens een vermindering toegekend worden voor de dienstjaren 2014 
en eventueel 2013, mits voorlegging van een contract met een erkend huisvuilophaler voor die jaren. 

 
mits de belastingplichtige in geval van,  

- bezit van een GFT-container: zorgt voor de inlevering van de GFT-container en het bewijs hiervan 
-  niet-bezit van een GFT-container: een verklaring op eer verstrekt 
 

Vermindering 
-  Voor de gezinnen bestaande uit één persoon: € 6,08 
-  Voor de gezinnen bestaande uit twee personen: € 8,78 
-  Voor de gezinnen bestaande uit drie personen: € 11,48 
-  Voor de gezinnen bestaande uit vier personen en meer: € 14,18 

 
Art. 6 De belasting ten laste van de gezinnen wordt verminderd met € 12,40 voor de belastingplichtigen, 
die ingevolge hun hoedanigheidscode van titularis of van deze van de personen te hunne laste, recht 
hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en als 
dusdanig geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Alle categorieën komen dus in 
aanmerking, maar de maximale vermindering per gezin/aanslag bedraagt 1 maal € 12,40.  
DUS: 
Hetzelfde voordeel wordt toegekend aan alle categorieën. Er wordt éénzelfde vermindering toegekend 
aan alle categorieën, namelijk € 12,40. 
Per gezin/wooneenheid wordt evenwel maximum 1 maal de vermindering van € 12,40 toegekend. 
De rechthebbende personen worden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid meegedeeld via 
automatische gegevensuitwisseling. 
 
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 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.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 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.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. 
 
 
PUNT 2: BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN - AANSLAGJAAR  2016 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De noodzakelijkheid om gemeentebelastingen in te voeren om het evenwicht van het budget te 
verzekeren. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd; 
 
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; 
Brief van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken van 16.09.2015 betreffende het Ministerieel 
Besluit van 15.03.2013 inzake de tarieven van de vergoedingen  ten laste van de gemeente voor de 
elektronische identiteitskaarten: 
- bepalende dat de tarieven automatisch wordt herzien op basis van de schommeling van de  
   gezondheidsindex en  
- houdende de tarieven die van toepassing worden op 1 januari 2016  
 
 



 

Omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer van 26.11.2013 houdende dat de 
federale retributie voor het afleveren van internationale rijbewijzen 16 € zal bedragen vanaf 1 februari 
2014;  
Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 02.12.2013 om de gemeentelijke retributie 
op voornoemd rijbewijs niet te wijzigen (m.n. 3,75 €) 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);   
 
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; 
 
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; 
 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Argumentatie 
Het afleveren van allerlei administratieve stukken brengt voor de gemeente lasten mee en het is  
aangewezen hiervoor een gematigde belasting in te vorderen; 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt voor een termijn, die eindigt op 31 december 2016 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 : 
 

I  IDENTITEITSDOCUMENTEN     

A. Tarief voor de gewone procedure Kostprijs 
2016 

Gemeentelijke 
Belasting 

TOTAAL  
 

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen en 
kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan 
vreemde onderdanen, bedoeld in art. 1 eerste lid 

€ 15,40  
 

 € 2,00  
 

 € 17,40  
 

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische 
kinderen onder de twaalf jaar, bedoeld in art. 1, 
tweede lid 

 € 6,20  
 

 € 0,00    
 

 € 6,20  
 

Elektronische kaarten en verblijfsdocumenten met 
biometrische kenmerken voor vreemdelingen 
bedoeld in art. 1, eerste lid 

 € 17,90  
 

 € 2,00    
 

 € 19,90  
 

B. Tarief spoedprocedure 
 

kostprijs 
2016 

Gemeentelijke 
Belasting 

TOTAAL  
 



 

Elektronische identiteitskaarden voor Belgen en 
kaarten en verblijfsdocumenten voor 
vreemdelingen, bedoeld in art. 1, eerste lid 

   

OPTIE 1 - extreme spoedprocedure met vervoer door 
firma 

 € 184,00  
 

 € 2,00  
 

 € 186,00  
 

OPTIE 2 - spoedprocedure met vervoer door firma  € 118,60   € 2,00  € 120,60 

Biometrische kaarten en verblijfsdocumenten 
afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde 
landen, bedoeld in art. 1, eerste lid 

   

TYPE 5 - spoedprocedure met vervoer door firma  € 118,60   € 2,00  € 120,60 

attest van immatriculatie € 0,80 € 2,00 € 2,80 

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische 
kinderen onder de 12 jaar, bedoeld in art. 1, eerste 
lid 

   

OPTIE 1 - extreme spoedprocedure met vervoer door 
firma 

 € 176,90 
 

 € 0,00  
 

 € 176,90 

OPTIE 2 - spoedprocedure met vervoer door firma  € 111,50   € 0,00   € 111,50 

Verlaagd tarief vanaf het tweede elektronische 
identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder 
de 12 jaar, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen 
van eenzelfde gezin die op hetzelfde adres 
ingeschreven zijn. Dit verlaagd tarief is van 
toepassing voor zowel de dringende als de zeer 
dringende aanvragen 

 € 51,20  
 

 € 0,00  € 51,20  
 

III REISPASPOORTEN 

A. Normale procedure Kostprijs 
2016 

Gemeentelijke 
Belasting 

TOTAAL 

Volwassenen € 65,00  € 5,00  
 

€ 70,00 

Kinderen tot 18 jaar € 35,00  € 0,00 € 35,00 

B. Spoedprocedure Kostprijs 
2016 

Gemeentelijke 
Belasting 

TOTAAL 

Volwassenen € 240,00  € 5,00  
 

€ 245,00 

Kinderen tot 18 jaar € 210,00  € 0,00 € 210,00 

IV RIJBEWIJZEN    

 Kostprijs 
2016 

Gemeentelijke 
Belasting 

TOTAAL 

Rijbewijzen bankkaartmodel €20,00 € 5,00  € 25,00 

Internationaal rijbewijs €16,00 € 4,00 € 20,00 

II HUWELIJKSBOEKJES 

 Kostprijs 
2016 

Gemeentelijke 
Belasting 

TOTAAL 

huwelijksboekje inclusief belasting op het in het 
huwelijksboekje voorkomend huwelijksgetuigschrift 

 €8,00 € 8,00 

V INLICHTINGENFORMULIER NAAR AANLEIDING VAN VERKOOP ONROEREND GOED 

  Gemeentelijke 
Belasting 

TOTAAL 

Per formulier   € 62,00   € 62,00  



 

  

VI AFLEVEREN /WEIGEREN CONFORMITEITSATTEST AAN NATUURLIJKE OF 
RECHTSPERSONEN DIE HET ATTEST HEEFT AANGEVRAAGD 

  Gemeentelijke 
Belasting 

TOTAAL 

Voor een zelfstandige woning   € 62,50  € 62,50 

Voor een kamerwoning te verhogen met 12,50 € 
per kamer met een maximum van 1.250 € per 
gebouw 

  € 12,50 
€ 1.250 

 

€ 12,50 
€ 1.250 

 
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, 
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. 
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 3: BELASTING OP BOUW- EN VERKAVELINGSAANVRAGEN - AANSLAGJAAR 2016 
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: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2016 een indirecte belasting geheven op bouw- 
en verkavelingsaanvragen en aanvragen tot wijziging van de verkaveling. 
 
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. 
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 4: BELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN - AANSLAGJAAR 2016 
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; 
 
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: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt voor het aanslagjaar 2016 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. 
 
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 01.05.2016 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 
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. 
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 5: BELASTING OP HET NIET AFKOPPELEN VAN HEMEL- EN AFVALWATER OP PRIVAAT DOMEIN BIJ 
DE AANLEG VAN EEN 2 DWA STELSEL OP OPENBAAR DOMEIN – AANSLAGJAAR 2016 
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 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 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: eenparig aangenomen 
 



 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2016 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. 
 
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. 
 
 
PUNT 6: BELASTING OP DE DRIJFKRACHT VAN MOTOREN - AANSLAGJAAR 2016 
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; 
 
Tussenkomst raadsleden 
Mevr. Els Robeyns licht voorstel toe. 
 
Dhr. Stijn Vandersmissen: 

• men vindt dit een belasting die uit de tijd is en de enkele bedrijven die dit moeten betalen, 
benadeelt 

Mevr. Els Robeyns: 
• enkel grote bedrijven betalen dit nog - voor kleine bedrijven is dit afgeschaft 

Dhr. Benny Maes: 
• federale regering heeft belasting op outillage afgeschaft - veel gemeente hebben hierdoor een 

nadeel; in Wellen evenwel niet want outillage is nooit belast 
• onze bedrijven zijn dus niet benadeeld want er is in Wellen nooit belasting op outillage geheven 
• indien we in toekomst een groene maatregel hieraan kunnen koppelen, is er misschien een 

mogelijkheid om dit te veranderen 
 
 
 
BESLUIT: 12 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Benny Maes, Albert Thijs, Chris Ramaekers, 

Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans en Dirk 
Ottenburghs 
4 stemmen tegen: Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen en Shirley Schoels 
2 onthoudingen: Mario Vanvoorden en Marc Beertens 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt voor het aanslagjaar 2016 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 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 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 productie 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.  
 
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 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 01.05.2016 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.  
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 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. 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 bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en 
schepenen worden ingediend en worden gemotiveerd. Het bewaar schift 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 dubbeleaanslag, 
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 7: BELASTING OP DE AANVRAGEN TOT OF MELDEN VAN HET EXPLOITEREN OF VERANDEREN VAN 
HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANSLAGJAAR 2016 
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 
(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: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2016 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 ; 
- 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. 
 
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 8: OPCENTIEMEN OP DE DOOR HET VLAAMS GEWEST GEHEVEN HEFFING OP LEEGSTAANDE EN/OF 
VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTEN - AANSLAGJAAR 2016 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Vanaf 1 januari 2015 is de vestiging van opcentiemen op gewestbelastingen die op het KI gebaseerd zijn, 
weer mogelijk.  De wet van 19 april 2014 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen heeft hiertoe een nieuw 
artikel 464/1 ingevoerd in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 
 
Juridische grondslag 
Artikel 170§4, Grondwet; 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
De Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 2.6.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse 
Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 
Het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten, inzonderheid Hoofdstuk III, artikel 15, betreffende de mogelijkheid om gemeentelijke 
opcentiemen te heffen; 
Het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, art. 464/1; 
De financiële toestand van de gemeente. 



 

Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 
 
 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1  
Er wordt voor het aanslagjaar 2016 ten voordele van de gemeente Wellen, 50 opcentiemen geheven op 
de gewestelijke heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarloosde bedrijfsgebouwen. 
 
Art. 2  
De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst voor de 
inning van deze opcentiemen 
 
Art. 3  
Een afschrift van deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Art. 4 
Dit besluit wordt vóór 01.03.2016 per aangetekende brief verstuurd naar : 
Agentschap Vlaamse Belastingdienst 
Mevr. Els Slagmulder 
Dienst financiële opvolging 
Koning Albert II-laan 35 bus 62 
1030 Brussel 
 
 
PUNT 9: OPCENTIEMEN OP DE DOOR HET VLAAMS GEWEST GEHEVEN HEFFING TER BESTRIJDING VAN 
VERKROTTING VAN GEBOUWEN EN/OF WONINGEN - AANSLAGJAAR 2016 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Vanaf 1 januari 2015 is de vestiging van opcentiemen op gewestbelastingen die op het KI gebaseerd zijn, 
weer mogelijk.  De wet van 19 april 2014 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen heeft hiertoe een nieuw 
artikel 464/1 ingevoerd in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 
 
Juridische grondslag 
Artikel 170§4, Grondwet; 
Artikel 42§3, Gemeentedecreet; 
De Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 2.5.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse 
Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 
Het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer 
bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van de 
leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen en latere wijzigingen; 
Het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, art. 464/1; 
De financiële toestand van de gemeente. 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 



 

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 
 
 
 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1  
Er wordt voor het aanslagjaar 2016 ten voordele van de gemeente Wellen, 50 opcentiemen geheven op 
de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen ingevoerd door het 
decreet van 22 december 1995 betreffende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer 
bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen en overgenomen door het decreet houdende de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13/12/2013. 
 
Art. 2  
De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst voor de 
inning van deze opcentiemen. 
 
Art. 3  
Een afschrift van deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Art. 4 
Dit besluit wordt vóór 01.03.2016 per aangetekende brief verstuurd naar : 
Agentschap Vlaamse Belastingdienst 
Mevr. Els Slagmulder 
Dienst financiële opvolging 
Koning Albert II-laan 35 bus 62 
1030 Brussel 
 
 
PUNT 10: RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET HUISHOUDELIJK AFVAL - AANSLAGJAAR 2016 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Het huishoudelijk afval inzake ophaling, opslag, vervoer en verwerking vergt jaarlijks grote uitgaven van 
de gemeente; 
 
Het is noodzakelijk het evenwicht te verzekeren tussen de inkomsten en uitgaven der gemeente; 
 
De kosten van het huishoudelijk afval zouden door de retributie gedekt moeten worden en het tarief zou 
in verhouding dienen gesteld met de geleverde prestaties; 
 
Juridische grondslag 
Het raadsbesluit dd. 29.03.2002 houdende de politieverordening betreffende het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen), zoals heden aangepast;  
 
Het schrijven van Limburg.net dd. 29.11.2009 i.v.m. de beslissing van de raad van bestuur van 
Limburg.net dd. 28.10.2009 betreffende de goedkeuring van het ‘Plan 010’; 
 



 

Het schrijven van Limburg.net dd. 27.10.2010 waarin verzocht wordt om met ingang van 01.01.2010 
wijzigingen door te voeren in het retributiereglement;  
 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 06.12.2010 waarbij kennis wordt 
genomen van de prijswijziging betreffende de inzameling van landbouwplastiek; 
 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 13.12.2010 waarbij kennis genomen 
wordt dat er voortaan aan verenigingen Pmd-zakken van 120 liter kunnen verkocht worden;  
 
Het schrijven van Limburg.net dd. 15.11.2012 waarin verzocht wordt om het retributiereglement aan te 
passen nl. de verkoopprijs van de PMD-zakken te verhogen van 2,5 euro/rol naar 3 euro/rol; 
 
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen; 
 
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), in het bijzonder 
bijlage 5.1.4.;  
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari 2000 tot vaststelling van 
het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen; 
 
Het lidmaatschap van de gemeente in Limburg.net; 
  
De beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net dd. 25 september 2013 betreffende het invoeren 
van meer uniforme tarifering; 
 
De goedkeuring dd. 28.09.2011 van het spreidingsplan recyclageparken door de raad van bestuur van 
limburg.net;  
 
Het raadsbesluit dd. 27.12.2013 houdende de beslissing om niet in te stappen in het systeem van directe 
inning van limburg.net; 
 
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 van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het ontwerp van  retributiereglement op het huishoudelijk afval wordt voorgelegd. 
 
De prijs van een GFT-sticker wordt als volgt voorgesteld: 

• GFT-container van 40 liter: sticker van € 10; 
• GFT-container van 120 liter: sticker van € 25. 

 
Adviezen 
Limburg.net adviseert de prijs van een GFT-sticker vast te stellen op € 40 voor een container van 120 liter 
en € 15 voor een container van 40 liter. 



 

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Artikel 1 : Voor een termijn ingaand op 01.01.2016 worden  volgende retributies geheven: 
 
a) Voor de ophaling aan huis van huisvuil moet gebruik worden gemaakt van reglementaire huisvuilzakken. 
Voor de tweewekelijkse ophaling van  het huisvuil worden de bordeauxrode plastiekzakken met opdruk « 
limburg.net » geleverd aan:  
- € 1,25  per zak van 40 liter oftewel € 12,50 per rol van 10 zakken 
- € 0,625 per zak van 22 liter oftewel € 6,25 per rol van 10 zakken 
 
b) De inzameling van het gft-afval gebeurt door middel van een door de gemeente ter beschikking gestelde 
gft-container. Voor de tweewekelijkse ophaling van  het groente, fruit- en tuinafval worden er 
papierzakken geleverd aan: 
- € 0,37 per zak van 40 liter. 
- € 0,50 per zak van 120 liter 
 
Er wordt een retributie aangerekend voor inzameling van gft-afval als volgt: een GFT-sticker wordt 
ingevoerd. 
- De prijs van de GFT-sticker wordt vastgesteld als volgt: 
iii. GFT-container van 40 liter: sticker van € 10  
iv. GFT-container van 120 liter: sticker van € 25 
 
 
c) Voor de inzameling aan huis van pmd-afval moet gebruik worden gemaakt van pmd-zakken. Voor de 
tweewekelijkse ophaling van PMD worden deze zakken aangeboden aan: 
- € 0,15 per zak van 60 liter of € 3,00 per rol van 20 zakken van 60 liter 
- € 0,3 per zak van 120 liter of € 3,00 per rol van 10 zakken van 120 liter (voor scholen + verenigingen) 
 
d) Voor het ophalen van het grofvuil op afroep wordt een retributie vastgesteld op € 20,00. Het totaal 
volume is beperkt tot 2m² per aanbieding en mag maximum 2m lang en 1m breed zijn. De retributie wordt 
voldaan door betaling van de grofvuilstickers die zichtbaar op het grofvuil worden gekleefd.  De 
grofvuilstickers worden verkocht aan een prijs van  € 20 per sticker. Op het containerpark worden geen 
grofvuilstickers als betaalmiddel aanvaard. 
 
e) Op het storten van het normaal toegelaten en niet-giftig afval worden volgende retributies geheven: 
 
De gezinnen die zelf hun eigen huisvuil en grof vuil storten in de containers aan het gemeentelijk magazijn, 
ter plaatse Overbroekstraat, betalen een vergoeding vastgesteld als volgt : 
 
*  autobanden:  
     -   diameter kleiner of gelijk aan 85 cm:  € 2,50 per stuk 
     -   diameter groter dan 85 cm:  € 12,50 per stuk. 
*  steengruis :    - € 15,00 per m³ 
                 - tot 0,5 m³: € 7,50 
   - ophaling door de Technische Dienst: € 15,00  per m³ 
*  snoeihout :   - levering in containerpark : gratis 
                   - ophaling door de Technische Dienst: € 10,00  per m³ 
*  gemengd groenafval : - € 20,00 per m³ 
                                             - tot 0,5m³ : € 10,00 



 

*   gemengd houtafval :  - € 14,00 per m³ 
                                             - tot 0,5 m³ : € 7,00 
*  gehakseld hout: ophaling in containerpark en levering door de Technische Dienst: gratis 
 
*  vervuild  piepschuim: - € 15,00 per m³ 
          - tot 0,5 m³: € 7,50 
*  bouwpuin :    - € 15,00 per m³ 
              - tot 0,5 m³: € 7,50 
                                            - ophaling door de technische dienst : € 15,00 per m³ 
 
!! salons en matrassen worden geweigerd op het recyclagepark, deze zijn alleen mee te geven met ophaling 
aan huis via het systeem van de grofvuilstickers (zie d)). 
    
f) Kosten voor de afvoer en verwerking van eventueel verontreinigde grond afkomstig van openbaar 
domein en in  opdracht van particulieren : € 70,00 per m³ 
 
g) Kosten voor de afvoer en verwerking van landbouwplastiek :   € 151,25 per ton. 
 
De inzameling gebeurt door de plaatsing van een container bij de betrokken landbouwer.  Na de afvoer en 
weging bij de verwerkingsfirma wordt de prijs vastgesteld en een factuur opgemaakt. 
  
h) Verkoop compostbak in kunststof : € 35,00 per stuk 
     Verkoop compostvat in kunststof : € 15,00 per stuk 
 
MODALITEITEN 
De verkoop van compostrecipiënten wordt geregeld volgens de modaliteiten hierna bepaald: 
Compostrecipiënten worden rechtstreeks geleverd bij de gemeente en voorgefinancierd door 
Limburg.net. 
Limburg.net stelt individuele facturen op aan de hand van een lijst en verklaart deze ‘voor voldaan’. 
 
LEVERINGEN EN BEHEER 
De compostrecipiënten worden besteld bij Limburg.net.  
Het gemeentebestuur beheert de compostrecipiënten  als een goede huisvader.  
Limburg.net maakt per gemeente een rekening aan bij Belfius.  
Limburg.net bezorgt aan de gemeente voorgedrukte overschrijvingsformulieren.  
- Na levering betaalt de gemeente de geleverde compostbakken op de Belfiusrekening. 
- De inwoner betaalt in het containerpark met bankcontact de compostbakken bij de aankoop. 
- De parkwachter houdt volgende informatie bij voor iedere aankoop : 
  * datum van aankoop; 
  * naam; 
  * adres; 
  * aantal verkochte compostbakken en/of -vaten. 
 
BETALINGSWIJZE 
Het gemeentebestuur zorgt voor een adressenlijst van de personen  en het aantal recipiënten dat zij 
hebben gekocht. 
Het gemeentebestuur volgt de betalingen van de compostrecipiënten op via Belfiusweb.  
Het gemeentebestuur zorgt voor het nazicht van de rekening en het opmaken van een leveringslijst. 
Op 31 december van elk jaar wordt de voorraad geteld en deze inventaris wordt aan Limburg.net bezorgd.  
Ook worden de al betaalde, maar nog niet afgehaalde of geleverde recipiënten doorgegeven aan 
Limburg.net. 
 



 

 
Art. 2 De toegang tot het gemeentelijk recyclagepark is enkel mogelijk voor inwoners van de gemeente 
Wellen. Inwoners van andere gemeenten dan Wellen hebben geen toegang tot de genoemde containers 
ter plaatse, Overbroekstraat. Hierop zal streng toezicht uitgeoefend worden.  
 
Art. 3 Alle betalende fracties dienen contact betaald te worden op het recyclagepark tegen afgifte van een 
kwitantie, afgeleverd door de toezichthoudende parkwachter. Er worden geen facturen uitgeschreven 
voor deze afvalstoffen aangeleverd op het recyclagepark. 
De gebruikers verklaren zich, vanaf het moment dat zij het recyclagepark verlaten, automatisch akkoord 
met de aangerekende retributie. 
  
Art. 4 Het gemeentebestuur zal haar inwoners in kennis stellen van de plaatsen en modaliteiten waar 
huisvuilzakken, gft-containers, pmd-zakken en grofvuilstickers kunnen bekomen worden tegen betaling 
van de vastgelegde retributie. 
 
Art. 5 Dit reglement vervangt alle vorige reglementen betreffende deze inhoud, met ingang van 
01/01/2016. 
 
Art. 6 Dit raadsbesluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 
gemeentedecreet. 
 
Een kopie van onderhavig raadsbesluit wordt in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het 
gemeentedecreet verzonden aan de provinciegouverneur. 
 
Een eensluidend gewaarmerkt afschrift van dit reglement zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan: 

• LIMBURG.NET; 
• de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; 
• het Departement LNE, Afdeling Milieu-inspectie en/of de Vlaamse Minister van Leefmilieu; 

 
 
PUNT 11: RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENING 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De gemeente en de burgers worden vaak geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan 
verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Deze werkzaamheden hebben een impact 
op het openbaar domein. 
Het is wenselijk een retributie te heffen nopens nutsmaatschappijen die deze werken uit voeren. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen  
 
Toelichting (feiten en context) 
De gemeente en de burgers worden geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan 
verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; 
Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben een impact 
op het openbaar domein; 



 

De Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen heeft tot doel een snelle en vlotte 
uitvoering van de werken te bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de werken tot een 
minimum te herleiden; 
Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en 
een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse 
Aangelegenheden;  
Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten geregeld dringende werken worden 
uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening. 
Daarnaast zijn er een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine 
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein; 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1  
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijke openbaar domein naar aanleiding van werken aan 
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met verwijzing 
naar de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. 
 
Permanente nutsvoorzieningen zijn : 
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, 
verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het 
transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, 
brandstof, 
- telecommunicatie, 
- radiodistributie en kabeltelevisie, 
- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties 
kan aangesloten worden.   
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als 
nutsvoorzieningen.  
  
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die 
uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 
 
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2016 voor een termijn eindigend op 31 december 
2018. 
 
Art. 2 Retributie naar aanleiding van sleufwerken 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt: 

1) 2,00 € voor werken in rijwegen 
2) 1,50 € voor werken in voetpaden  
3) 0,90 € voor werken in aardewegen. 

 
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer  nutsvoorzieningen 
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermelde 
bedrag(en). 
 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 



 

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 
 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd van zodra de werken voorlopig zijn op-
geleverd. 
 
Art. 3 Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken 
 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een retributie 
geheven van 1,00 € per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt. 
 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de eigenaar van de 
nutsleidingen als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 € per aanwezig 
aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente. 
 
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar.  In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij voor 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het 
grondgebied van de gemeente. 
 
Deze retributie houdt in dat de gemeente geen enkele andere retributie of belasting heft ten aanzien van 
de nutsmaatschappij of haar aannemers, bij het afleveren van een vergunning voor het signaleren van 
werkplaatsen op de openbare weg. 
 
Art. 4 Inning 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen 
 
Art. 5. Toezicht 
Deze beslissing wordt in kader van het administratieve toezicht overgemaakt aan de toezichthoudende 
overheden 
 
Art. 6. Afschrift 
Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de nutsmaatschappijen 
 
 
PUNT 12: RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET MELDEN VAN HET PLAATSEN VAN VERKEERSSIGNALISATIE – 
AANSLAGJAAR 2016 
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; 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1  Voor een termijn eindigend op 31 december 2016 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 13: DIENSTJAAR 2016 : 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; 
 
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 2016 wordt ter goedkeuring voorgelegd. 
 
BESLUIT: 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.   
 
- 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 grote huisvuilzakken. 
 
- 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 01.01.2016.  
 
 
PUNT 14: TOEKENNEN 5 GRATIS ROLLEN GROTE HUISVUILZAKKEN AAN WELLENSE ONTHAALMOEDERS - 
AANVULLEND AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR GEMEENTERAADSLID 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Agendapunt van Mevr. Sandra Jans zoals ingediend bij brief van 16.11.2015 houdende het voorstel tot 
toekennen 5 gratis rollen grote huisvuilzakken aan Wellense onthaalmoeders 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet dd. 15.07.2005, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het aantal onthaalmoeders in België daalt nog altijd. 
De voorbije jaren werden er door de regering inspanningen geleverd om het statuut van 
onthaalmoeder aantrekkelijker te maken. Dat resulteerde begin 2015 in het opzetten van een 
proefproject om van hun lage verloning via kostenvergoedingen over te gaan naar een 
werknemersstatuut. 
De meeste onthaalouders werken nog steeds via dat oude principe aan gemiddeld sou/week, met 
de opbouw van een zwak pensioen en een beperkte ziekteverzekering. 
Onthaalmoeders zijn echter onmisbaar in onze economische samenleving. Zij bieden ouders 
immers de kans om te gaan werken, en sommigen, om (opnieuw) te gaan studeren. 
 
Waarom? 
Onthaalmoeders verbruiken dagelijks heel veel huisvuilzakken gezien de vele luiers er worden 
gebruikt door hun kindjes. Huisvuilzakken zijn noodzakelijk, maar helaas duur. Toekennen van 
gratis zakken is een bescheiden vorm van financiële steun, maar ook een vorm van waardering 
voor het belangrijke werk van onthaalouders. 
 
Voor wie? 
Alle Wellense onthaalmoeders die een erkenning bij Kind en Gezin hebben. 
 
Hoe? 
Voorleggen van het bewijs van erkeninning bij Kind en Gezin. 
 
Tussenkomst raadsleden: 
Mevr. Els Robeyns geeft het woord aan Sandra Jans, indiener van het betreffende voorstel. 
Mevr. Sandra Jans:  

• Onthaalouders zitten in een moeilijk statuut en kunnen zeer krap rondkomen 
• Verstrekken van gratis huisvuilzakken zou een aanmoediging zijn 

Dhr. Herman Pipeleers (namens Spa-ROB fractie) 
• we geen sociale compensaties - ouders met kinderen krijgen gratis huisvuilzakken - deze 

doelgroep zit reeds in de sociale maatregelen 
• onthaalouders kan men moeilijk als sociaal zwakkeren beschouwen: ouders moeten toch een 

hoge bijdrage betalen voor deze kinderopvang - kost van afvalverwerking moet inbegrepen zijn 
in deze bijdrage 

• is een soort van bedrijfsafval: is afkomstig van hun beroep - geen huishoudelijk afval 



 

• indien we dit toestaan, zetten we de deur open voor diverse andere aanvragen - is een gevaarlijk 
precedent - waarom geen gratis huisvuilzakken voor andere zelfstandigen, scholen, verenigingen, 
... we kunnen toch moeilijk één categorie bevoordelen tov een andere 

• Deze visie doet evenwel geen afbreuk aan de grote waardering die men heeft voor het werk van 
de onthaalouders 

Dhr. Johan Cabergs 
• cijfers uit omliggende gemeenten zijn opgevraagd - we geven in vergelijking met anderen al veel 

gratis zakken voor diverse doelgroepen 
• geven van gratis vuilniszakken zet niet aan tot sorteren  

 
BESLUIT: 6 stemmen voor: Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen, Mario Vanvoorden, 

Marc Beertens en Shirley Schoels 
12 stemmen tegen: Els Robeyns, Johan Cabergs, Benny Maes, Albert Thijs, Chris Ramaekers, 
Frank Cornitensis, Luc Knuts, Herman Pipeleers, Ellen Punie, Mario Billen, Ilse Bosmans en Dirk 
Ottenburghs 
 

De raad beslist: 
 
Art. 1 Het voorstel wordt verworpen. 
 
 
PUNT 15: TOELAGE WERKINGSKOSTEN OUDERCOMITÉS SCHOLEN - SCHOOLJAAR 2015-2016 T.B.V. € 868 
DE RAAD, 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, gecoördineerd; 
 
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: 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het leerlingenaantal voor het schooljaar 2015-2016 is vastgesteld op 731 leerlingen 
(Gemeenschapsonderwijs, Basisschool "De Eik" : 295 ll., Vrije Basisschool "De Bron" : 349 ll., Vrije 
Basisschool Ulbeek : 87 ll.); 
 
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: 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 295/731 = € 350,29 
    2. oudercomité De Bron   868 X 349/731 = € 414,41 
    3. oudercomité Basissch. Ulbeek  868 X   87/731 = € 103,30 

 
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. CULTUUR EN VRIJE TIJD 
 
PUNT 16: TOELAGE 2015 : CULTUURRAAD T.B.V. € 750 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De Gemeente Wellen beschikt over een Cultuurraad dewelke allerlei onkosten heeft; 
Het schrijven dd. 09.10.2015 vanwege de Cultuurraad houdende de aanvraag van de toelage 2015; 
 
Juridische grondslag 
Het reglement inzake toekenning van toelagen aan adviesraden, zoals vastgesteld bij het raadsbesluit 
van 29.12.2003; 
 
Artikel 2 van voornoemd raadsbesluit : "Elke aanvraag moet vergezeld zijn van de nodige stavingstukken, 
met name : 
- een kasverslag van het vorige dienstjaar met verantwoordingsstukken; 
- kopies van de stand van de financiële rekeningen op 31.12 van het vorige dienstjaar en van de  
  laatste stand van de financiële rekeningen"; 
 
Artikel 3 van het raadsbesluit houdende : "Indien uit de stavingstukken blijkt dat op 31.12 van het vorige 
dienstjaar, een totaal positief saldo van 2.500 euro op de rekeningen van een adviesraad stond, wordt de 
subsidie niet toegekend.  Hiervan wordt alleen afgeweken indien de betrokken adviesraad door middel 
van stavingstukken kan aantonen dat in het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd, voor méér dan 
2.500 euro aan uitgaven zijn voorzien"; 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het college stelde in vergadering dd. 09.11.2015 vast dat conform artikel 2 van het reglement volgende 
stavingstukken werden bijgevoegd : 
- kopies van de stand van de financiële rekeningen op 23.10.2014, 02.01.2015 en van de laatste stand                                                 
van de financiële rekening; 
- de inkomsten en uitgaven blijken uit de rekeninguittreksels; 
 



 

 
 
 
 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1         
Voor het jaar 2015 zal aan de Cultuurraad een geldelijke toelage van € 750,00 toegekend worden.                                    
 
Art. 2  
Deze toelage zal aangerekend worden op registratiesleutel 61310040-0709. 
 
Art. 3  
Dit bedrag zal worden overgeschreven op rekeningnummer BE06 6528 0166 0222 van de Cultuurraad. 
 
Art. X  
De Cultuurraad zal deze toelage aanwenden overeenkomstig het doel en de bepalingen van haar statuut 
en zal hiervan verantwoording geven binnen 4 maanden na het boekhoudkundig jaar. 
 
 

III. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 17: VASTSTELLING RANGORDE GEMEENTERAADSLEDEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en de geldigverklaring ervan door 
de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zoals meegedeeld per brief op 29 november 2012. 
 
De akte van eedaflegging en installatie van volgende personen als gemeenteraadslid : 
Van de lijst nr. 1 met naam Open VLD : Leduc Jeannine, Jans Sandra, Vandersmissen Stijn en Marc 
Weeghmans 
Van de lijst nr. 2 met naam N-VA : Beertens Marc en Vanvoorden Mario (nu beiden onafhankelijk) 
Van de lijst nr. 4 met naam sp.a-ROB : Cabergs Johan, Thijs Bèr, Maes Benny, Knuts Luc, Pipeleers 
Herman, Ramaekers Chris, Cornitensis Frank, Punie Ellen en Billen Mario 
Van de lijst nr. 7 met naam CD&V : Treunen Kristien, Bosmans Ilse en Ottenburghs Dirk 
 
Het ontslag van mevrouw Jeannine Leduc met ingang van 24.09.2015.  
 
De eedaflegging van mevrouw Shirley Schoels in openbare vergadering van de gemeenteraad dd. 
24.09.2015. 
 
Juridische grondslag 
Artikel 50§2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 
De omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 : Start van de lokale bestuursperiode. 
 



 

Toelichting (feiten en context) 
Om in de vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad of een schepen te voorzien wanneer deze 
tijdelijk afwezig is, is het wenselijk om de rangorde vast te stellen. 
  
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De rangorde van de gemeenteraadsleden, gelet op de dienstanciënniteit en op de uitkomsten van 
de laatste verkiezingen vast te stellen als volgt : 
 

 Datum eerste ambtsaanvaarding en 
periode uitoefening mandaat 

Aantal jaren Aantal 
stemmen 

Cabergs Johan 01.01.1995 – 27.11.2015 20j 11m 27d 987 

Ramaekers Chris 01.01.1995 – 27.11.2015 20j 11m 27d 738 

Maes Benny 01.01.1995 - 01.10.2010 
01.01.2011 - 27.11.2015 

20j 8m 27d 783 

Robeyns Els 02.01.2007 – 27.11.2015 8j 11m 27d 1.922 

Thijs Bèr 02.01.2007 – 27.11.2015 8j 11m 27d 798 

Treunen Kristien 02.01.2007 – 27.11.2015 8j 11m 27d 607 

Jans Sandra 02.01.2007 – 27.11.2015 8j 11m 27d 595 

Weeghmans Marc 07.01.2003 - 31.12.2006 
15.01.2010 - 26.02.2010 
26.09.2013 - 27.11.2015 

8j 2m 5d 248 

Cornitensis Frank 01.10.2010 – 31.12.2010 
01.09.2012 – 27.11.2015 

3j 6m 27d 627 

Knuts Luc 02.01.2013 - 27.11.2015 2j 11m 27d 772 

Pipeleers Herman 02.01.2013 - 27.11.2015 2j 11m 27d 753 

Punie Ellen 02.01.2013 - 27.11.2015 2j 11m 27d 618 

Billen Mario 02.01.2013 - 27.11.2015 2j 11m 27d 512 

Bosmans Ilse 02.01.2013 - 27.11.2015 2j 11m 27d 397 

Vandersmissen Stijn 02.01.2013 - 27.11.2015 2j 11m 27d 354 

Ottenburghs Dirk 02.01.2013 - 27.11.2015 2j 11m 27d 344 

Vanvoorden Mario 02.01.2013 - 27.11.2015 2j 11m 27d 190 

Beertens Marc 02.01.2013 - 27.11.2015 2j 11m 27d 183 

Schoels Shirley 24.09.2015 - 27.11.2015 2m 3d 252 

 
 
 
PUNT 18: VASTSTELLING VERVANGDAGEN FEESTDAGEN 2016 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
- in 2016 vallen er 2 feestdagen in het weekend, nl. zondag 1 mei en zondag 25 december. 
- in 2016 vallen er 2 feestdagen op een donderdag, nl. OLH Hemelvaart op 5 mei en de nationale feestdag 
op 21 juli.  
- in 2016 vallen er 2 feestdagen op een vrijdag, nl. 1 januari en 11 november (voor de bib is het 
aangewezen een brugdag vast te leggen op een zaterdag) 
 
Juridische grondslag 



 

Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Rechtspositieregeling gemeentepersoneel dd. 30.12.2008, gecoördineerd 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Conform art. 261 § 2 van de Rechtspositieregeling dient de gemeenteraad de vervangdagen voor 
feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag vast te leggen. 
 
Adviezen 
Bespreking voorstel door college van burgemeester en schepenen in vergadering van 26.10.2015 
 
De raad beslist: 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 - De personeelsleden krijgen voor het werkjaar 2016 in totaal 2 vervangdagen toegekend à rato van 
hun prestaties. Op vrijdag 6 mei 2016 (brugdag na donderdag 5 mei, OLH Hemelvaart) en op vrijdag 22 juli 
(brugdag na 21 juli, nationale feestdag), worden het gemeentehuis en de technisch uitvoerende dienst 
gesloten. Het containerpark zal op vrijdag 6 mei en vrijdag 22 juli geopend blijven. Voor het 
onderhoudspersoneel en de sportfunctionaris wordt eveneens een brugdag vastgelegd op vrijdag 6 mei 
en vrijdag 22 juli 2016. 
 
Art. 2 - Op zaterdag 2 januari 2016 (brugdag na vrijdag 1 januari, nieuwjaar) en op zaterdag 12 november 
2016 (brugdag na vrijdag 11 november wapenstilstand) wordt de bibliotheek gesloten. Voor het 
bibliotheekpersoneel dat van dienst is op zaterdag 2 januari wordt een brugdag vastgelegd op zaterdag 2 
januari 2016, voor het bibliotheekpersoneel dat van dienst is op zaterdag 12 november wordt een brugdag 
vastgelegd op zaterdag 12 november 2016. 
 
Art. 3 De vervangdagen die niet vastliggen, toe te kennen aan het personeel via de verlofkaart, à rato van 
hun prestaties. 
 
 
PUNT 19: VASTSTELLING BIJDRAGEVOET PENSIOENEN VASTBENOEMDEN 2016 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
- reglement provinciale pensioenkas voor gemeenteagenten dd. 19.10.1983 
- besluit provincieraad 15.05.2013 houdende de ontbinding en vereffening van de PKLAL (Provinciale Kas 
voor de pensioenen van de Lokale Ambtenaren Limburg) met ingang van 01.01.2014. 
- Besluit gemeenteraad dd. 27.12.2013 houdende overdracht pensioenverzekering statutaire 
personeelsleden: goedkeuring individuele overeenkomst tussen Ethias en gemeentebestuur van Wellen 
 
Toelichting (feiten en context) 
- de individuele pensioenverzekeringsovereenkomst tussen Ethias en het gemeentebestuur van Wellen 
bepaalt dat de gemeenteraad ieder jaar de bijdragevoet voor de pensioenbijdragen dient vast te leggen. 
- In 2015 bedroeg de bijdragevoet 36,50 %. 
 
Adviezen 
- bespreking cbs 16.11.2015 



 

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 In het kader van de individuele overeenkomst tussen Ethias en het gemeentebestuur van Wellen 
(zoals vastgesteld door de gemeenteraad dd. 27.12.2013), wordt de bijdragevoet voor de 
pensioenbijdragen van de statutaire personeelsleden voor het jaar 2016 vastgesteld op 38,50 %. In deze 
bijdrage zijn de afhoudingen ten laste van het personeel inbegrepen (7,5%) 
 
Art. 2 Deze beslissing zal overgemaakt worden aan Ethias. 
 
 
PUNT 20: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN LIMBURG.NET OP 16 DECEMBER 2015 : 
VASTSTELLEN MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 29 oktober 2015 tot de buitengewone algemene vergadering van Limburg.net  
van 16 december 2015 om 19 uur in MHotel te Genk met volgende agendapunten: 
 
1. Welkom door de voorzitter 
2. Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 
4. Begroting 2016, te ontwikkelen activiteiten en strategie 
5. Deelname aan de vzw 'Uitmuntend Limburg' (artikel 78 Decreet Intergemeentelijke samenwerking)) 
6. Ontslag en benoeming bestuurders 
7. Varia 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de 
toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
De statuten van Limburg.net. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van Limburg.net bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 
van 16 december 2015, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 29 oktober 2015. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Limburg.net. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 



 

De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot van 
de algemene vergaderingen van Limburg.net gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net van 16 december 
2015 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordiger of diens plaatsvervanger wordt gemandateerd om op 
de buitengewone  algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Limburg.net van 16 
december 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden met een 
gelijkluidende agenda) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de raad zijn genomen 
over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Limburg.net van 16 december 2015 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige 
agenda. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de opdrachthoudende 
vereniging Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 21: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTER ENERGA OP 16 DECEMBER 2015 : 
VASTSTELLEN MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 26 oktober 2015 tot de buitengewone algemene vergadering van Inter energa 
van 16 december 2015 om 18.00 uur op de exploitatiezetel van Inter energa te Trichterheideweg 8  3500 
Hasselt met volgende agendapunten: 
 
1. Statutaire benoemingen 
2. Begroting 2016 
3. Betalingsmodaliteiten 2de dividend 
4. Dossier Voeren : splitsingsakte 

- kennisname van :  * het splitsingsvoorstel 
* het verslag van de raad van bestuur mbt de partiële splitsing 
* het verslag van de commissaris van de O.V. 

- Partiële splitsing 
- Vaststelling van de kapitaalwijzigingen 
- Aanpassing van de statuten 
- Opdracht aan de raad van bestuur van de O.V. tot uitvoering genomen beslissingen 
- Opdracht aan notaris Dirk Vanderstraeten 

 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 



 

De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de 
toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van Inter energa bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 
van 16 december 2015, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 26 oktober 2015. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter energa. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot van 
de algemene vergaderingen van Inter energa gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van Inter energa van 16 december 2015 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone  
algemene vergadering van Inter energa van 16 december 2015 (of iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te beslissen conform 
de beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van Inter energa van 16 december 2015 en verder al het nodige te doen voor de afwerking 
van de volledige agenda. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Inter energa, Trichterheideweg 
8, 3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 22: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX OP 16 DECEMBER 2015 : 
VASTSTELLEN MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 26 oktober 2015 tot de buitengewone algemene vergadering van Infrax van 16 
december 2015 om 18.30 uur op de exploitatiezetel van Infrax te Hasselt met volgende agendapunten: 
 
1. Statutaire benoemingen 
2. Begroting 2016 
3. Betalingsmodaliteiten 2de dividend 
4. Dossier Voeren : splitsingsakte 

- kennisname van :  * het splitsingsvoorstel 
* het verslag van de raad van bestuur mbt de partiële splitsing 



 

* het verslag van de commissaris van de O.V. 
- Partiële splitsing 
- Vaststelling van de kapitaalwijzigingen 
- Aanpassing van de statuten 
- Opdracht aan de raad van bestuur van de O.V. tot uitvoering genomen beslissingen 
- Opdracht aan notaris Dirk Vanderstraeten 

 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de 
toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota van Infrax bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 16 
december 2015, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 26 oktober 2015. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot van 
de algemene vergaderingen van Infrax gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van de Infrax van 16 december 2015 goedgekeurd. 
 
Art. 2 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de buitengewone  
algemene vergadering van Infrax van 16 december 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld 
of verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van Infrax van 16 december 2015 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de 
volledige agenda. 
 
Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Infrax, Trichterheideweg 8 te 
3500 Hasselt. 
 
 
PUNT 23: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IGL OP 11 DECEMBER 2015 : VASTSTELLEN 
MANDAAT AFGEVAARDIGDE 
DE RAAD, 
 



 

Voorgeschiedenis/aanleiding 
 
De oproepingsbrief van 26 oktober 2015 tot de buitengewone algemene vergadering van de 
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) van 11 december 2015 om 18 
uur in de refter van IGL - Ter Heide te Genk met volgende agendapunten: 
 
1. Financieel rapport over het eerste semester 2015, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2015 :    
     kennisneming 
2. Begroting 2016 : goedkeuring 
 
Juridische grondslag 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna "DIS". 
 
De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de 
toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen. 
 
Artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor hulp aan 
Gehandicapten in Limburg. 
 
Toelichting (feiten en context) 
 
De toelichtende nota en de verantwoordingsstukken van IGL bij de agendapunten van de buitengewone 
algemene vergadering van 11 december 2015, zoals gevoegd als bijlage bij de oproepingsbrief van 26 
oktober 2015. 
 
Argumentatie 
 
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband IGL. 
 
Er zijn geen redenen om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
 
De gemeenteraad ging reeds eerder over tot aanduiding van haar vertegenwoordigers in de schoot van 
de algemene vergaderingen van IGL gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota's worden de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van de IGL van 11 december 2015 goedgekeurd. 
 
Art. 3 Eerder reeds aangeduide vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt gemandateerd 
om op de buitengewone algemene vergadering van IGL van 11 december 2015 (of iedere andere datum 
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden met een gelijkluidende agenda) te handelen en te 
beslissen conform de beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van IGL van 11 december 2015 en verder al het nodige te doen voor 
de afwerking van de volledige agenda. 
 



 

Art. 4 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan IGL, Klotstraat 125 te Genk. 
 
 
PUNT 24: TOELAGE 2015 : 11.11.11-ACTIE TEN BEDRAGE VAN € 868 
DE RAAD, 
 
Juridische grondslag 

 

De bepalingen van het Gemeentedecreet. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 

 

Argumentatie 

Het is onze plicht solidariteit te betonen met onze medemensen. 

 
Gelijkblijvend beleid 

Budget/kosten/krediet 2015/€ 868/€ 868 

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 090909/64910000 

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : Voor het jaar 2015 aan de 11.11.11-actie een toelage toe te kennen van € 868. 
  
Art. 2 : De hierboven vermelde organisatie vrij te stellen van verantwoording van het gebruik van deze 
toelage. 
 
Art. 3 : De toelage te storten op de rekening 001-0560022-20 van 11.11.11. 
 
 
 

IV. WOON- EN LEEFOMGEVING 
 
PUNT 25: VESTIGING RECHT VAN GEBRUIK VOOR DE INRICHTING VAN EEN TIJDELIJKE WERKZONE VAN 7 
A 54 CA OP HET PERCEEL GELEGEN TE WELLEN, 4E AFDELING, SIE. C, NR. 434 G4 (DEEL) VOOR DE 
VERLEGGING VAN DE SPAASBEEK IN HET KADER VAN DE RIOLERINGS- EN WEGENISPROJECTEN 
AFKOPPELING ULBEEK (DOSSIERS L209041 EN L2013562) 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 



 

Gemeenteraadsbeslissing van 28 juli 2000 betreffende de afkoppeling van het oppervlaktewater in de 
Daalstraat en een gedeelte van de Ulbeekstraat naar aanleiding van het  eerder uitgevoerd Aquafinproject 
“Collector Spaasbeek”. 
 
Goedkeuring van het eerste voorontwerp van het project  L201362 door de VMM dd. 31.07.2002. 
 
Omwille van het ontbreken van kredieten werd de gewestbijdrage pas toegekend bij ministerieel besluit 
van 02.12.2005 en bijgevolg het dossier  werd uitgesteld tot 2006. 
 
Na opmaak van het definitief ontwerp werd gesteld dat een aantal probleempunten eveneens dienden 
opgelost te worden en meegenomen in het ontwerpdossier, met name: 
 
- oplossing wateroverlastprobleem kruispunt – Ulbeekstraat – Daalstraat 
- realisatie extra buffering regenwater 
- oplossing voor de hoge hydraulische verhanglijn in de bestaande overwelving van de Spaasbeek  

langs de Daalstraat, inclusief de moeilijk de realiseren huisaansluitingen 
 
Er dienden bijkomende studies en onderzoeken te worden uitgevoerd en de ontwerpdossiers werden 
bijgevolg meermaals aangepast. 
 
De ontwerpdossiers werden na uitbreiding in 2010 opnieuw ingediend bij de VMM maar er werden echter 
nog bijkomende voorwaarden gesteld inzake optimale afkoppeling op privaat domein zodat de 
ontwerpdossiers weer dienden aangepast te worden. 
 
Bijgevolg dienden bijkomende gronden verworven te worden, erfdienstbaarheden gevestigd en werkzones 
afgebakend voor de aanleg van het bijkomende bergbezinkingsbekken langs de Raamstraat, de verlegging 
van de Spaasbeek langs de Daalstraat en de bijkomende buffering langs de Spaasbeek achter de oude 
brouwerij in Ulbeek. 
 
In 2012 en 2013 werden bijkomende onderhandelingen gevoerd tot aankoop van de betrokken gronden 
echter zonder het gewenste resultaat. 
 
Het project werd in 2015 bijgevolg terug opgestart met de opmaak van het definitief ontwerpdossier. 
Hierbij werden bijkomende wegeniswerken ter hoogte van de Daalstraat (schoolomgeving Ulbeek en 
parking Relu) opgenomen waardoor er bijkomende gronden dienden verworven te worden. Hiervoor 
werden de plannen geactualiseerd. 
 
Juridische grondslag  
Burgerlijk Wetboek  
Wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en latere 
wijzigingen 
Besluit van de Vlaamse Regering van 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg en/of 
bouw van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen en van kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties door gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en latere wijzigingen 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van  bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Voor de verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten Afkoppeling 
Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) dient overgegaan te worden tot het vestigen van een recht van 



 

gebruik voor de inrichting van een tijdelijke werkzone op een gedeelte van het perceel gelegen te Wellen, 
4 afdeling, Sie C, nr. 434 G4 (deel) met een oppervlakte van 7a 54 ca aangeduid als inname 1 in gele kleur 
op het definitief innemingsplan afkoppeling oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 
11.06.2015 voor de totaalprijs van 1.885 €, zijnde de vergoeding voor het gebruik van de tijdelijke 
werkzone op basis van het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik Appeltans. 
 
Bij de vorige onderhandelingen verklaarde de betrokken eigenaar zich niet akkoord met de vestiging van 
een werkzone als toegangsweg naar de vijver langs de Spaasbeek. Bijgevolg werd het innemingsplan 
aangepast waarbij de werkzone vervangen werd door een effectieve inname.  
De voorgestelde vergoeding was echter gebaseerd op een schattingsverslag van 2011. Voor alle te 
verwerven percelen werd recent een nieuw, geactualiseerd schattingsverslag dd. 08.06.2015 aangevraagd 
en werd een nieuwe ontwerpakte voor de aankoop van de toegangsweg aan betrokkene overgemaakt. 
 
Betrokken eigenaar deelde echter op 17.08.2015 persoonlijk mee dat hij niet wou verkopen. Hij deed zelf 
het voorstel om een erfdienstbaarheid van doorgang te vestigen  
 
Bij beslissing van 24.09.2015 werd de ontwerpovereenkomst voor de verkrijging van een erfdienstbaarheid 
van een recht van doorgang door het bestuur voor dit perceel goedgekeurd door de gemeenteraad. 
Betrokken eigenaar liet dd.12.10.2015 weten hij een erfdienstbaarheid wil verlenen voor telkens 1 jaar. 
 
Daar het betreffend deel van voormeld perceel nodig is tijdens de uitvoering van de werken wordt een 
nieuwe ontwerpovereenkomst voor de vestiging van een recht van gebruik voor een tijdelijke werkzone 
tijdens de duur van de werken ter goedkeuring voorgelegd en dient de gemeenteraadsbeslissing dd. 
24.09.2015 te worden ingetrokken. 
 
Argumentatie 
Het gebruik van de betreffende grond is noodzakelijk voor de realisatie van het riolerings-en 
wegenisproject in Ulbeek, met name de toegang naar de Spaasbeek en de te vijver om de nodige werken 
uit te voeren.  
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet 80.000 euro - kosten 1.885 € volgens schattingsverslag 

Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 

Actieplan 001.005.002 De gemeente richt het openbaar domein verder in met 
als doel de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen 

Actie 001.005.002.005 Afkoppeling Ulbeek 

Beleidsdomein Woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 031001/22000000 

Investeringsenveloppe P-IE/67  

Visum  

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De gemeenteraadsbeslissing dd. 24.09.2015 inzake het vestigen van een erfdienstbaarheid van een 
recht van doorgang op 7a 54 ca van het perceel gelegen te Wellen, 4 afdeling, Sie. C nr. 434 G4 (deel) voor 
de verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten Afkoppeling Ulbeek 
(dossiers L209041 en L2013562) wordt ingetrokken. 
 



 

Art.2 Voor de verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten Afkoppeling 
Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) wordt overgegaan tot: 
-het vestigen van een recht van gebruik voor de inrichting van een tijdelijke werkzone op een gedeelte van 
het perceel gelegen te Wellen, 4 afdeling, Sie C, nr. 434 G4 (deel) met een oppervlakte van 7a 54 ca 
aangeduid als inname 1 in gele kleur op het definitief innemingsplan afkoppeling oppervlaktewater te 
Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 voor de totaalprijs van 1.885 €, zijnde de vergoeding voor 
het gebruik van de tijdelijke werkzone op basis van het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door 
landmeter Hendrik Appeltans. 
 
Art.3  
De uitgaven zijn voorzien in het budget 2014 en worden overgedragen naar het budget 2015 bij de: 
. Prioritaire beleidsdoelstelling: 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 
.Actieplan 001.005.002 : De gemeente richt het openbaar domein verder in met als doel de kwaliteit van 
de leefomgeving te verhogen 
.Actie: 001.005.002.005 Afkoppeling Ulbeek 
.Registratiesleutel : 031001/22000000 
.Investeringsenveloppe: P-IE/67 
 
Art. 4 Deze vestiging van recht van gebruik voor de inrichting van een tijdelijke werkzone gebeurt voor 
openbaar nut. 
 
Art 5 De gemeenteraad stemt toe dat deze overeenkomst zal worden afgesloten onder volgende 
voorwaarden: 
 
Ontwerpovereenkomst 
 
OVEREENKOMST VESTIGING RECHT VAN GEBRUIK VOOR DE INRICHTING VAN EEN TIJDELIJKE WERKZONE 
OP HET PERCEEL GELEGEN TE WELLEN, AFDELING 4, SIE C, NR. 434 G4-ex 
 
Tussen ondergetekenden: 
 
1. GELADÉ J & J FRUIT  NV, naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 
3800 Sint-Truiden, Dekkenstraat 61 met ondernemingsnummer BE 0818.935.267, opgericht ingevolge akte 
partiële splitsing voor notaris Raoul Vreven te Sint-Truiden op 22 september 2009, bekendgemaakt in de 
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2009 onder nummer 140332. De statuten werden voor 
het laatst gewijzigd met kapitaalsverhoging ingevolge beslissing van de algemene vergadering gehouden 
voor notaris Raoul Vreven, te Sint-Truiden op 30 september 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2009 onder nummer 148684. 
GELADÉ J & J FRUIT  NV wordt volgens art. 13 van de oprichtingsakte na partiële splitsing op geldige wijze 
vertegenwoordigd door voorzitter - gedelegeerd bestuurder de heer Geladé Johan, NN. 66.02.08.215-72, 
wonende Dekkenstraat 61 te 3800 Sint-Truiden. 
 
Hierna genoemd ‘de eigenaar’. 
 
EN 
 
2. De GEMEENTE WELLEN, waarvan de burelen gevestigd zijn te 3830 Wellen, Dorpsstraat 25, met 
ondernemingsnummer 207.483.691, hier vertegenwoordigd door mevrouw ELS ROBEYNS, NN. 
77.09.13.206-17, wonende te 3830 Wellen, Zonneveldweg 24, burgemeester en mevrouw MIA CUPPENS, 
NN. 68.08.19.172-63, wonende te 3840 Borgloon, Mellenstraat 52 C, secretaris, handelend in uitvoering 
van de beslissing van de gemeenteraad van DATUM. 
 



 

Hierna genoemd ‘de gemeente’. 
 
Mevrouw de burgemeester en mevrouw de secretaris, hierboven vernoemd, tegenwoordig zijnde en 
uitdrukkelijk verklarende te aanvaarden namens de gemeente Wellen, de  grondaankoop voor de 
verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten Afkoppeling Ulbeek 
(dossiers L209041 en L2013562) welke geschiedt zoals blijkt uit voormelde beraadslaging en goedkeuring 
voor openbaar nut. 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 
Artikel 1  
De eigenaar verleent een recht van gebruik aan de gemeente voor de inrichting van een tijdelijke werkzone 
met een oppervlakte van 7 a. 54   ca. op het perceel gelegen te Wellen , kadastraal gesitueerd, 4e afdeling, 
Sectie C, nr. 434 G4 met een totaaloppervlakte van 88 a. 71 ca. 
 
Artikel 2  
De tijdelijke werkzone wordt in gebruik genomen als toegangsweg naar de Spaasbeek en gemeentelijke 
vijver tijdens de duur van de werken, aangeduid als inname 1 in gele kleur op het definitief innemingsplan 
dd. 11.06.2015 opgemaakt door Arcadis Belgium nv met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, 
Koningsstraat 80,  
 
Artikel 3  
De gemeente mag de tijdelijke werkzone inrichten vanaf de ondertekening van de authentieke akte en 
voor de duur van de werken aan de Spaasbeek en de gemeentelijke vijver onder volgende voorwaarden : 
a. Tijdens deze werken zal de gemeente het recht hebben om in de afgebakende werkzone de nodige 
werken uit te voeren of te laten uitvoeren met alle vervoermiddelen, materialen en werktuigen die hij of 
zijn aannemer hiertoe nuttig acht. 
b. De gemeente verbindt er zich toe om van dit recht op zulke wijze gebruik te maken dat de eigenaars, de 
huurders of eventuele andere gebruikers van de grond, zo weinig mogelijk hinder door deze werken 
ondergaan. 
c. Bij het einde van de werken wordt het goed dadelijk in zijn oorspronkelijke staat hersteld. 
d. De gemeente zal de werken mogen beginnen na eenvoudige kennisgeving aan de eigenaars en 
eventuele gebruikers. 
e. De gemeente zal na de werken aan de eigenaars (of gebruiker) elke eventuele schade, veroorzaakt door 
de werken, vergoeden die door bedoelde werken zou berokkend worden. Het bedrag van de 
schadeloosstelling zal in gemeen overleg vastgesteld worden; bij gebrek aan een regeling in der minne zal 
de schadevergoeding door een door beide partijen aangeduide deskundige bepaald worden. 
f. Hetzelfde geldt bij het herstel van eventuele schade die in de toekomst te wijten zou zijn aan de werken 
van onderhoud en vervanging. Indien geen overeenkomst bereikt wordt zal het bedrag van de schade 
bepaald worden door de bevoegde vrederechter. 
 
Artikel 4 : Algemene voorwaarden 
- In geval van inbreuk op voormelde bepalingen, zal de gemeente Wellen of haar rechthebbenden, zonder 
voorafgaande verwittiging of in gebreke stelling, en zonder schadeloosstelling, het recht hebben alle 
maatregelen te nemen die ze nodig achten, onverminderd haar rechten op schadevergoeding waartoe die 
inbreuken aanleiding zouden kunnen geven. 
- De eigenaar verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke handeling die de gemeente zou kunnen 
schaden en verleent de eigenaar aan de gemeente tijdens de duur van de werken een toe- en 
doorgangsrecht, te voet en met alle nuttige vervoermiddelen, materialen en werktuigen derwijze dat het 
toezicht, onderhoud en herstelling aan de nieuwe bedding van de Spaasbeek en gemeentelijke vijver ten 
allen tijde mogelijk is. 



 

- In geval van overdracht van eigendom van het resterend deel van het beschouwde perceel, zowel 
kosteloos als ten bezwarende titel, zal de eigenaar die overdraagt, melding maken van de bij deze 
overeenkomst gevestigde erfdienstbaarheden. 
 
Artikel 5 : prijs 
De vergoeding voor het gebruik van de tijdelijke werkzone bedraagt 1.885 € (duizend 
achthonderdvijfentachtig euro). 
 
Zoals vastgesteld in het schattingsverslag dd. 12.06.2015 opgesteld door landmeter-expert Hendrik 
Appeltans, Kattendansstraat 68 te 3500 Hasselt, waarvoor de eigenaar volledige kwijting geeft. 
Deze prijs vertegenwoordigt het gebruik van de werkzone evenals alle mogelijke vergoedingen. 
 
Artikel 6 
De in artikel 5 vastgestelde totaalprijs is betaalbaar door overschrijving: 
op bankrekeningnummer: BE56 0015 5937 1188 
op naam van: NV Mac Queen Fruit 
De prijs is betaalbaar na registratie van de administratieve akte, binnen de 3 maanden vanaf het verlijden 
van voormelde akte. Vanaf het verstrijken van deze termijn zal het bedrag van de verschuldigde som een 
interest opbrengen die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze rentevoet zal van rechtswege worden 
aangepast naargelang van de wijziging van de wettelijke rentevoet. Deze interest zal evenwel niet 
verschuldigd zijn in geval van verzet tegen betaling, indien en voor zover de vertraging te wijten is aan de 
eigenaar. 
 
Artikel 7 Bodemsanering 
De eigenaar verklaart dat door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, afgekort OVAM, gevestigd 
te 2800 Mechelen, Stationsstraat 110, op 11.06.2015 een attest met kenmerk A:20150264012-
R:20150262822 werd afgeleverd met betrekking tot het onroerend goed, voorwerp van onderhavige akte. 
De inhoud van dit bodemattest, luidt als volgt: 
1. Kadastrale gegevens:  
Datum toestand op: 01.01.2014 
Afdeling: 73085 WELLEN 4 AFD/ULBEEK/ 
Straat + nr.: geen gegevens 
Sectie: C 
Nummer: 0434/00G004 
Verder ‘deze grond’ genoemd. 
2. Inhoud van het bodemattest: 
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
Opmerkingen: 
1.Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan 
de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 
2.Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be 
3.Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer 
informatie: www.ovam.be/grondverzet. 
4.De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 
a. De eigenaar verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige overeenkomst, bij zijn 
weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in 
de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in 
artikel 6 van het bodemdecreet. 
b. De eigenaar verklaart met betrekking tot het hierboven beschreven goed geen weet te hebben van 
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de gemeente of aan derden of die aanleiding kan 



 

geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid 
in dit verband kan opleggen. 
 
Artikel 8  
Voor alles wat niet uitdrukkelijk bepaald is in deze overeenkomst gelden de bepalingen van het burgerlijk 
wetboek. 
 
Artikel 9  
Bij niet-naleving van de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden is de overeenkomst van 
rechtswege ontbonden. 
 
Artikel 10 WETTELIJKE VERMELDINGEN 
 
- B.T.W. 
De ondergetekende burgemeester geeft lezing aan de eigenaar van artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 
73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. 
 
Artikel 62, paragraaf 2: 
Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar of houder van 
een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de instrumenterende 
ambtenaar die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding of hypotheekstelling 
betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van belastingplichtige of lid van een BTW-
eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken. De Minister van Financiën regelt de 
toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf. 
Artikel 73: 
Hij die met opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot 
twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen alleen. 
Indien de in het eerste lid vermelde inbreuken gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale fraude, al 
dan niet georganiseerd, wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar 
en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen alleen. 
De eigenaar verklaart de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-belastingplichtige, zoals deze hoedanigheid 
gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit nummer 13 van 4 maart 1993.  
- Vlaamse codex ruimtelijke ordening 
De instrumenterende burgemeester vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1 en 5.2.3 van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat er een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor 
het betreffende perceel, waaruit blijkt :  
1° dat volgende stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt : 
- stedenbouwkundige vergunning dd. 08.04.2015 voor afkoppeling oppervlaktewaters te Ulbeek 
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming met de benaming gebruikt in het plannen- of 
vergunningenregister de volgende is: agrarisch landschappelijk waardevol gebied; 
3°dat, zoals blijkt uit de verklaring van de eigenaar er geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig 
artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Codex; 
4° dat er geen voorkooprecht is, zoals vermeld in artikel 2.4.1 van de Codex (zone die in het definitief 
vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangeduid als een zone waarin het voorkooprecht geldt) 
5° dat er geen verplicht asbuild attest is uitgereikt of gevalideerd omdat het goed niet bebouwd is  
6° dat geen verkavelingsvergunning van toepassing is. 
 
ART 4.2.1. Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening 
De gemeente verklaart door de instrumenterende burgemeester te zijn gewezen op de inhoud van artikel 
4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige 
handelingen. 



 

 
- Inventarissen (artikels 4.1.1 en 4.1.11 Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 2013) 
De instrumenterende burgemeester deelt overeenkomstig artikel 4.1.11 van het 
Onroerenderfgoeddecreet mee, op basis van het geoportaal van het Agentschap “Onroerend Erfgoed”, 
dat het hierboven goed niet opgenomen is in één van de volgende inventarissen: 
1° de landschapsatlas; 
2° de inventaris van archeologische zones; 
3° de inventaris van bouwkundig erfgoed; 
4° de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde; 
5° de inventaris van historische tuinen en parken. 
 
- Beschermingen en erfgoedlandschappen (artikels 6.1.1 en 6.4.9 Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 2013) 
De instrumenterende burgemeester deelt overeenkomstig artikel 6.4.9 van het Onroerenderfgoeddecreet 
mee, op basis van het geoportaal van het agentschap “Onroerend erfgoed”, dat het hierboven beschreven 
goed niet of voorlopig beschermd is als: 
- archeologische site,  
- monument 
 - cultuurhistorisch landschap 
- stad- of dorpsgezicht 
 
- Risicozones of overstromingsgevoelige gebieden 
De instrumenterende burgemeester verklaart dat het goed: 
-niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen overeenkomstig artikel 129, §4 van de Wet 
betreffende de Verzekeringen. 
 
- Bosdecreet 
De eigenaar verklaart dat het betreffende goed niet gelegen is in een gebied waarop het Bosdecreet van 
toepassing is. 
 
Artikel 11 Opschortende voorwaarde 
Deze overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring ervan door 
de gemeenteraad. 
 
VERKLARING 
Partijen verklaren de doorhaling goed te keuren van … woorden en … zinnen. 
 
Deze overeenkomst werd opgemaakt te Wellen, op … in evenveel exemplaren als er partijen zijn waarvan 
elk der partijen verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 
 
Voor de eigenaar,  Namens de gemeente, 
 
Art.6 Het college wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 
PUNT 26: VESTIGEN VAN EEN RECHT VAN GEBRUIK VOOR DE INRICHTING VAN EEN TIJDELIJKE 
WERKZONE VAN 5 A 16 CA ALSOOK HET VESTIGEN VAN EEN BIJKOMENDE TIJDELIJKE WERKZONE VAN 2A 
80 CA  OP HET PERCEEL GELEGEN TE WELLEN, 4E AFD.,SIE C,NR. 449 N2  (DEEL) VOOR DE VERLEGGING 
VAN DE SPAASBEEK IN HET KADER VAN DE RIOLERINGS- EN WEGENISPROJECTEN AFKOPPELING ULBEEK 
(DOSSIERS L209041 EN L2013562) 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 



 

Gemeenteraadsbeslissing van 28 juli 2000 betreffende de afkoppeling van het oppervlaktewater in de 
Daalstraat en een gedeelte van de Ulbeekstraat naar aanleiding van het  eerder uitgevoerd Aquafinproject 
“Collector Spaasbeek”. 
 
Goedkeuring van het eerste voorontwerp van het project  L201362 door de VMM dd. 31.07.2002. 
 
Omwille van het ontbreken van kredieten werd de gewestbijdrage pas toegekend bij ministerieel besluit 
van 02.12.2005 en bijgevolg het dossier  werd uitgesteld tot 2006. 
 
Na opmaak van het definitief ontwerp werd gesteld dat een aantal probleempunten eveneens dienden 
opgelost te worden en meegenomen in het ontwerpdossier, met name: 
 
- oplossing wateroverlastprobleem kruispunt – Ulbeekstraat – Daalstraat 
- realisatie extra buffering regenwater 
- oplossing voor de hoge hydraulische verhanglijn in de bestaande overwelving van de Spaasbeek 

langs de Daalstraat, inclusief de moeilijk de realiseren huisaansluitingen 
 
Er dienden bijkomende studies en onderzoeken te worden uitgevoerd en de ontwerpdossiers werden 
bijgevolg meermaals aangepast. 
 
De ontwerpdossiers werden na uitbreiding in 2010 opnieuw ingediend bij de VMM maar er werden echter 
nog bijkomende voorwaarden gesteld inzake optimale afkoppeling op privaat domein zodat de 
ontwerpdossiers weer dienden aangepast te worden. 
 
Bijgevolg dienden bijkomende gronden verworven te worden, erfdienstbaarheden gevestigd en werkzones 
afgebakend voor de aanleg van het bijkomende bergbezinkingsbekken langs de Raamstraat, de verlegging 
van de Spaasbeek langs de Daalstraat en de bijkomende buffering langs de Spaasbeek achter de oude 
brouwerij in Ulbeek. 
 
In 2012 en 2013 werden bijkomende onderhandelingen gevoerd tot aankoop van de betrokken gronden 
echter zonder het gewenste resultaat. 
 
Het project werd in 2015 bijgevolg terug opgestart door de opmaak van het definitief ontwerpdossier. 
Hierbij werden bijkomende wegeniswerken ter hoogte van de Daalstraat  (schoolomgeving Ulbeek en 
parking Relu) opgenomen waardoor er bijkomende gronden dienden verworven te worden. Hiervoor 
werden de plannen geactualiseerd. 
 
Juridische grondslag  
Burgerlijk Wetboek  
Wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en latere 
wijzigingen 
Besluit van de Vlaamse Regering van 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg en/of 
bouw van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen en van kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties door gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en latere wijzigingen 
Artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht 
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van  bestuurshandelingen 
 
Toelichting (feiten en context) 
Voor de verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten Afkoppeling 
Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) dient overgegaan te worden tot het volgende: 



 

- Tijdens de duur van de werken zal er gebruik gemaakt worden van een tijdelijke werkzone met een 
oppervlakte van 5 a 16 ca aangeduid als inname 2 in groen gestreepte kleur op het def. innemingsplan 
afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 voor de totaalprijs van 
1.290,00 € zoals vastgelegd in het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik 
Appeltans. 
 -Het vestigen van een recht van gebruik voor de inrichting van een bijkomende tijdelijke werkzone op een 
gedeelte van het perceel gelegen te Wellen, 4e afdeling Sie C nr.449 N2 (deel) met een oppervlakte van 2 
a 80 ca aangeduid als inname 2 in gele kleur op het def. innemingsplan afkoppeling van oppervlaktewater 
te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 voor de totaalprijs van 700 €, zijnde de vergoeding voor 
het gebruik van de tijdelijke werkzone op basis van het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door 
landmeter Hendrik Appeltans. 
 
Bij de vorige onderhandelingen verklaarde de betrokken eigenaar zich niet akkoord met de vestiging van 
een werkzone als toegangsweg naar de vijver langs de Spaasbeek. Bijgevolg werd het innemingsplan 
aangepast waarbij de werkzone vervangen werd door een effectieve inname.  
De voorgestelde vergoeding was echter gebaseerd op een schattingsverslag van 2011. Voor alle te 
verwerven percelen werd recent een nieuw, geactualiseerd schattingsverslag dd. 08.06.2015 aangevraagd 
en een nieuwe ontwerpakte werd aan betrokkene overgemaakt. 
 
Betrokken eigenaar deelde echter op 17.08.2015 persoonlijk mee dat hij niet wou verkopen. Hij deed het 
voorstel om een erfdienstbaarheid van doorgang te vestigen 
 
Bij beslissing van 24.09.2015 werd de ontwerpovereenkomst voor de verkrijging van een erfdienstbaarheid 
van een recht van doorgang door het bestuur voor dit perceel goedgekeurd door de gemeenteraad. 
Betrokken eigenaar liet dd.12.10.2015 weten hij een erfdienstbaarheid wil verlenen voor telkens 1 jaar. 
Daar de betreffende delen van voormeld perceel nodig zijn tijdens de uitvoering van de werken wordt een 
nieuwe ontwerpovereenkomst voor de vestiging van een recht van gebruik voor een tijdelijke werkzone 
ter goedkeuring voorgelegd en dient de gemeenteraadsbeslissing dd. 24.09.2015 te worden ingetrokken  
 
Argumentatie 
Het gebruik van de betreffende grond is noodzakelijk voor de realisatie van het riolerings-en 
wegenisproject in Ulbeek, met name de omleiding van de Spaasbeek en de herinrichting van de vijver. 
Tijdens de werken zelf zal de 5 meterzone langs de beek gebruikt worden als werkzone en een gedeelte 
als toegangsweg naar de Spaasbeek en de vijver. 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet 80.000 euro - kosten 1.990 € volgens schattingsverslag 

Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 

Actieplan 001.005.002 De gemeente richt het openbaar domein verder in met 
als doel de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen 

Actie 001.005.002.005 Afkoppeling Ulbeek 

Beleidsdomein Woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 031001/22000000 

Investeringsenveloppe P-IE/67  

Visum  

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 



 

Art. 1 De gemeenteraadsbeslissing dd. 24.09.2015 inzake het vestigen van een erfdienstbaarheid van een 
recht doorgang van een gedeelte op het perceel gelegen te Wellen, 4e afdeling Sie. C nr.449 N2 (deel) met 
een oppervlakte van 2 a 80 ca en het gebruik van een tijdelijke werkzone met een oppervlakte van 5 a 16 
ca voor de verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten Afkoppeling 
Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) wordt ingetrokken. 
 
Art.2 Voor de verlegging van de Spaasbeek in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten Afkoppeling 
Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) wordt overgegaan tot het volgende: 
- Tijdens de duur van de werken zal er gebruik gemaakt worden van een tijdelijke werkzone met een 
oppervlakte van 5 a 16 ca aangeduid als inname 2 in groen gestreepte kleur op het def. innemingsplan 
afkoppeling van oppervlaktewater te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 voor de totaalprijs van 
1.290,00 € zoals vastgelegd in het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door landmeter Hendrik 
Appeltans. 
 -Het vestigen van een recht van gebruik voor de inrichting van een bijkomende tijdelijke werkzone op een 
gedeelte van het perceel gelegen te Wellen, 4e afdeling Sie C nr.449 N2 (deel) met een oppervlakte van 2 
a 80 ca aangeduid als inname 2 in gele kleur op het def. innemingsplan afkoppeling van oppervlaktewater 
te Ulbeek - verlegging Spaasbeek dd. 11.06.2015 voor de totaalprijs van 700 €, zijnde de vergoeding voor 
het gebruik van de tijdelijke werkzone op basis van het schattingsverslag dd. 12.06.2015, opgesteld door 
landmeter Hendrik Appeltans. 
 
Art.3  
De uitgaven zijn voorzien in het budget 2014 en worden overgedragen naar het budget 2015 bij de: 
. Prioritaire beleidsdoelstelling: 001.005 De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 
.Actieplan 001.005.002 : De gemeente richt het openbaar domein verder in met als doel de kwaliteit van 
de leefomgeving te verhogen 
.Actie: 001.005.002.005 Afkoppeling Ulbeek 
.Registratiesleutel : 031001/22000000 
.Investeringsenveloppe: P-IE/67 
 
Art. 4 Deze vestiging van recht van gebruik voor de inrichting van een tijdelijke werkzone en een 
bijkomende tijdelijke werkzone gebeurt voor openbaar nut. 
 
Art. 5 De gemeenteraad stemt toe dat deze overeenkomst zal worden gesloten onder volgende 
voorwaarden: 
 
Ontwerpovereenkomst: 
OVEREENKOMST RECHT VAN GEBRUIK VAN EEN TIJDELIJKE WERKZONE EN RECHT VAN GEBRUIK VAN 
EEN BIJKOMENDE TIJDELIJKE WERKZONE OP HET PERCEEL GELEGEN TE WELLEN, AFDELING 4, SECTIE C, 
NR. 449 N2-ex 
 
TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 
 
1. GELADÉ J & J FRUIT  NV, naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 
3800 Sint-Truiden, Dekkenstraat 61 met ondernemingsnummer BE 0818.935.267, opgericht ingevolge akte 
partiële splitsing voor notaris Raoul Vreven te Sint-Truiden op 22 september 2009, bekendgemaakt in de 
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2009 onder nummer 140332.  
De statuten werden voor het laatst gewijzigd met kapitaalsverhoging ingevolge beslissing van de algemene 
vergadering gehouden voor notaris Raoul Vreven, te Sint-Truiden op 30 september 2009, bekendgemaakt 
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2009 onder nummer 148684. 
GELADÉ J & J FRUIT  NV wordt volgens art. 13 van de oprichtingsakte na partiële splitsing op geldige wijze 
vertegenwoordigd door voorzitter - gedelegeerd bestuurder de heer Geladé Johan, NN. 66.02.08.215-72, 
wonende Dekkenstraat 61 te 3800 Sint-Truiden. 



 

 
Hierna genoemd ‘de eigenaar’. 
 
EN 
 
De GEMEENTE WELLEN, waarvan de burelen gevestigd zijn te 3830 Wellen, Dorpsstraat 25, met 
ondernemingsnummer 207.483.691, hier vertegenwoordigd door mevrouw ELS ROBEYNS, NN. 
77.09.13.206-17, wonende te 3830 Wellen, Zonneveldweg 24, burgemeester en mevrouw MIA CUPPENS, 
NN. 68.08.19.172-63, wonende te 3840 Borgloon, Mellenstraat 52 C, secretaris, handelend in uitvoering 
van de beslissing van de gemeenteraad van DATUM. 
 
Hierna genoemd ‘de gemeente’. 
 
Mevrouw de burgemeester en mevrouw de secretaris, hierboven vernoemd, tegenwoordig zijnde en 
uitdrukkelijk verklarende te aanvaarden namens de gemeente Wellen, de  grondaankoop voor de 
verlegging van de Spaasbeek en een tijdelijke werkzone in het kader van de riolerings- en wegenisprojecten 
Afkoppeling Ulbeek (dossiers L209041 en L2013562) welke geschiedt zoals blijkt uit voormelde 
beraadslaging en goedkeuring voor openbaar nut. 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 
VESTIGING RECHT VAN GEBRUIK VOOR EEN TIJDELIJKE WERKZONE 
 
Artikel 1  
De eigenaar verleent een recht van gebruik aan de gemeente voor de inrichting van een tijdelijke werkzone 
met een oppervlakte van 5 a 16 ca op het perceel gelegen te Wellen , kadastraal gesitueerd, 4e afdeling, 
Sectie C, nr. 449 N2 met een totaaloppervlakte van 71a 38 ca. 
 
Artikel 2  
De tijdelijke werkzone wordt in gebruik genomen voor de omlegging van de overwelfde Spaasbeek, 
aangeduid als inname 2 in groen gestreepte kleur op het definitief innemingsplan dd. 11.06.2015 
opgemaakt door Arcadis Belgium nv met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 80.  
 
VESTIGING RECHT VAN GEBRUIK VOOR EEN BIJKOMENDE TIJDELIJKE WERKZONE 
 
Artikel 3 
De eigenaar verleent een recht van gebruik aan de gemeente voor de inrichting van een bijkomende 
tijdelijke werkzone met een oppervlakte van 2 a 80 ca op het perceel gelegen te Wellen , kadastraal 
gesitueerd, 4e afdeling, Sectie C, nr. 449 N2 met een totaaloppervlakte van 71a 38 ca. 
 
Artikel 4 
De bijkomende tijdelijke werkzone wordt in gebruik genomen als toegangsweg naar de Spaasbeek en 
gemeentelijke vijver tijdens de duur van de werken, aangeduid als inname 2 in gele kleur op het definitief 
innemingsplan dd. 11.06.2015 opgemaakt door Arcadis Belgium nv met maatschappelijke zetel te 1000 
Brussel, Koningsstraat 80. 
 
Artikel 5 
De gemeente mag de tijdelijke werkzone alsook de bijkomende tijdelijke werkzone inrichten vanaf de 
ondertekening van de authentieke akte en voor de duur van de werken aan de Spaasbeek en de 
gemeentelijke vijver onder volgende voorwaarden : 



 

a. Tijdens de omlegging van de Spaasbeek zal de gemeente het recht hebben om in de afgebakende 
werkzones de nodige werken uit te voeren of te laten uitvoeren met alle vervoermiddelen, materialen en 
werktuigen die hij of zijn aannemer hiertoe nuttig acht. 
b. De gemeente verbindt er zich toe om van dit recht op zulke wijze gebruik te maken dat de eigenaars, de 
huurders of eventuele andere gebruikers van de grond, zo weinig mogelijk hinder door deze werken 
ondergaan. 
c. Bij het einde van de werken wordt het goed dadelijk in zijn oorspronkelijke staat hersteld. 
d. De gemeente zal de werken mogen beginnen na eenvoudige kennisgeving aan de eigenaars en 
eventuele gebruikers. 
e. De gemeente zal na de werken aan de eigenaars (of gebruiker) elke eventuele schade, veroorzaakt door 
de werken, vergoeden die door bedoelde werken zou berokkend worden. Het bedrag van de 
schadeloosstelling zal in gemeen overleg vastgesteld worden; bij gebrek aan een regeling in der minne zal 
de schadevergoeding door een door beide partijen aangeduide deskundige bepaald worden. 
f. Hetzelfde geldt bij het herstel van eventuele schade die in de toekomst te wijten zou zijn aan de werken 
van onderhoud en vervanging. Indien geen overeenkomst bereikt wordt zal het bedrag van de schade 
bepaald worden door de bevoegde vrederechter. 
 
Artikel 6 Algemene voorwaarden 
•In geval van inbreuk op voormelde bepalingen, zal de gemeente Wellen of haar rechthebbenden, zonder 
voorafgaande verwittiging of in gebreke stelling, en zonder schadeloosstelling, het recht hebben alle 
maatregelen te nemen die ze nodig achten, onverminderd haar rechten op schadevergoeding waartoe die 
inbreuken aanleiding zouden kunnen geven. 
•De eigenaar verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke handeling aan de overwelfde Spaasbeek die 
de gemeente zou kunnen schaden en verleent de eigenaar aan de gemeente ten allen tijden een toe- en 
doorgangsrecht, te voet en met alle nuttige vervoermiddelen, materialen en werktuigen derwijze dat het 
toezicht, onderhoud en herstelling aan de nieuwe bedding van de Spaasbeek te allen tijde mogelijk is. 
•In geval van overdracht van eigendom van het resterend deel van het beschouwde perceel, zowel 
kosteloos als ten bezwarende titel, zal de eigenaar die overdraagt, melding maken van de bij deze 
overeenkomst gevestigde erfdienstbaarheden. 
 
Artikel 7 Prijs 
• De vergoeding voor het gebruik van de tijdelijke werkzone bedraagt 1.290,00 € (duizend 
tweehonderdnegentig euro). 
 
•De vergoeding voor het gebruik van de bijkomende tijdelijke werkzone bedraagt 700,00 € (zevenhonderd 
euro). 
 
Zoals vastgesteld in het schattingsverslag dd. 12.06.2015 opgesteld door landmeter-expert Hendrik 
Appeltans, Kattendansstraat 68 te 3500 Hasselt, waarvoor de eigenaar volledige kwijting geeft. 
 
De totaalprijs bedraagt aldus 1.990,00 € (duizend negenhonderdennegentig euro). 
Deze prijs vertegenwoordigt het gebruik van de tijdelijke werkzone alsook de bijkomende tijdelijke 
werkzone evenals alle mogelijke vergoedingen. 
 
Artikel 8 
De in artikel 7 vastgestelde totaalprijs is betaalbaar door overschrijving: 
op bankrekeningnummer: BE56 0015 5937 1188 
op naam van: NV Mac Queen Fruit 
De prijs is betaalbaar na registratie van de administratieve akte, binnen de 3 maanden vanaf het verlijden 
van voormelde akte. Vanaf het verstrijken van deze termijn zal het bedrag van de verschuldigde som een 
interest opbrengen die gelijk is aan de wettelijke rentevoet. Deze rentevoet zal van rechtswege worden 
aangepast naargelang van de wijziging van de wettelijke rentevoet. Deze interest zal evenwel niet 



 

verschuldigd zijn in geval van verzet tegen betaling, indien en voor zover de vertraging te wijten is aan de 
eigenaar. 
 
Artikel 9 Bodemsanering 
De eigenaar verklaart dat door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, afgekort OVAM, gevestigd 
te 2800 Mechelen, Stationsstraat 110, op 11.06.2015 een attest met kenmerk A:20150264011-
R:20150262822 werd afgeleverd met betrekking tot het onroerend goed, voorwerp van onderhavige akte. 
De inhoud van dit bodemattest, luidt als volgt: 
1. Kadastrale gegevens:  
Datum toestand op: 01.01.2014 
Afdeling: 73085 WELLEN 4 AFD/ULBEEK/ 
Straat + nr.: geen gegevens 
Sectie: C 
Nummer: 0449/00N002 
Verder ‘deze grond’ genoemd. 
2. Inhoud van het bodemattest: 
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
Opmerkingen: 
1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek 
aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be 
3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer 
informatie: www.ovam.be/grondverzet. 
4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 
a. De eigenaar verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige overeenkomst, bij zijn 
weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in 
de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in 
artikel 6 van het bodemdecreet. 
b. De eigenaar verklaart met betrekking tot het hierboven beschreven goed geen weet te hebben van 
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de gemeente of aan derden of die aanleiding kan 
geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid 
in dit verband kan opleggen. 
 
Artikel 10 
Voor alles wat niet uitdrukkelijk bepaald is in deze overeenkomst gelden de bepalingen van het burgerlijk 
wetboek. 
 
Artikel 11 
Bij niet-naleving van de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden is de overeenkomst van 
rechtswege ontbonden. 
 
Artikel 12 WETTELIJKE VERMELDINGEN 
- B.T.W. 
De ondergetekende burgemeester geeft lezing aan de eigenaar van artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 
73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. 
Artikel 62, paragraaf 2: 
Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar of houder van 
een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de instrumenterende 
ambtenaar die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding of hypotheekstelling 
betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van belastingplichtige of lid van een BTW-



 

eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken. De Minister van Financiën regelt de 
toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf. 
Artikel 73: 
Hij die met opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot 
twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen alleen. 
Indien de in het eerste lid vermelde inbreuken gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale fraude, al 
dan niet georganiseerd, wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar 
en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen alleen. 
De eigenaar verklaart de hoedanigheid te hebben van B.T.W.-belastingplichtige, zoals deze hoedanigheid 
gepreciseerd wordt in het Ministerieel Besluit nummer 13 van 4 maart 1993.  
 
- Vlaamse codex ruimtelijke ordening 
De instrumenterende burgemeester vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1 en 5.2.3 van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat er een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor 
het betreffende perceel, waaruit blijkt :  
1° dat volgende stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt : 
- stedenbouwkundige vergunning dd. 08.04.2015 voor afkoppeling oppervlaktewaters te Ulbeek 
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming met de benaming gebruikt in het plannen- of 
vergunningenregister de volgende is: agrarisch landschappelijk waardevol gebied; 
3°dat, zoals blijkt uit de verklaring van de eigenaar er geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig 
artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Codex; 
4° dat er geen voorkooprecht is, zoals vermeld in artikel 2.4.1 van de Codex (zone die in het definitief 
vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangeduid als een zone waarin het voorkooprecht geldt) 
5° dat er geen verplicht asbuild attest is uitgereikt of gevalideerd omdat het goed niet bebouwd is  
6° dat geen verkavelingsvergunning van toepassing is. 
 
ART 4.2.1. Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening 
De gemeente verklaart door de instrumenterende burgemeester te zijn gewezen op de inhoud van artikel 
4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige 
handelingen. 
 
- Inventarissen (artikels 4.1.1 en 4.1.11 Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 2013) 
De instrumenterende burgemeester deelt overeenkomstig artikel 4.1.11 van het 
Onroerenderfgoeddecreet mee, op basis van het geoportaal van het Agentschap “Onroerend Erfgoed”, 
dat het hierboven goed niet opgenomen is in één van de volgende inventarissen: 
1° de landschapsatlas; 
2° de inventaris van archeologische zones; 
3° de inventaris van bouwkundig erfgoed; 
4° de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde; 
5° de inventaris van historische tuinen en parken. 
 
- Beschermingen en erfgoedlandschappen (artikels 6.1.1 en 6.4.9 Onroerenderfgoeddecreet 12 juli 2013) 
De instrumenterende burgemeester deelt overeenkomstig artikel 6.4.9 van het Onroerenderfgoeddecreet 
mee, op basis van het geoportaal van het agentschap “Onroerend erfgoed”, dat het hierboven beschreven 
goed niet of voorlopig beschermd is als: 
- archeologische site,  
- monument 
 - cultuurhistorisch landschap 
- stad- of dorpsgezicht 
 
- Risicozones of overstromingsgevoelige gebieden 



 

De instrumenterende burgemeester verklaart dat het goed: 
-niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen overeenkomstig artikel 129, §4 van de Wet 
betreffende de Verzekeringen. 
 
- Bosdecreet 
De eigenaar verklaart dat het betreffende goed niet gelegen is in een gebied waarop het Bosdecreet van 
toepassing is. 
 
Artikel 13 Opschortende voorwaarde 
Deze overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring ervan door 
de gemeenteraad. 
 
VERKLARING 
Partijen verklaren de doorhaling goed te keuren van … woorden en … zinnen. 
 
Deze overeenkomst werd opgemaakt te Wellen, op … in evenveel exemplaren als er partijen zijn waarvan 
elk der partijen verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 
 
Voor de eigenaar,  Namens de gemeente, 
 
Art.6 Het college wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 
PUNT 27: OVEREENKOMST VAN DADING - GEMEENTE WELLEN/GIJBELS/LIMBURGS LANDSCHAP : 
PRINCIPIËLE GOEDKEURING ONTWERP DADINGSOVEREENKOMST 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Rechtszaak tussen de partijen gemeente Wellen, de heer en mevrouw Gijbels - Lagaeysse /Limob NV en 
Limburgs Landschap vzw inzake de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning (25.10.2005) voor de 
percelen gelegen te Wellen, 1ste afdeling, sectie D, nrs. 918E, 923A, 943B, 943D, 955 A (e.a.) en de 
toegang tot de percelen gelegen 1e afdeling, sectie D, nrs. 971 en 972 A (eigendom van Gijbels-Limob 
NV).  
 
Overlegvergaderingen tussen de betrokken partijen om tot een minnelijke akkoord te komen en de 
rechtszaak te beëindigen. De gemeente Wellen, de heer en mevrouw Gijbels-Lagaeysse/Limob N.V. en 
Limburgs Landschap V.Z.W. komen na onderhandelingen tot een minnelijke schikking onder de vorm van 
een dading.  
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd 
Art. 2044 e.v. Burgerlijk Wetboek 
Art. 43 van het Gemeentedecreet 
Beslissing gemeenteraad dd. 25.10.2005 inzake het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning  
 
Argumentatie 
Uit onderhavige dadingsovereenkomst vloeit voort dat er van de gemeente Wellen een schenking zal 
worden gedaan ten aanzien van de heer Gijbels. Deze schenking omvat 2 percelen ( het perceel 1070 e2 
groot 219 m² en perceel 1070 f2 groot 310 m² - totale waarde 6.395,00 euro) ter compensatie van de 
gerechtskosten aan partij Gijbels/Lagaeysse/Limob N.V. Alle partijen dienen definitief te verklaren en 
onherroepelijk afstand te doen van alle vorderingen (huidige en toekomstige) met betrekking tot hun 
geschillen. 



 

Deze dading geldt als beslechting van huidige geschilpunten en tot slot van alle rekeningen. 
 
Het is aangewezen dit geschil via een dadingsovereenkomst te beëindigen. Dit is in hoofde van de 
gemeente de meest prijsgunstige oplossing en zorgt daarnaast voor rechtszekerheid. 
 
Gelijkblijvend beleid 
 

Budget/kosten/krediet 639,50 € 

Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 

Beleidsdomein Woon-en leefomgeving 

Registratiesleutel 0190/61310010 

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De ontwerpovereenkomst van dading wordt principieel goedgekeurd onder de opschortende 
voorwaarde van de goedkeuring van de schenkingsovereenkomst door de gemeente Wellen van 2 
percelen ( het perceel 1070 e2 groot 219 m² en perceel 1070 f2 groot 310 m² met een totale waarde 
6.395,00 €, volgens het schattingsverslag zoals opgemaakt dd. 12.02.2015 door landmeter Hendrik 
Appeltans) ter compensatie van de gerechtskosten aan partij Gijbels/Lagaeysse/Limob N.V  
 
Art 2 . De schenkingsrechten, zijnde 10% of 639,50 € worden ten laste van de gemeente Wellen genomen. 
 
Art. 3 De uitgaven zijn voorzien in het budget 2015 als volgt: 
 Beleidsdoelstelling 001.001 Gelijkblijvend beleid 
.Actieplan 001.001.001 Gelijkblijvend beleid 
.Actie 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid 
 Registratiesleutel 0190/61310010 
 
Art. 3 De gemeenteraad stemt toe dat deze dading zal gebeuren onder volgende voorwaarden: 
 
Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden en lasten wordt overgegaan  
 
OVEREENKOMST VAN DADING 
 
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 
 
1. GEMEENTE WELLEN, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen van Wellen, 
met zetel ten gemeentehuize te 3830 WELLEN, Dorpsstraat 25; 
 
Hierna ‘eerstgenoemde’; 
 
EN: 
 
2. GIJBELS André, wonende te 3832 WELLEN-ULBEEK, Ulbeekstraat 39; 
LAGAEYSSE Erica, wonende te 3832 WELLEN-ULBEEK, Ulbeekstraat 39; 
LIMOB N.V., met ondernemingsnummer 0428.780.679 en met vennootschapszetel te 3832 WELLEN-
ULBEEK, Ulbeekstraat 39; 



 

 
Hierna ‘tweede genoemden’; 
 
3. LIMBURGS LANDSCHAP V.Z.W., met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Dekenstraat 39; 
Hierna ‘derde genoemde’; 
 
SITUERING VAN HET GESCHIL 
Derde genoemde deed een aanvraag tot het afleveren van een vergunning voor het uitvoeren van werken 
in natuurreservaat Herkvallei. De aanvraag had betrekking op een terrein met als adres 3830 WELLEN, 
Broekbeemd ZN en met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie D nrs. 918E, 923A, 943B, 943D, 955A 
(e.a.). De aanvraag van derde genoemde viel onder de bouwaanvragen die openbaar moeten gemaakt 
worden. Er werden hiertegen geen bezwaren ingediend. 
De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd aan derde genoemde dd. 25.10.2005, waartegen 
geen beroep werd ingesteld. 
Eerstgenoemde wordt drie jaar na het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning, dd. 26.02.2008 
door tweede genoemde tezamen met derde genoemde gedagvaard voor het Vredegerecht te Borgloon 
waarbij zij o.m. lastens eerstgenoemde verzochten om de afgeleverde vergunning onwettig te horen 
verklaren en in te horen trekken, lastens derde genoemden o.m. alle wederrechtelijke aangebrachte 
constructies te doen verwijderen, en tot herstel van alle terreinen in hun oorspronkelijke staat over te 
gaan. In haar vonnis dd. 01.09.2009 heeft de Vrederechter van Borgloon zich onbevoegd verklaard en de 
zaak verzonden naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren. 
 
Bij tussenvonnis dd. 24.06.2010 van de rechtbank van eerste aanleg Tongeren werd een plaatsbezoek 
bevolen. Gelet op dit plaatsbezoek (PV van 07.10.2010) waarin o.m. vermeld wordt dat de eigenaars van 
de woning, de heren ENGELEN en HAUFFMAN de beek hebben afgesloten en er achter de afsluiting 
duidelijk het tracé van de “chemin” zichtbaar is. Tweede genoemden gingen hiernavolgend zijnde dd. 
07.03.2011 over tot dagvaarding van ENGELEN en HAUFFMAN tot het verwijderen van alle 
wederrechtelijke constructies en tot herstel van alle terreinen in hun oorspronkelijke staat, zodanig dat 
tweede genoemden opnieuw de vrije toegang tot het perceel kunnen krijgen. Tweede genoemden houden 
dus voor dat er een buurtweg loopt over het perceel van de heren ENGELEN en HAUFFMAN en vragen dat 
deze terug opengesteld wordt. 
 
Op datum van 22.09.2011 hebben de heren ENGELEN en HAUFFMAN notaris Vreven in tussenkomst en 
vrijwaring gedagvaard. Notaris Vreven werd door de heren ENGELEN en HAUFFMANN gelast met het 
verlijden van een authentieke verkoopovereenkomst. Daarnaast hebben de heren ENGELEN en 
HAUFFMANN in deze dagvaarding tevens de heer en mevrouw WALDA en BOUVRIE geroepen omdat zij bij 
de verkoop zouden verzwegen hebben dat er een buurtweg loopt over het door hen aangekochte perceel. 
 
Bij tussenvonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren dd. 24.10.2012 werd, alvorens uitspraak 
te doen, een plaatsbezoek bevolen in aanwezigheid van alle thans in het geding zijnde partijen. Dit 
plaatsbezoek vond plaats op 25.10.2012 waarvan een proces-verbaal werd opgesteld. 
 
Middels tussenvonnis dd. 24.10.2013 van de rechtbank van eerste aanleg Tongeren (rolnr. A.R. 09/1747/A) 
werd gerechtsdeskundige, landmeter MICHAUX Jos aangesteld. Bij brief, bracht de gerechtsdeskundige 
verslag uit van zijn werkzaamheden en van de redenen voor de niet-neerlegging van een verslag binnen 
de gestelde termijnen. De gerechtsdeskundige heeft meegedeeld zijn beroepsactiviteiten te stoppen. Zijn 
staat van kosten- en erelonen wordt begroot op 281,75 euro (BTW incl.). 
 
Bij vonnis dd. 02.10.2014 van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, wordt de heer 
REYSERHOVE Ronny als nieuwe gerechtsdeskundige aangesteld. 
 



 

De expertiseverrichtingen werden opgeschort teneinde partijen toe te laten te trachten de zaak minnelijk 
te regelen. 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
ARTIKEL 1: M.B.T. HET VOORWERP VAN DE DADING 
Voor de hoger genoemde gerezen diverse geschillen tussen partijen, komen partijen overeen aan elkaar 
wederzijdse toegevingen te doen en vervolgens een overeenkomst tot slot van alle rekening en als 
definitieve regeling te tekenen onder de voorwaarden zoals hieronder gestipuleerd. 
Partijen zijn akkoord middels ondertekening van onderhavige dadingsovereenkomst het tussen partijen 
gerezen geschil in der minne te regelen. De nadere details worden middels deze dadingsovereenkomst 
geregeld. 
 
a) M.b.t. de minnelijke regeling tussen derde genoemde en tweede genoemden 
Derde genoemde heeft met tweede genoemden een mondelinge overeenkomst (genaamd 
‘Vaststellingsovereenkomst’) onder opschortende  voorwaarden van akkoord door de gemeente 
afgesloten op 8.12.2014. 
 
Uit het project van deze overeenkomst blijkt dat het geschil omtrent het ontbreken van een toegangsweg 
naar de percelen Gemeente Wellen 1e afd. sectie D nrs. 971 en 972A, eigendom van resp. de vennootschap 
Limob en de heer en mevrouw Gijbels-Lageysse (tweede genoemden) in der minne wordt opgelost. 
Partijen verwijzen integraal naar de inhoud van deze projectovereenkomst, doch de belangrijkste 
bepalingen ervan worden alhier hernomen: 
 
Artikel 1 
De vennootschap Limob verkoopt het perceel gemeente Wellen, 1e afdeling Sectie D nrs. 971, groot 
totaal 22 a 45 ca aan Limburgs Landschap vzw voor een prijs van 3120 € (drieduizend een honderd en 
twintig euro). Alle kosten die met deze verkoop te maken hebben komen ten laste van het Limburgs 
Landschap. 
 
Artikel 2 
De heer en mevrouw Gijbels verkopen het perceel gemeente Wellen, 1e afdeling sectie D nrs. 972A, 
groot totaal 51 a 35 ca aan Limburgs Landschap vzw voor een prijs van 7180 € (zevenduizend honderd 
en tachtig euro). Alle kosten die met deze verkoop te maken hebben komen ten laste van het Limburgs 
Landschap. 
 
Artikel 3 
Partijen 1, 2 en 3 verklaren de rechtszaak die loopt bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling 
Tongeren hiermee te willen beëindigen. Limburgs Landschap betaalt aan de heer Gijbels een bedrag van 
4700 € (vierduizend zevenhonderd euro) voor reeds gemaakte kosten. 
 
Tweede genoemden en derde genoemden verklaren de rechtszaak hiermee te willen beëindigen. Derde 
genoemde betaalt aan de heer Gijbels (tweede genoemde) een bedrag van € 4.700,00 voor de reeds 
gemaakte kosten. Partijen engageren zich nadien de nodige formaliteiten door te voeren. 
 
b) M.b.t. de minnelijke regeling tussen eerstgenoemde en tweede genoemden 
NV LIMOB is eigenaar van een perceel industriegrond 1070 L 2. Partijen verwijzen hiervoor naar bijlage II 
(het kadasterplan). 
 
De percelen 1070 f 2 en 1070 e 2 zijn twee percelen die in eigendom toebehoren aan de gemeente Wellen 
(eerstgenoemde). Deze twee percelen van de gemeente liggen achter het voornoemde perceel 
industriegrond 1070 L 2 in eigendom toebehorende aan NV LIMOB (tweede genoemde). 



 

 
De grootte van de percelen en de waarde ervan blijkt uit het schattingsverslag van Landmeter Expert de 
heer Appeltans. In bijlage III wordt er verwezen naar dit schattingsverslag van beide percelen: 
1. Het perceel 1070 e 2 is 219 m² groot met een grondwaarde van € 3.630,00; 
2. Het perceel 1070 f2 is 310 m² groot met een grondwaarde van € 2.765,00. 
Eerstgenoemde is bereid om beide percelen met een totale waarde van € 6.395,00 aan NV LIMOB te 
schenken. Tweede genoemden aanvaarden deze schenking tot slot van alle rekening waarbij tweede 
genoemden allen definitief en onherroepelijk afstand doen van alle huidige, andere of verder gaande 
aanspraken (met inbegrip van de gerechtskosten) ingevolge de geschetste problematiek lastens 
eerstgenoemde. 
 
Eerstgenoemde is bereid om de kosten van voornoemde schenking waaronder de schenkingsrechten, de 
registratierechten en de notariskosten ten hare laste te nemen. 
 
Tweede genoemden erkennen dat de opgegeven oppervlakte van aanwijzende aard is, zodat elk verschil, 
in méér of min, al overtrof dit één/twintigste, in het voor- of nadeel blijft van NV LIMOB en geen aanleiding 
kan geven tot enige betwisting. 
 
Tweede genoemden en eerstgenoemde verklaren hiermede dat de rechtszaak die aanhangig is bij de 
rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren (A.R. 09/1747/A) te beëindigen. Beide partijen 
verklaren geen nieuwe vorderingen aanhangig te maken met een gelijkaardig voorwerp als dit van 
onderhavig geschil. Zij verklaren noch heden noch in de toekomst nieuwe vorderingen aanhangig te zullen 
maken met een gelijkaardig voorwerp als dit van onderhavig geschil. Tweede genoemden doen dan ook 
afstand van alle ingestelde vorderingen opzichtens eerste genoemde. 
 
ARTIKEL 2: M.B.T. DE TOEGEVINGEN TUSSEN PARTIJEN 
Partijen gaan akkoord dat deze dading geldt als beslechting van alle huidige geschilpunten dewelke tussen 
hen bestaan. Daarnaast erkennen partijen dat deze dading onherroepelijk het geschil sluit en doen partijen 
wederzijds afstand van ieder verhaal. Na uitvoering van de afgesproken onderdelen van huidige 
dadingsovereenkomst hebben partijen niets meer van mekaar te vorderen, noch heden en noch in 
toekomst. 
 
In het bijzonder zijn partijen bereid de volgende toegevingen opzichtens elkaar toe te staan: 
 
a) M.b.t. de toegeving van eerstgenoemde 
Als toegeving/tegemoetkoming verbindt eerstgenoemde zich ertoe om : 
- Een schenking te doen aan NV LIMOB van het perceel 1070 e2 groot 219 m² en perceel 1070 f2 groot 310 
m², beiden met een totale waarde van € 6.395,00. 
- Af te zien van het vorderen van een rechtsplegingsvergoeding in de hangende gerechtelijke procedure. 
 
b) M.b.t. de toegeving van tweede genoemden 
Als toegeving/tegemoetkoming verbindt tweede genoemden zich ertoe om : 
- De schenking gedaan door eerstgenoemde aan tweede genoemde NV LIMOB allen te aanvaarden tot slot 
van alle rekening en als definitieve regeling van het geschil. 
- Geen vorderingen lastens eerstgenoemde in te stellen. 
- Definitief en onherroepelijk afstand te doen van alle huidige, andere of verder gaande aanspraken lastens 
eerstgenoemde ingevolge de vooraf geschetste problematiek. 
- Geen dwangsommen of gelijkaardige vergoedingen van eerstgenoemde te vorderen en voor zover deze 
zijn ingesteld integraal hiervan afstand te doen. 
- De percelen zoals deze blijken uit de mondelinge overeenkomst gesloten met derde genoemde te 
aanvaarden en dit tot slot van alle rekeningen en deze om te zetten in een geschreven akkoord. 



 

- Het geschil omtrent het ontbreken van een toegangsweg naar de percelen Gemeente Wellen 1e afd. 
sectie D nrs. 971 en 972A, eigendom van resp. de vennootschap Limob en de heer en mevrouw Gijbels-
Lageysse (tweede genoemden) in der minne met derde genoemde op te lossen. 
- Geen vorderingen lastens derde genoemde in te stellen. 
- Definitief en onherroepelijk afstand te doen van alle huidige, andere of verder gaande aanspraken lastens 
derde genoemde ingevolge de vooraf geschetste problematiek. 
 
c) M.b.t. de toegeving van derde genoemde 
Als toegeving/tegemoetkoming verbindt derde genoemde zich ertoe om : 
- Geen vorderingen lastens eerstgenoemde in te stellen. 
- Definitief en onherroepelijk afstand te doen van alle huidige, andere of verder gaande aanspraken lastens 
eerstgenoemde ingevolge de vooraf geschetste problematiek. 
- De percelen zoals deze blijken uit de mondelinge overeenkomst om te zetten in een schriftelijke 
overeenkomst conform de inhoud van de dading. 
 
ARTIKEL 3 : M.B.T. DE ADVOCATEN- EN GERECHTSKOSTEN 
Voor zover dit niet tussen partijen is geregeld, draagt elk der partijen zijn eigen advocaatkosten en zullen 
zij geen rechtsplegingsvergoedingen opzichtens elkaar vorderen. 
 
ARTIKEL 4: M.B.T. DE GEVOLGEN VAN ONDERHAVIGE OVEREENKOMST 
Partijen sluiten een dadingsovereenkomst overeenkomstig art. 2044 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek en erkennen dat zij elkaar wederzijds toegevingen hebben gedaan. 
 
Partijen gaan akkoord dat deze dading geldt als beslechting van alle huidige geschilpunten die tussen hen 
bestaan. 
 
Partijen erkennen dat deze dading onherroepelijk het geschil sluit en doen wederzijds afstand van ieder 
verhaal. Partijen erkennen dat zij tegenover elkaar geen andere rechten kunnen laten gelden dan deze 
bepaald in deze dadingsovereenkomst. Onderhavige overeenkomst geldt dan ook tot slot van alle 
rekening. 
 
Met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 2 van deze overeenkomst, verklaren partijen derhalve 
uitdrukkelijk dat zij wederzijds en onherroepelijk verzaken aan alle mogelijke andere rechten en 
vorderingen die zij zouden kunnen putten uit het bestaan en verklaren zij dan ook geen enkele vordering, 
zowel op heden als in de toekomst, tegen elkaar te zullen instellen. 
 
Partijen verklaren de bepalingen van deze overeenkomst volledig en correct uit te voeren, zij zullen elkaar 
conform de artikelen 2044 e.v. B.W. niets meer verschuldigd zijn in hoofde van de hogergenoemd geschil, 
met uitzondering van hetgeen bepaald in de artikelen hierboven. 
 
Elke partij verklaart de nodige inlichtingen omtrent haar rechten en de gevolgen van onderhavige 
overeenkomst te hebben ingewonnen en verzaakt uitdrukkelijk aan iedere aanspraak uit hoofde van 
dwaling omtrent de feiten of het recht evenals uit hoofde van iedere vergetelheid aangaande het bestaan 
en/of de omvang van zijn/haar rechten. 
 
Partijen bevestigen te goeder trouw te hebben gehandeld bij het onderhandelen en opstellen van deze 
overeenkomst en bevestigen hetzelfde principe te willen respecteren bij de uitvoering ervan. Alle partijen 
bevestigen dat zij deze dadingsovereenkomst met kennis van zaken en uit vrije wil hebben gesloten. 
 
ARTIKEL 5: M.BT. DE NIETIGHEID OF ONUITVOERBAARHEID VAN EEN DER BEPALINGEN 
De nietigheid of onuitvoerbaarheid van één der bepalingen van onderhavige overeenkomst heeft 
geenszins de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg. Partijen verbinden zich er toe om, in 



 

geval van nietigheid of onuitvoerbaarheid van één der bepalingen van deze overeenkomst, te goeder 
trouw te onderhandelen om tot vervanging te komen van de aangetaste bepaling door een geldige en 
uitvoerbare bepaling die de nietige of onuitvoerbare bepaling en het tussen partijen overeengekomen 
evenwicht zo dicht mogelijk benadert. 
 
ARTIKEL 6: M.B.T. DE BEVOEGDHEID EN HET TOEPASSELIJKE RECHT 
Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. 
Enkel de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd om kennis te nemen van betwistingen betreffende de 
geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van onderhavige overeenkomst. 
 
Huidige overeenkomst van dading omvat 6 artikelen , 8 door alle partijen geparafeerde bladzijden en 3 
bijlagen. 
 
Opgemaakt te Tongeren, op […] in 5 originele exemplaren, waarvan elke partij erkent een exemplaar, 
ondertekend door de andere partij, ontvangen te hebben. 
 
Voor de GEMEENTE WELLEN, 
vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen van Wellen 
Dhr./Mevr. […] 
 
Voor de VENNOOTSCHAP LIMOB N.V. Haar gevolmachtigde/zaakvoerder 
Dhr. GIJBELS André 
 
Voor de heer GIJBELS André 
Voor mevrouw LAGAEYSSE Erica  
 
Voor LIMBURGS LANDSCHAP V.Z.W., 
Haar gevolmachtigde 
Dhr./Mevr. […] 
 
Art. 4 De overeenkomst van dading zal ter ondertekening worden voorgelegd aan de partijen Gijbels en 
Stichting Limburgs Landschap. 
 
Art. 5 De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd onderhavige dadingsovereenkomst te 
ondertekenen . 
 
 
PUNT 28: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW EN VOEREN 
IN UITVOERING VAN HET TRAGENWEGENBELEID EN AANVRAAG SUBSIDIE PROVINCIE LIMBURG 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Uitvoering trage wegenplan gemeente Wellen door aanleg van een trage verbinding (fiets/wandelpad) 
vanaf de Vloeiherkstraat tot aan het zwembad Maupertuus. 
 
Juridische grondslag 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
Subsidiereglement voor de ondersteuning van het tragewegenbeleid van de gemeenten, goedgekeurd 
door de deputatie van de provincie Limburg dd. 21.10.2015 
Beslissing CBS dd. 26.01.2010 realisatie eerste deel project 
Beslissing CBS dd. 16.11.2015 
 



 

Toelichting (feiten en context) 
Het Provinciebestuur Limburg wil de steden en gemeenten ondersteunen bij het behouden, verbeteren 
en uitbreiden van de netwerken van trage wegen op hun grondgebied.  Hiertoe heeft  de provincieraad 
een subsidiereglement goedgekeurd voor de ondersteuning van het tragewegenbeleid van de 
gemeenten.  Van de gemeenten wordt verwacht gestructureerd en planmatig aan de slag gaan met trage 
wegen. Het is niet de bedoeling om ad hoc-projecten te ondersteunen.  
 
Na voorafgaandelijk akkoord van de gemeente, kunnen de Limburgse regionale landschappen en andere 
vzw’s actief in duurzame mobiliteit en/of milieu (bv. Trage Wegen vzw) een subsidie aanvragen voor de 
inhoudelijke begeleiding van die gemeente bij het tragewegenbeleid. In ruil voor de subsidie kan de 
gemeente beroep doen op de expertise van het regionale landschap of de vzw voor begeleiding in een 
vooraf bepaalde module en projectgebied. De modules zijn: 
1. Opstellen tragewegenplan met inventarisatie trage wegen 
2. Inventarisatie van trage wegen 
3. Opstellen tragewegenplan zonder inventarisatie trage wegen 
4. Uitvoering tragewegenplan 
 
Voor de gemeente Wellen gaat het concreet om module 4 gezien de gemeente van start gegaan is met 
de uitvoering van fase 1 van het tragewegenplan, de aanleg van een fiets/wandelverbinding vanaf de 
Vloeiherkstraat (Moke) tot aan het zwembad Maupertuus. Het tracé van deze weg wordt  
 
Hiertoe dient de gemeente een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het Regionaal Landschap 
Haspengouw en Voeren (RLHV). De subsidie bedraagt € 5.000 per module en per projectgebied en wordt 
door de provincie uitgekeerd aan het RLHV. De gemeente voorziet de restfinanciering van € 1.500.  
 
Daarvoor voorziet RLHV 12 dagen begeleiding in de gemeente onder de vorm van gesprekken en/of met 
de betrokken eigenaars, het opstellen van een dossier voor de omlegging/afschaffing van buurtwegen in 
het projectgebied, het opstellen van een uitvoeringsdossier .... 
 
Argumentatie 
Door RLHV werd een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst opgesteld, gebaseerd op het ontwerp 
van de provincie Limburg. Aan de gemeenteraad wordt deze overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd. 
Na ondertekening kan RLHV de aanvraag voor de projectsubsidie indienen bij de provincie Limburg zodat 
er dit jaar al kan gestart worden met de realisatie van fase 1 van het Trage Wegen plan. 
 
 
Prioritaire beleidsdoelstellingen 

Budget/kosten/krediet 1.500 EUR te voorzien in budget 2016 

Prioritaire Beleidsdoelstelling 001.005 : de gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving 

Actieplan 001.005.001 : de gemeente richt het openbaar domein verder in met 
als doel de verkeersveiligheid te verhogen, met aandacht voor de 
trage/zwakke weggebruiker 

Actie Actie 001.005.001.011 : recretatief fietspad centrum-Maupertuus 
Actie 001.005.001.013 : wandelweg verbinding grote beemd-
Broekbeemd en wandellus Ulbeek 

Beleidsdomein Woon- en Leefomgeving 

Registratiesleutel  

Investeringsenveloppe  

Visum niet nodig 

 



 

BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Wellen en het Regionaal Landschap 
Haspengouw en Voeren, bijgevoegd als bijlage, inzake de uitvoering van het tragewegenbeleid wordt 
goedgekeurd en ondertekend. 
 
Art. 2 De overeenkomst wordt na ondertekening door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 
bijgevoegd bij de aanvraag tot projectsubsidie in het kader van het subsidiereglement voor de 
ondersteuning van het tragenwegenbeleid van de gemeenten zoals goedgekeurd door de deputatie van 
de provincie Limburg op 21.10.2015. 
 
 
 
PUNT 29: OPRICHTING INTERGEMEENTELIJKE PROJECTVERENIGING REGIONAAL LANDSCHAP 
HASPENGOUW EN VOEREN EN AANVRAAG TOT INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDE ERFGOEDDIENST 
REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW EN VOEREN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuw Decreet Onroerend Erfgoed op 01.01.2015 
hebben de gemeenten de mogelijkheid om een Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst (IOED) op 
te richten. Enkele Zuid-Limburgse gemeentes hebben de vraag gesteld om via het Regionaal Landschap 
Haspengouw en Voeren een aanvraag in te dienen tot erkenning van een IOED met de gemeenten in 
Zuid-west Haspengouw.  Deze aanvraag werd vorig jaar ingediend op vraag van de gemeentes Gingelom, 
Heers, Kortessem, Hoeselt en Borgloon maar werd niet goedgekeurd omwille van de structuur van VZW 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. 
Bijgevolg dient er vanuit RLHV een projectvereniging te worden opgericht waarna het dossier voor de 
erkenning van IOED opnieuw kan aangevraagd worden. 
 
Juridische grondslag 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16.11.2015 betreffende de principiële 
goedkeuring van de toetreding tot de intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap 
Haspengouw en Voeren met de Zuid Limburgse gemeenten.  
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijk samenwerking 
Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014, 
inzake de erkenning van een Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst (IOED) 
Gemeentedecreet 15.07.2005, gecoördineerd 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het Regionaal Landschap probeert steeds om via projectmiddelen (Europees, Vlaams, provinciaal, 
gemeentelijk, …) voor streekontwikkeling rond natuur, landschap, erfgoed en de ontsluiting ervan te 
genereren om terug in de regio te investeren. 
 
Gezien de tendens om intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te verplichten in 
financieringsdossiers van de Vlaamse overheid wilt het Regionaal Landschap deze kansen voor de streek 
niet laten liggen en samen met de Zuid-Limburgse  gemeenten een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband oprichten. 
 
Voor deze samenwerkingsovereenkomst wordt gekozen voor een projectvereniging. Dit is de laagste 
vorm van intergemeentelijke samenwerking met een rechtspersoonlijkheid. Deze vorm van 



 

samenwerking is zonder beheersoverdracht en kan enkel duidelijk omschreven projecten plannen, 
uitvoeren en controleren. Dit waarborgt de gemeentelijke autonomie. 
 
De intergemeentelijke projectvereniging met de gemeenten van het Regionaal Landschap vervangt de 
vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren niet, maar is een extra samenwerkingsvorm om 
Vlaamse middelen te kunnen aanvragen en bovenlokale initiatieven te ontwikkelen.  
 
Het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren vzw is bereid om de opstart en basiswerking van de 
projectvereniging als extra dienst te leveren aan haar leden gemeenten zonder extra kosten. 
 
Het eerste project dat de projectverenging concreet zal aanvragen zijn de subsidies voor personeel en 
werking bij het Agentschap Onroerend Erfgoed -IOED.  
Concreet kunnen volgende gemeenten deelnemen aan deze eerste projectaanvraag: Borgloon, Heers, 
Gingelom, Kortessem, Alken, Wellen, Nieuwerkerken, Herk De Stad en Sint Truiden.   
Dit eerste projectgebied omvat de Westelijke gemeenten van Haspengouw aangezien er in het Oostelijk 
deel van Zuid-Limburg reeds ZOLAD+ actief is.  
 
 
Argumentatie 
Door RLHV werd een voorstel van statuten met begeleidende nota opgesteld inzake de oprichting van de  
projectvereniging. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om toe te treden tot de intergemeentelijke 
projectvereniging Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Daarna kan de aanvraag tot de oprichting 
van een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst worden ingediend. Het voorontwerp van 
erkenningsaanvraag tot intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst wordt toegevoegd aan het dossier  
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 Toe te treden tot de intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap Haspengouw en 
Voeren en de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren aan te stellen als uitvoerder 
 
Art. 2 De aanvraag tot oprichting van een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst met de 
projectvereniging als opdrachthouder goed te keuren 
 
 

V. ALGEMEEN, BESTUUR, VEILIGHEID EN WELZIJN 
 
PUNT 30: GEMEENTERAAD 30 OKTOBER 2015 : GOEDKEURING NOTULEN 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De vergadering van de gemeenteraad dd. 30 oktober 2015. 
 
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 de notulen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
De raad beslist: 
 
Art. 1 : De notulen van de vergadering van 30 oktober 2015, goed te keuren. 
 

De vergadering wordt opgeheven om 21 uur. 
 

De Secretaris 
Mia Cuppens 

De Voorzitter 
Els Robeyns 

 


