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ZITTING VAN 19 DECEMBER 2013
Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex
Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy
Van Damme, Yvette Luypaert, Erwin Verhaeren, Annie Berckmans, Rosette Maes, Jelle
Mombaerts, Herman Godts, Jerry Casier, Luc Van Holle, Bart Verstockt, Daniel Liekens, Inge
De Muyer, Gilbert Van Ostaede, gemeenteraadsleden en Heidi Abeloos, gemeentesecretaris.
De ocmw-voorzitter, Marc Verhaeghe, is aanwezig met raadgevende stem.
Verontschuldigd: Herman Godts
Yvette Luypaert en Inge De Muyer zijn niet aanwezig, wegens ontslag als raadslid.
Er worden mondelinge vragen aangekondigd door de fracties:
- CD&V: 2 vragen in openbare zitting en 1 vraag in besloten zitting
- Sp.a: 4 vragen
- Groen: 1 vraag
1.

KENNISNAME ONTSLAG RAADSLEDEN EN ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN
EEDAFLEGGING NIEUW RAADSLEDEN.
De gemeenteraad
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 7 en 16;
Gelet op de installatievergadering, d.d. 2 januari 2013, waarin de verkozenen of hun
opvolgers, bij afstand van mandaat, als raadslid werden geïnstalleerd, en de eed hebben afgelegd;
Overwegende dat zowel mevrouw Yvette Luypaert als mevrouw Inge De Muyer één van
deze raadsleden was, verkozen op de lijst van de sp.a-fractie;
Overwegende dat zowel mevrouw Yvette Luypaert als mevrouw Inge De Muyer per brief,
d.d. 23 november 2013 hebben meegedeeld dat zij alle twee wensen te stoppen met hun activiteiten als
gemeenteraadslid; de raad neemt hiervan akte;
Overwegende dat de heer Francis Marchand, eerste opvolger op de sp.a lijst, afstand doet
van zijn mandaat als gemeenteraadslid;
Overwegende dat mevrouw Chris Blanckaert, tweede opvolger op de sp.a lijst, afstand doet
van haar mandaat als gemeenteraadslid;
Overwegende dat mevrouw Kathleen Van Damme, derde opvolger op de sp.a lijst, afstand
doet van haar mandaat als gemeenteraadslid;
Overwegende dat mevrouw Elke Cauwenberghs als vierde opvolger voorkomt op de sp.a
lijst;
Overwegende dat mevrouw Elke Cauwenberghs voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten
en er geen onverenigbaarheden zijn waardoor zij haar mandaat niet kan opnemen, en zij vervolgens kan
toegelaten worden tot de eedaflegging;
Mevrouw Elke Cauwenberghs legt in handen van de voorzitter de eed af, welke bepaald is in artikel 7 §
3 van het gemeentedecreet en die luidt als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw
na te komen”;
Er wordt akte gegeven van deze eedaflegging en vervolgens wordt mevrouw Elke Cauwenberghs als
raadslid geïnstalleerd.
Overwegende dat de heer Johan Vansintejan als vijfde opvolger voorkomt op de sp.a lijst;

- 2Overwegende dat de heer Johan Vansintejan voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en er
geen onverenigbaarheden zijn waardoor hij zijn mandaat niet kan opnemen, en hij vervolgens kan
toegelaten worden tot de eedaflegging;
De heer Johan Vansintejan legt in handen van de voorzitter de eed af, welke bepaald is in artikel 7 § 3
van het gemeentedecreet en die luidt als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na
te komen”;
Er wordt akte gegeven van deze eedaflegging en vervolgens wordt de heer Johan Vansintejan als
raadslid geïnstalleerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
NATUUR : (637.6)

- Goedkeuring gedenkplaats Sterrenkinderen –
- Goedkeuring projectaanvraag voor subsidie bij Provincie Vlaams-Brabant De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het collegebesluit d.d. 21 januari 2013 houdende de aanduiding van de locaties
voor het inplanten van een geboorte gedenkplaats ter hoogte van Vogelzang en een gedenkplaats voor
sterrenkinderen op het perceel in de J.B. Coenenstraat te Steenokkerzeel;
Gelet op het collegebesluit d.d. 06 mei 2013 houdende het feit dat de groendienst een
ontwerp van aanleg voor de locatie in de Coenenstraat dient uit te werken;
Overwegende dat de gemeente hierbij ook gebruik gemaakt heeft van de kennis van
Pronatura, die de diensten heeft bijgestaan in de opmaak van een subsidiedossier bij de provincie
Vlaams-Brabant;
Gelet op het subsidiebesluit voor gemeentelijke natuurprojecten bij de provincie VlaamsBrabant, waar de gemeente in de periode van 1 tot 31 december dossiers kan indienen;
Gelet op het engagement van de gemeente om de biodiversiteit op haar grondgebied te
verhogen;
Overwegende dat de uitvoering zal gebeuren door een sociaal economiebedrijf;
Overwegende dat het project uit twee delen zal bestaan, zijnde een serene plaats voor ouders
die afscheid wensen te nemen van te vroeg geboren kinderen en anderzijds een groene
ontspanningszone met de aandacht voor natuur en educatie;
Gelet op het bijgevoegde ontwerp opgemaakt door Pronatura en de groendienst, voor een
bedrag van € 18984,03;
Overwegende dat voor de maximum subsidie wordt gegaan en dit nog een kostprijs zou
betekenen van € 3797;
Gelet op het aanvraagdossier voor subsidie bij de provincie Vlaams-Brabant;
BESLIST : éénparig
Artikel1. De gemeenteraad keurt het ontwerp voor de gedenkplaats voor Sterrenkinderen goed.
Art. 2. De aanvraag tot subsidie van het project wordt ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
NATUUR : (637.6)
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- Verderzetten van de deelname van de gemeente aan het project “
Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen” in de periode 20142015 De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 december 2007, houdende goedkeuring van
het samenwerkingsakkoord 2008-2013 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en Pro
Natura vzw in het kader van de verduurzaming van het project “intergemeentelijke Natuur- en
landschapsploegen”;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst afloopt op 31 december 2013;
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant een opvolging voorziet voor dit
samenwerkingsakkoord voor een periode 2014-2015;
Overwegende dat de duur van de overeenkomst is vastgelegd op de periode 2014-2015.
Dit biedt aan de verschillende partners de ruimte om binnen de huidige dynamische beleids- en
overheidscontext snel nieuwe elementen te kunnen verwerken;
Overwegende dat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst algemeen de uitvoering van
gemeentelijke natuurprojecten door middel van sociale tewerkstelling tot doel heeft;
Overwegende dat in deze samenwerkingsovereenkomst de Intergemeentelijke Natuuren landschapsploegen als sterk instrument worden beschouwd om via inrichting en beheer te
streven naar een milieukwaliteit die vereist is voor duurzame instandhouding van doelsoorten of –
habitats, en bijgevolg ingezet worden om een serieuze bijdrage te leveren in het
biodiversiteitsbeleid en het stoppen van verlies aan biodiversiteit;
Overwegende dat via deze samenwerkingsovereenkomst jaarlijks een vooraf
afgesproken actieprogramma uitgevoerd wordt op basis van een gegarandeerd urenpakket;
Overwegende dat 1 VTE = 1450uren bedraagt, met als richtinggevende kostprijs 27.500
euro (excl BTW) per VTE;
Gelet op het feit dat er voldoende budget zal worden voorzien in het strategisch
meerjarenplan 2014 en 2015;
Gelet op de principiële collegebeslissing d.d. 18 juli 2013, houdende verdere deelname
van de gemeente aan het project “intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen”;
BESLIST: éénparig
Artikel1. De gemeenteraad beslist deel te nemen aan het project “Intergemeentelijke natuur- en
landschapsploegen 2014-2015.
Art. 2. De gemeente neemt deel aan de Intergemeentelijke Natuur- en landschapsploegen met 1450 uren
= 1 VTE, met als richtinggevende kostprijs € 27.500 (excl. BTW)
Art. 3. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provincie Vlaams-Brabant.
Art. 4. De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris worden gemachtigd om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
SPEELPLEINWERKING (653.1):

- Aanpassing speelpleinreglement –
De gemeenteraad

- 4Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 1 juni 2006 waarin het speelpleinreglement goedgekeurd
werd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 september 2008 waarin de deelnameprijzen voor
kinderen van gemeentepersoneel gelijkgeschakeld worden met de deelnameprijzen van inwoners;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 19 november 2009 waarin de deelnameprijzen verhoogd
worden;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 april 2010 waarin de toelatingsvoorwaarden (artikel 5)
en de dranken (artikel 10) aangepast werden;
Gelet op het addendum in bijlage;
Overwegende dat de jeugddienst het volgende voorstelt na evaluatie van de voorbije
speelpleinzomer:
-

-

-

Artikel 9:
De speelpleinpoort te sluiten om 9u15 waarna geen kinderen meer toegelaten worden;
Een vergoeding van € 5 per kind per beginnend kwartier na 18u aan te rekenen aan ouders die
hun kinderen te laat komen ophalen;
Artikel 11:
Ouders melden ten laatste 48u voor de ingeschreven speelpleindag de afwezigheid van hun kind
zodat kinderen op de wachtlijst verder geholpen kunnen worden. Indien dit niet (tijdig) gebeurt,
wordt een vergoeding van € 5 per dag gefactureerd. Tijdig verwittigen houdt geen terugbetaling
van het inschrijvingsgeld in. Terugbetaling van ingeschreven speelpleindagen gebeurt uitsluitend
wanneer een doktersattest voor de betreffende dagen wordt voorgelegd;
Overwegende dat de deelnameprijzen opgetrokken worden naar:
€ 10 per kind/dag voor de dagen dat er 1 kind van een gezin woonachtig in de gemeente of van
gemeentepersoneel wordt ingeschreven.

-

€ 9 per kind/dag voor de dagen dat er 2 kinderen van hetzelfde gezin woonachtig in de gemeente
of van gemeentepersoneel worden ingeschreven.

-

€ 8 per kind/dag voor de dagen dat er 3 of meerdere kinderen van hetzelfde gezin woonachtig in
de gemeente of van gemeentepersoneel worden ingeschreven.

-

€ 13 per kind/dag voor kinderen die in de gemeente naar school gaan maar hier niet wonen.
Hierbij gelden geen kortingen voor 2 of meerdere kinderen.
Gelet op het advies van de jeugdraad d.d. 28 november 2013 in bijlage;

Overwegende dat de jeugdraad voorstelt om de speelpleindag om 8u45 te starten waarmee de
jeugddienst niet akkoord is omdat er net tussen 8u45 en 9u00 de meeste kinderen aankomen;
Overwegende dat raadslid Van Damme vraagt – om wanneer bij echtscheiding één ouder in onze
gemeente woont, waar het kind hier niet is gedomicilieerd – het lokale tarief toe te passen;
de burgemeester antwoordt hiermee akkoord te gaan, in de mate dat dit wettelijk mogelijk is;
BESLIST: Met 12 stemmen tegen 7 (Dewinter, Van Damme, Verhaeren, Maes
Rozette, Verstockt, Cauwenberghs, Vansintejan) bij 1 onthouding (Van Holle)
Artikel 1. Akkoord te gaan met de wijzigingen in artikel 9 zijnde het sluiten van de speelpleinpoort om
9u15 en het invoeren van een vergoeding van € 5 per beginnend kwartier wanneer ouders hun kinderen
na 18u ophalen.
Artikel 2. Akkoord te gaan met de wijzigingen in artikel 11 waarin ouders ten laatste 48u voor de
ingeschreven speelpleindag de afwezigheid van hun kind melden zodat kinderen op de wachtlijst verder
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gefactureerd.
Artikel 3. Akkoord te gaan met de deelnameprijzen:
-

€ 10 per kind/dag voor de dagen dat er 1 kind van een gezin woonachtig in de gemeente of van
gemeentepersoneel wordt ingeschreven.

-

€ 9 per kind/dag voor de dagen dat er 2 kinderen van hetzelfde gezin woonachtig in de gemeente
of van gemeentepersoneel worden ingeschreven.

-

€ 8 per kind/dag voor de dagen dat er 3 of meerdere kinderen van hetzelfde gezin woonachtig in
de gemeente of van gemeentepersoneel worden ingeschreven.

-

€ 13 per kind/dag voor kinderen die in de gemeente naar school gaan maar hier niet wonen.
Hierbij gelden geen kortingen voor 2 of meerdere kinderen.
Artikel 4. Akkoord te gaan met de overige wijzigingen in het speelpleinreglement opgenomen in het
addendum in bijlage.

I.

Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit reglement is van toepassing op de gemeentelijke speelpleinwerking ‘De Winny’s’ die

iedere schoolvakantie ingericht wordt in sporthal Hertblock gelegen in de Orchideeënlaan z/n, of een
andere locatie te Steenokkerzeel.
Art. 2. Dit reglement is van toepassing voor iedere ouder die zijn/haar kind inschrijft voor de
speelpleinwerking.
Art. 3. De jeugddienst kan in samenspraak met het bestuur te allen tijde kinderen de toegang tot het
speelplein weigeren indien herhaaldelijk blijkt dat dit kind de normale gang van het speelplein verstoort
of een gevaar betekent voor het welzijn van de andere kinderen en/of animatoren. Dit na meerdere
gesprekken met het betrokken kind en diens ouders.
Art. 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal.
Art. 5. Voor alle kinderen en animatoren is een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid afgesloten bij Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.

II. Toelatingsvoorwaarden
Art.6.

Deelnemers

Alle kinderen woonachtig of schoolgaand te Steenokkerzeel of kinderen van gemeentepersoneel, tussen
3 en 14 jaar, zijn welkom op het speelplein.
Het kind moet drie jaar zijn bij aanvang van de vakantieperiode waarvoor het ingeschreven is.
Het aantal deelnemers aan de speelpleinwerking wordt beperkt tot 50 kinderen per dag tijdens de krokus
-, herfst- en kerstvakantie en tot 80 kinderen per dag tijdens de paas – en zomervakantie.
Art. 7. Nederlands

Steenokkerzeel is een Vlaamse gemeente. Op het speelplein wordt alleen Nederlands gesproken, zowel
door de animatoren als door de kinderen.
Art. 8. Zindelijk

Zindelijkheid is een voorwaarde om naar het speelplein te komen. Het kind moet zelfstandig naar het
toilet kunnen gaan. Reserveondergoed is aangewezen.

III.
-

Tarieven
De deelnameprijs bedraagt € 10 per kind/dag voor de dagen dat er 1 kind van een gezin woonachtig
in de gemeente of van gemeentepersoneel wordt ingeschreven. Ook de gescheiden ouder die in
Steenokkerzeel woont waarbij het kind niet in Steenokkerzeel gedomicilieerd is, betaalt € 10 per
dag.

-
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woonachtig in de gemeente of van gemeentepersoneel worden ingeschreven.

-

De deelnameprijs bedraagt € 8 per kind/dag voor de dagen dat er 3 of meerdere kinderen van
hetzelfde gezin woonachtig in de gemeente of van gemeentepersoneel worden ingeschreven.

-

De deelnameprijs bedraagt € 13 per kind/dag voor kinderen die in de gemeente naar school gaan
maar hier niet wonen. Hierbij gelden geen kortingen voor 2 of meerdere kinderen.

IV. Praktische afspraken

Art. 9. Openingsuren en dagindeling

 07u00 – 09u00
 09u00 – 10u15
 10u15 – 10u45
 10u45 – 12u00
 12u00 – 13u00
 13u00 – 14u15
 14u15 – 14u45
 14u45 – 16u00
 16u00 – 18u00

Onthaal – opvang: kinderen spelen vrij onder toezicht van de animatoren. De
speelpleinpoort sluit om 9u15 waarna geen kinderen meer toegelaten worden.
1ste activiteit aangeboden door de animatoren.
Pauze: tien uurtje
2de activiteit aangeboden door de animatoren.
Lunchpauze en vrij spel onder toezicht van de animatoren.
3de activiteit aangeboden door de animatoren.
Pauze
4de activiteit aangeboden door de animatoren.
Opvang: kinderen spelen vrij onder toezicht van de animatoren tot ze door hun
ouders opgehaald worden. Dit einduur moet strikt gerespecteerd worden. Er
wordt een vergoeding van € 5 per beginnend kwartier na 18u aangerekend aan
ouders van kinderen die te laat opgehaald worden.

Art. 10.

Kinderen brengen zelf een lunchpakket (met eventueel een drankje) mee. Laat extra snoepgoed (ook
chips) liever thuis.
Water is gratis te verkrijgen.
Sinaasappelsap en appelsap kosten € 1.00, jaarlijks aan te passen aan de kostprijs.
De drankkaarten (€ 10 voor 10 bonnetjes) kunnen bij de jeugddienst en op het speelplein aangekocht
worden.
Art. 11. Inschrijven en uitschrijven.

De inschrijvingen gebeuren bij de jeugddienst - Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel - tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis of online via http://www.steenokkerzeel.be/tickets/index.php
waarbij de betaling (cash/bancontact) onmiddellijk dient te volgen.
De inschrijvingen worden definitief afgesloten één week voor de betreffende vakantieperiode of
wanneer het maximum aantal kinderen bereikt is.
Bij ziekte van het ingeschreven kind wordt de jeugddienst (telefonisch of per e-mail) verwittigd. Tot
maximum twee weken na de betreffende afwezige dagen kan het doktersattest binnengebracht worden
waarmee ouders het inschrijvingsgeld kunnen recupereren.
Ten laatste 48u voor de ingeschreven speelpleindag contacteren de ouders de jeugddienst (telefonisch of
per e-mail) om afwezigheid om een andere rede dan ziekte te melden. Gebeurt dit niet (tijdig) dan volgt
er een vergoeding van € 5 per afwezige speelpleindag.
Wanneer ouders tijdig een afwezigheid melden, kunnen kinderen op de wachtlijst verder geholpen
worden.
In het belang van het kind en de goede werking, worden kinderen op voorhand door de jeugddienst in
leeftijdsgroepen onderverdeeld. Hierdoor kunnen broers, zussen en vriendjes gescheiden worden.
Art. 12. Kostbaar en persoonlijk materiaal.

Kinderen brengen geen speelgoed, waardevol materiaal (gsm, game boy,…) of geld mee. Dit kan stuk of
verloren gaan en is tevens niet verzekerd. We tolereren geen gsm-gebruik.
Art. 13. Spelkledij.
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is gemarkeerd in de kledingstukken en de rugzak. Bij verlies kunnen deze veel sneller opgespoord
worden.
In de zomer brengen kinderen een zwempak en handdoek mee, in de winter een sjaal, muts en
handschoenen.
Art. 14. Verloren voorwerpen kunnen steeds op het speelplein opgevraagd worden. Na de
speelpleinwerking kan je hiervoor terecht bij de jeugddienst. Na zes maanden worden de verloren
voorwerpen eigendom van de gemeente.
Art. 15. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan je steeds bij de jeugddienst terecht op:
  02/254.19.75
 of per e-mail jeugd@steenokkerzeel.be.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
GEMEENTEPERSONEEL: VAKANTIEREGELING INZAKE FEESTDAGEN 2014 (336)
De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 43 en 105;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 18 december 2008, gewijzigd in zitting van 26
februari 2009, 26 maart 2009, 19 november 2009 en 17 oktober 2013, houdende goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel;
Gelet op de bepalingen van artikel 239 § 2 van deze regeling, waaruit blijkt dat – indien een
feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag - de gemeenteraad kan bepalen dat de
vervangingsdagen ofwel vrij kunnen opgenomen worden, ofwel collectief worden vastgelegd;
Gelet op het syndicaal overleg over dit onderwerp, op 5 december 2013;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: éénparig
Artikel 1. De gemeenteraad stemt in met volgende vakantieregeling inzake feestdagen voor het
gemeentepersoneel in 2014:
Wettelijke- en gunstverloven
Woensdag 01/01
Maandag 21/04
Donderdag 01/05
Donderdag 29/05
Maandag 09/06
Vrijdag 11/07
Maandag 21/07
Vrijdag 15/08
Zaterdag 01/11
Zondag 02/11
Dinsdag 11/11
Zaterdag 15/11
Donderdag 25/12
Vrijdag 26/12

Nieuwjaar
Paasmaandag
Dag van de Arbeid
O.H. Hemelvaart
Pinkstermaandag
Feest Vl. Gemeenschap
Nationale feestdag
O.L.V. Hemelvaart
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand
Dag van de dynastie
Kerstmis
2e kerstdag

Verlofdag op
weekdag: --Verlofdag tijdens
weekend: + 1

+1
+1
+1
+3

Diensten
gesloten
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Art.2. Op volgende dagen worden de vervangingsdagen collectief vastgelegd:
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Vrijdag 02/05 (na 1 mei)
Vrijdag 30/05 (na OHH)
Woensdag 24/12 (NM voor kerstdag)
Woensdag 31/12 (NM voor 1/1/2015)

: - ½ (administratief) -1 (technisch)
:- ½ (administratief) -1 (technisch)
: - ½ (administratief en technisch)
: - ½ (administratief en technisch)

Dit betekent dat het voltijds administratief personeel 1 vervangingsdag vrij kan opnemen en dat het
voltijds technisch personeel geen vervangingsdagen vrij kan opnemen.
Art. 3. Deze regeling wordt voor het deeltijds personeel en het personeel met een variabel uurrooster op
maat aangepast.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
OPENBARE BIBLIOTHEEK: (562)
 Wijziging samenstelling beheersorgaan 
De gemeenteraad
De gemeenteraad
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 28 februari 2013, waarbij het beheersorgaan van de
gemeentelijke openbare bibliotheek opnieuw werd samengesteld na de verkiezingen;
Overwegende dat  overeenkomstig artikel 9/b van het decreet van 28 januari 1974 betreffende
het cultuurpact en artikel 10,7° van het decreet integraal lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001  de
vertegenwoordigers van de gemeenteraad evenredig worden afgevaardigd volgens fractie, met een
minimale afvaardiging van 1 persoon per fractie:
Politieke fractie
Klaver –
N-VA
Open VLD

Aantal mandaten
7/21 x 9 = 3

sp.a
CD&V
Groen
Vlaams

6/21 x 9 = 2,57 => 2
3/21 x 9 = 1,29 => 1
3/21 x 9 = 1,29 => 1
1/21 x 9 = 0,43 => 1
1/21 x 9 = 0,43 => 1

Belang
Overwegende dat de heer Eric Faber, afgevaardigd namens de Open VLD, als lid in de
beheerraad gemeentelijke bibliotheek Steenokkerzeel, niet meer politiek actief is;
Overwegende dat Annie Berckmans, als opvolger wordt voorgedragen namens de Open
VLD-fractie;
BESLIST: éénparig
Enig artikel. Het beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek Steenokkerzeel wordt gewijzigd als
volgt:
a) Vertegenwoordigers vanhet gem
eentebestuur
-

5

Politieke fractie

Naam

Open VLD

Annie Berckmans

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
ONDERWIJS (2
20.55)
Aanpassing capaciteit GBS Piramide & Tilia
De gemeenteraad
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bepaling inschrijvingsperiode;
Gelet op zijn besluit, d.d. 28 februari 2013, houdende aanpassing capaciteit;
Gelet op het decreet basisonderwijs, van 25 februari 1997, hoofdstuk IV, afdeling 3 recht op
inschrijving art 37 bis § 4 houdende de bij decreet of besluit bepaalde gevallen van uitschrijving of
verwijdering, geldt een inschrijving van een leerling in een school voor de duur van de hele
schoolloopbaan in die school;
Overwegende dat om art 37 bis §4 te kunnen uitvoeren in de GBS Piramide de capaciteit
van de 3de kleuterklas en de capaciteit van het eerste leerjaar dienen te worden aangepast als volgt:
de
 de capaciteit van 3 kleuterklas wordt gebracht van 66 kinderen naar 48 kinderen
 de capaciteit van het eerste leerjaar wordt gebracht van 44 kinderen naar 66 leerlingen;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 09 november 2011 betreffende het
inschrijvingsrecht;
Gelet op de bepalingen van het decreet betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet
3,15,18,21,22,25,26,27,28,29,32,37;

basisonderwijs

van

25

februari

1997

de

artikelen

Gelet op het decreet van 02 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijs, art.21;
Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit voor elke school , onderwijsniveau en
vestigingsplaats moet bepalen;
Overwegende dat het schoolbestuur ondanks het bereiken van de capaciteit toch bepaalde
leerlingen moet inschrijven conform het decreet basisonderwijs, d.d. 25 februari 1997, art.37 novies §5;
Gelet op de omzendbrief, 05 juni 2012, met referentie BaO/2012/01 hoofdstuk 3 houdende
dat een schoolbestuur de capaciteit(en) tijdens de lopende inschrijvingsperiode niet kan verlagen, de
capaciteit(en) verhogen kan wel (zie 3.5);
Overwegend dat de inrichtende macht de capaciteit kan verhogen;
Gelet op het advies, d.d. 2 december 2013, uitgebracht door de schoolraad;
Gelet op het protocol, nr 2013/1 van het syndicaal overleg, d.d. 05 februari 2013;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, art.42;
BESLIST: éénparig
Artikel 1. De capaciteit wordt vanaf 6 januari 2014 voor het schooljaar 2014-2015, tot anders
bepaald, aangepast tot volgende maximumaantallen:
Voor de GBS Piramide & Tilia, Mulslaan 2, 1820 Steenokkerzeel wordt het maximum
aantal leerlingen vastgelegd per leeftijdsgroep:
Voor de vestigingsplaats Piramide, Mulslaan 2, 1820 Steenokkerzeel wordt
het maximum aantal:
Thuisklas – 40 kinderen - geboortejaar 2012 (collegebeslissing d.d. 24
juni 2013, capaciteit werd opgetrokken na overleg met vrije
basisscholen van Steenokkerzeel)
1ste kleuterklas – 48 kinderen - geboortejaar 2011
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2 kleuterklas – 48 kinderen - geboortejaar 2010
3de kleuterklas – 48 kinderen - geboortejaar 2009
* leerlingen lagere school wordt aangepast en vastgelegd op maximum:
1ste leerjaar – 66 kinderen
2de leerjaar – 48 kinderen
3de leerjaar – 48 kinderen
4de leerjaar – 48 kinderen
5de leerjaar – 48 kinderen
6de leerjaar – 48 kinderen
Voor de vestigingsplaats Tilia, Thenaertstraat 1, 1820 Steenokkerzeel wordt
het maximum aantal:
* leerlingen lager school niet aangepast en blijft op het vastgelegd
maximum (GR 28.06.2012)
1ste leerjaar – 24 kinderen
2de leerjaar – 24 kinderen
3de leerjaar – 24 kinderen
4de leerjaar – 24 kinderen
5de leerjaar – 24 kinderen
6de leerjaar – 24 kinderen
Art.2. De aanpassingen dienen te gebeuren omdat we dit schooljaar nog geen leerlingen kunnen
weigeren op basis van capaciteit en omdat de tijdens het lopende schooljaar ingeschreven kinderen een
volledige schoolcarrière in onze school moeten kunnen volgen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
JAARREKENING 2012 OCMW: (562)
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven vanwege het Vlaams ministerie van Bestuurszaken –
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, d.d. 20 november 2013, met afschrift van het besluit van de
gouverneur van Vlaams-Brabant houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening 2012 van het
OCMW van Steenokkerzeel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
OCMW

 Meerjarenplan 2014-2019
- Budget 2014

De gemeenteraad
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 en latere wijzigingen
betreffende de invoering van de beleids- en beheerscysclus;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling
van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 22 maart 2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en de budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 door de OCMW-raad;
Gelet op het goedgekeurde budget 2014 door de OCMW-raad;

BESLIST: éénparig
Artikel 1. Het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW wordt goedgekeurd:
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1.035.000 euro voor het dienstjaar 2014, 1.025.000 euro voor het dienstjaar 2015, 1.065.000 euro voor
de dienstjaren 2016, 2017, 2018 en 2019.
Art. 2. Kennis te nemen van het budget 2014 van het OCMW.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. GOEDKEURING PRIJSSUBSIDIE 2014 AAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
STEENOKKERZEEL (185.5)
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 26 juni 2003, waarbij het autonoom gemeentebedrijf
werd opgericht;
Gelet op de vermoedelijke financiële toestand op 31 december 2013 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Steenokkerzeel;
Overwegende dat het geraamde negatief resultaat van het boekjaar 2014 vermoedelijk €
103.128 zal bedragen;
Gelet op artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en de Raad van bestuur van het
autonoom gemeentebedrijf;
BESLIST: éénparig
Enig artikel Kennis te nemen van onderstaand prijssubsidiereglement voor het boekjaar 2014 en voor te
stellen aan de gemeenteraad:
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT
“GEMEENSCHAPSCENTRUM” BESTAANDE UIT:
- GEBOUW “DE CORREN” GELEGEN TE 1820 STEENOKKERZEEL, VAN FRACHENLAAN
24A; EN
- GEBOUW “DE CAMME” GELEGEN TE 1820 STEENOKKERZEEL,
TERVUURSESTEENWEG 173.
Tussen
 de Gemeente Steenokkerzeel, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en
Schepenen, gevestigd in Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel, waarvoor handelen de
heer Kurt Ryon, burgemeester, en mevrouw Heidi Abeloos, gemeentesecretaris, enerzijds;
en
 het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur
van het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel, gevestigd in Orchideeënlaan 17 te 1820
Steenokkerzeel, waarvoor handelt de heer Jan Van hoof, voorzitter Raad van Bestuur, en
mevrouw Heidi Abeloos, secretaris, anderzijds;
wordt overeengekomen dat de Gemeente Steenokkerzeel prijssubsidies zal toekennen aan het
Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel voor het verlenen van recht op toegang aan
bezoekers van evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie in het
“gemeenschapscentrum”. Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies
vast en geldt voor de periode vanaf 1/1/2014 tot en met 31/12/2014.

VOORWAARDEN
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Het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd
voor de periode van 1/1/2014 tot en met 31/12/2014 (zie bijlage). Op basis van deze ramingen
heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel vastgesteld dat de inkomsten uit
ticketverkoop van evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie in het
“gemeenschapscentrum” minstens EUR 109.316 (inclusief 6% btw) voor de periode van
1/1/2014 tot en met 31/12/2014 moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel vanaf
1/1/2014 de voorziene toegangsprijzen (inclusief btw) voor alle bezoekers voor de periode van
1/1/2014 tot en met 31/12/2014 voor recht op toegang tot evenementen van cultuur of vermaak
van eigen programmatie te vermenigvuldigen met een factor 9,89.



De Gemeente Steenokkerzeel erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel, op
basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang
tot evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie moet vermenigvuldigen met
een factor 9,89 om economisch rendabel te zijn.



Rekening houdend met de sociale en culturele functie van het “gemeenschapscentrum” wenst
de Gemeente Steenokkerzeel dat er tijdens de periode van 1/1/2014 tot en met 31/12/2014
geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van bezoekers van evenementen van
cultuur of vermaak van eigen programmatie. De Gemeente Steenokkerzeel wenst immers de
toegangsgelden te beperken opdat de evenementen van cultuur of vermaak van eigen
programmatie toegankelijk zijn voor iedereen. De Gemeente Steenokkerzeel verbindt er zich
toe om voor de periode van 1/1/2014 tot en met 31/12/2014 deze beperkte toegangsgelden te
subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie
toegekend door de Gemeente Steenokkerzeel bedraagt de prijs (inclusief btw) die de bezoeker
voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met een factor 9,89; afgerond 10.



Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden
tijdens de periode van 1/1/2014 tot 31/12/2014 in het kader van een periodieke evaluatie van de
exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel. In de mate er een
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de Gemeente Steenokkerzeel deze steeds
documenteren (bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing).



Het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel moet op de 5de werkdag van elke maand de
Gemeente Steenokkerzeel een overzicht bezorgen van het aantal bezoekers waaraan recht op
toegang is verleend tijdens de voorbije maand tot de eigen evenementen van cultuur of
vermaak. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De
afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die
het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel uitreikt aan de Gemeente Steenokkerzeel. De
Gemeente Steenokkerzeel dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom
Gemeentebedrijf Steenokkerzeel binnen de 15 werkdagen na ontvangst.



Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1/1/2015 zal worden onderhandeld tussen de
Gemeente Steenokkerzeel en het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel vóór 31/1/2015.

Bijlage:

Raming inkomsten en uitgaven boekjaar 2014

ONTVANGSTEN
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Omschrijving

0705/70050020
0705/70000999
0050/70509999
0030/75100000

Verkopen van handelsgoederen
Verhuringen met betrekking tot de exploitatie
Diverse verhuringen zonder betrekking tot de exploitatie
Ontvangen intresten
Verrekening kapitaalsubsidie meubilair De Kamme

Bedrag
19.550
85.000
143.436
200
1.929
250.115

UITGAVEN
0030/61490000
0119/61500010
0705/60200000
0705/60400000
0050/61008000
0705/61599999
0119/61030100
0119/61503000
0119/61130000
0119/61110000
0119/61100000
0119/61410010
0119/61410040
0119/61310020
0119/61310090
0119/61209999
0119/61430070

Bankkosten
Diverse benodigdheden en klein gereedschap
Aankopen van diensten
Aankopen van handelsgoederen
Huur en huurlasten op gebouwen
Huurlasten op materieel
Onderhoud en herstellingen gebouwen
Onderhoud en herstellingen materieel
Water
Gas
Electriciteit
Diverse bureelbenodigdheden
Telefoon
Erelonen studiebureau
Erelonen bedrijfsrevisor
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
Promotiekosten
Afschrijving terreinen en gebouwen
Afschrijving installaties, machines en gereedschappen
0705/64099999 Diverse andere belastingen
Afschrijving meubilair

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
RESULTAAT VORIGE BOEKJAREN (raming)

PRIJSSUBSIDIE
Berekening factor prijssubsidie 2014

100
8.000
40.000
28.000
137.000
11.000
40.000
5.000
1.000
13.000
13.000
2.500
4.500
10.000
3.500
2.000
5.200
19.943
3.000
4.000
2.500
353.243

‐103.128
0

- 14Te financieren saldo
BTW 6%
Te financieren saldo incl. BTW
Raming te ontvangen inkomsten programmatie gemeente
Factor

‐103.128
‐6.188
‐109.316
11.050
9,892851

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF

 Meerjarenplan 2014-2019
- Budget 2014

De gemeenteraad
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 en latere wijzigingen
betreffende de invoering van de beleids- en beheerscysclus;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling
van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels;
Gelet op artikel 243 van het Gemeentedecreet:
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 22 maart 2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en de budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 op 7 november 2013 door de Raad van
Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf;
Gelet op het goedgekeurde budget 2014 op 7 november 2013 door de Raad van Bestuur van
het Autonoom Gemeentebedrijf;
BESLIST: éénparig
Artikel 1. Het meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf wordt goedgekeurd:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Resultaat op kasbasis
55.777
83.663
114.049
143.435
173.821
204.207

Autofinancieringsmarge
29.702
27.886
30.386
29.386
30.386
30.386

Art. 2. Het budget 2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf wordt goedgekeurd:

2014

Resultaat op kasbasis
55.777

Autofinancieringsmarge
29.702

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. GEMEENTEREKENING 2012. (475.1)
KENNISGEVING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT.

- 15In uitvoering van artikel 16 van het decreet van 28 april 1993 houdende het administratief toezicht op de
gemeenten, geeft de voorzitter kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant, d.d. 8 november 2013, met betrekking tot de gemeenterekening voor 2012.
Hieruit blijkt dat de gouverneur deze rekening ongewijzigd heeft goedgekeurd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING (484.112)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de artikelen 465 tot en met 470 bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42,43 en 253;
Na beraadslaging;
BESLIST: éénparig
Artikel 1. Er wordt vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 een aanvullende belasting
gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het
aanslagjaar.
Art. 2. De belasting wordt vastgesteld op 7 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de
Inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk verschuldigd is
voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de
belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
Art. 3. De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur
der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 466 e.v. van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Art. 4. Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING (484.111)
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting 1992, meer bepaald het artikel 298 en het
artikel 464,1°;
Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het W.I.B. voor
wat betreft de onroerende voorheffing, in werking getreden op 01 januari 1999;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
Gelet op het amendement van de CD&V-fractie, dat luidt als volgt:
“De CD&V-fractie heeft eerder deze maand kennis genomen van het voorstel van budget 2014 en van
de meerjarenplanning tot en met 2019. Op basis van de actuele documenten maken we hieruit op dat de
meerderheid van KLAVER-NVA en Open VLD grotendeels het beleid van de vorige bestuursploeg
verderzet. Althans, wat de intenties zijn op het vlak van de gewone werking en qua investeringen.
Nieuwe initiatieven, zoals een nog op te starten tienerwerking of het lanceren van een praatcafé in het
GC De Corren vallen bij ons in de smaak. Hoe de concrete aanpak en de dagdagelijkse uitwerking van
al die plannen op het terrein zullen zijn, dat kunnen we tot op heden nog niet inschatten.
Het spreekt voor zich dat we dit zeer nauwgezet zullen opvolgen en zo nodig de nodige interpellaties
tijdens de komende gemeenteraadszittingen zullen verzorgen. Eerder dit jaar hebben we dit al gedaan
zoals bij het voorstel tot drastische verhoging van de tarieven voor de speelpleinwerking en voor de

- 16aflevering van administratieve stukken (zoals elektronische identiteitskaarten, trouwboekje of rijbewijs)
of het blind snoeien in de mantelzorgpremie en de geschenken aan jubilarissen.
CD&V is zich meer dan bewust dat de toepassing van het nieuwe decreet op de beleids- en de
beheerscyclus (lees: BBC) van Minister Bourgeois een zeer moeilijke taak voor het gemeentebestuur is
geweest. Deze nieuwe wijze van plannen en budgetteren maakt dat bestuurders deels op een andere
wijze hun beleidsinitiatieven dienen te plannen. De combinatie van wisseling van de wacht op 2 januari
van dit jaar en de nieuwe wijze van werken moeten invoeren, is gegarandeerd niet van een leien dakje
gelopen. Op zich is dat normaal te noemen.
De intense voorbereidingen van de implementatie van de BBC in Steenokkerzeel kende evenwel zijn
start midden 2011, toen de bestuursploeg LVB-VLD-CD&V-SP.a nog aan het roer was. Met
medewerking van het toenmalige college is de administratie van zowel de gemeente als van het OCMW
met de voorbereidingen gestart.
Tevens heeft de toenmalige bewindsploeg sinds midden 2008 de regels van het budgetteren van nieuwe
projecten (zowel gewone werking als investeringen) zwaar verstrengd (het berekenen van de full cost),
de leningslast aanzienlijk afgebouwd (zoals de intentie was), een zeer actief financieel beleid gevoerd en
op lange termijn steeds projecties gemaakt. Ook al waren de voorgaande maatregelen nog niet aan de
gemeentebesturen daadwerkelijk opgelegd, toch werden deze principes in het kader van goed en gezond
bestuur toegepast.
Het resultaat mag er wezen, zoals spaarreserves van 19 miljoen euro, een begrotingsoverschot van 15,5
miljoen euro en een langlopende schuld van nog maar 20,2 miljoen euro. Dit zijn de naakte en
objectieve cijfers van de jaarrekening 2012 die de voltallige gemeenteraad eerder dit jaar unaniem heeft
goedgekeurd. Daarenboven schommelt de consummatie aan werkingskredieten tijdens de afgelopen zes
jaar ongeveer rond 78 procent, want een mooie buffer vormt bij eventuele tegenslagen.
Kortom, in tegenstelling tot vele andere gemeenten en steden kreeg de nieuwe bewindsploeg en bij
uitbreiding alle inwoners een zeer gunstige startpositie van de vorige meerderheid cadeau. Een betere
voorbereiding op de BBC is niet denkbaar.
Na analyse van de vele pagina’s en op basis van meer dan twaalf jaar ervaring qua actieve
bestuurservaring in Steenokkerzeel, stelt CD&V voor om de verhoging van de opcentiemen op de
onroerende voorheffing van 900 naar 1050 niet in 2014 te laten ingaan.
Aangezien de nieuwe ploeg slechts twaalf maanden in functie is, gezien de nieuwe wijze van
budgettaire werking, gelet het feit er nog aanzienlijke ontvangsten dit jaar moeten ontvangen worden
(om en beide 900.000 euro aan achterstallige opcentiemen) en gelet op de ervaring dat een projectie tot
vijf jaar ver in de tijd niet een realistisch beeld kan weergeven, én gezien de vaststelling dat het
gemeentebestuur over aanzienlijke reserves beschikt (zowel qua spaarreserves op de balans als op
kasbasis) wenst de CD&V het volgende voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen:





Ten eerste: voor minstens 2014 blijven de opcentiemen op de onroerende voorheffing op 900
behouden
Ten tweede: in de loop van midden 2014 kunnen de herberekeningen worden overgedaan op
basis van meer en betere gegevens; niet alleen qua ontvangsten en middelen, maar ook qua de
grote investeringsprojecten (zoals de school- en jeugdproblematiek in Perk, de situatie van de
sportterreinen in Steenokkerzeel en Melsbroek, de mogelijke kinderopvang en
assistentiewoningen, etc…).
Ten derde: de nieuwe meerderheid actualiseert de huidige plannen waarbij de doelstelling van
een evenwicht op het vlak van autofinanciering in 2019 wordt behaald

Op basis van de uitkomst van de bovenstaande feiten kan de bestuursploeg KLAVER-NVA en Open
VLD al dan niet beslissen om de opcentiemen al dan niet te verhogen en zo ja, vanaf welk jaar.

- 17Voor CD&V is het onzinnig om nu al extra ontvangsten te realiseren, wanneer deze nu hoegenaamd niet
nodig zijn om de bestaande plannen te realiseren met respect voor de ultieme doelstelling: een
evenwicht in 2019.”
Er wordt gestemd over het amendement, met volgend resultaat: verworpen met 7 ‘ja’stemmen tegen 12 ‘neen’-stemmen (Mombaerts Wim, Ryon, Trostmann, Maes Clémence, van Hoof,
Berckmans, Mombaerts Jelle, Laureys, Casier, Liekens, Van Ostaede en Ral) bij 1 onthouding (Van
Holle)
BESLIST: met 12 stemmen tegen 7 (Dewinter, Van Damme, Verhaeren, Maes
Rozette, Verstockt, Cauwenberghs en Vansintejan) en bij 1 onthouding (Van Holle)
Artikel 1. Er worden vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018, 1050 gemeentelijke
opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd.
Art. 2. Deze verordening zal naar de gouverneur van Vlaams-Brabant gezonden worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. GEMEENTEBELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN
(484.778.1)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42 en 43;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op zijn besluit, d.d. 28 maart 2013, houdende vestiging van een belasting op de afgifte
van administratieve stukken vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2013;
BESLIST: met 19 stemmen tegen 1 (Verstockt)
Art. 1. Er wordt vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 een gemeentebelasting gevestigd op
het afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken .
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd.
Deze verordening is niet toepasselijk op het afleveren van stukken die onderworpen zijn aan de betaling
van een bijzonder recht ten voordele van de gemeente krachtens een wet, een algemeen of provinciaal
reglement of een bijzonder gemeentelijk reglement.
Art. 2. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
1) Het bedrag van de belasting met betrekking tot de afgifte van de elektronische identiteitskaart en de
afgifte van de elektronische vreemdelingenkaart wordt als volgt vastgesteld:
 € 21 voor een 1ste afgifte van de kaart, een vernieuwing of vervanging.
 € 22 voor een 1ste duplicaat van de kaart.
 € 23 voor een 2de of volgend duplicaat van de kaart.
 € 122 voor de afgifte van de kaart volgens de dringende spoedprocedure
 € 187 voor de afgifte van de kaart volgens de zeer dringende spoedprocedure
Het bedrag van de belasting met betrekking tot de afgifte van de elektronische kidskaart wordt als
volgt vastgesteld:
 € 12 voor een afgifte van de kaart, een vernieuwing of vervanging.
 € 115 voor de afgifte van de kaart volgens de dringende spoedprocedure
 € 180 voor de afgifte van de kaart volgens de zeer dringende spoedprocedure
2) Stedenbouwkundige aanvragen, inlichtingen en attesten:
a) op de aanvraag van meldingsplichtige werken: € 25
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b) op de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen waarvoor een
dossiersamenstelling volstaat: € 25
c) op de aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen en/of attesten, zijnde documenten zoals
bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening : € 50
d) op de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen, andere dan onder punt b): € 50, te
vermeerderen met € 25 per bijkomende woongelegenheid en met € 50 per andere bijkomende functie
e) op de aanvraag tot regularisatie van meldingsplichtige werken: € 50
f) op de aanvraag tot regularisatie met eenvoudige dossiersamenstelling: € 50
g) op de aanvraag tot regularisatie met uitgebreide dossiersamenstelling: € 100, te vermeerderen met
€ 50 per bijkomende woongelegenheid en met € 100 per andere bijkomende functie
h) op de aanvraag van een verkavelingsvergunning zonder wegeniswerken: € 50 per kavel
i) op de aanvraag van een verkavelingsvergunning met wegeniswerken: € 100 per kavel
j) op de aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning: € 25
3) Voor de paspoorten:
 € 4 voor elk nieuw paspoort.
Wordt van de belasting vrijgesteld: aflevering van paspoorten aan kinderen jonger dan 12 jaar.
4) Genealogische opzoekingen en/of opzoekingen stamboom : € 100 per halve dag opzoeking
5) Trouwboekje of duplicaat trouwboekje : € 25
6) Aflevering conformiteitsattest volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998
betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen:
€ 62,50 per afgeleverd conformiteitsattest
€ 12,50 extra per kamer vanaf de zesde kamer
De totale belasting mag maximaal 1.250 euro bedragen.
7) Het bedrag van de belasting met betrekking tot de afgifte van het rijbewijs in bankkaartmodel (project
Mercurius) en het internationaal rijbewijs wordt vastgesteld op € 25:
Art. 3. De belasting is verschuldigd bij het afleveren van het administratief stuk ingeval het
onmiddellijk kan worden afgeleverd. Een betalingsbewijs wordt afgeleverd.
Ingeval het gevraagde document niet onmiddellijk kan worden afgeleverd is de belasting verschuldigd bij
de aanvraag. Een betalingsbewijs wordt afgeleverd.
Art. 4. Worden van de belasting vrijgesteld: “De stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk
welk reglement van de administratieve overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden
afgeleverd.”
Art. 5. De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008.
Art. 6. Deze belastingverordening zal naar de toezichthoudende overheid toegezonden worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. GEMEENTEBELASTING OP DE DRIJFKRACHT (484.224)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 13 december 2012, houdende vestiging van een belasting op de
drijfkracht voor het dienstjaar 2013;
Na beraadslaging;
BESLIST: éénparig
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ten laste van de nijverheids- en handelsbedrijven onder de beneden vermelde voorwaarden, een
belasting van 14,87 euro per eenheid en per breuk van kilowatt geheven op de motoren, ongeacht de
vloeistof of krachtbron welke deze in beweging brengt.
Het bedrag van de belasting, zoals het werd berekend met inachtname van de bepalingen van
onderhavig reglement, wordt verminderd met 14,87 euro, zijnde de aanslag van één kilowatt.
De belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de exploitatie van zijn
inrichting of dezer bijgebouwen gebruikt.
Dienen als bijgebouwen van een inrichting beschouwd: iedere instelling of onderneming, iedere werf
van om het even welke aard, welke gedurende een ononderbroken tijdsvak van minstens drie maanden
op het grondgebied van de gemeente is gevestigd.
Daarentegen is de belasting niet verschuldigd aan de gemeente, zetel van de inrichting voor de motoren
gebruikt door het hiervoren bepaalde bijgebouw, in de verhouding waarin die motoren kunnen belast
worden door de gemeente waar het gebouw gelegen is.
Wanneer hetzij een inrichting, hetzij een als voren bedoeld bijgebouw geregeld en duurzaam een
verplaatsbare motor gebruikt voor de verbinding van één of meer bijgebouwen, of met een verkeersweg,
is daarvoor belasting verschuldigd in de gemeente waar hetzij de inrichting, hetzij het hoofdgebouw
gevestigd is.
Art. 2. De belasting wordt gevestigd op de hiernavermelde grondslagen:
1) De belasting wordt gevestigd op grond van de belastbare motorenkracht tijdens de periode van 01
juli van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar tot 30 juni van het aanslagjaar = referteperiode.
2) Heeft de inrichting van de belastinghebbende slechts één motor, dan wordt de belasting gevestigd
volgens kracht opgegeven in het besluit waardoor de vergunning tot het plaatsen van een motor
verleend of akte van die plaatsing gegeven wordt.
3) Heeft de inrichting van belanghebbende verscheidene motoren, dan wordt de belastbare kracht
vastgesteld op grond van de som van de krachten opgegeven in het besluit, waardoor vergunning tot
het plaatsen van de motoren verleend, of akte van de plaatsing gegeven wordt, vermenigvuldigd
met een simultaancoëfficiënt dat verandert volgens het aantal motoren.
Deze coëfficiënt, gelijk aan de eenheid van een motor, wordt tot en met 30 motoren met 1/100 van
de eenheid per bijkomende motor verminderd en blijft daarna vast en gelijk een 0,70 voor 31
motoren en meer. De kracht van de hydraulische toestellen wordt in gemeen overleg met
belanghebbende dat het college van burgemeester en schepenen vastgesteld. In het geval van
onenigheid staat het de belanghebbende vrij een tegenexpertise uit te lokken.
4) Het bepaalde in de litt. 1 en 2 van dit artikel wordt door de gemeente toegepast naargelang van het
aantal motoren waarop zij krachtens artikel 1 belasting heft.
Art. 3. Zijn belastingsvrij:
1) De motoren die gans de referteperiode ononderbroken stilliggen. Het stilliggen voor een duur
gelijk aan of groter dan een maand geeft aanleiding tot een belastingvermindering, in verhouding
tot het aantal maanden, gedurende dewelke de toestellen ononderbroken hebben stilgelegen.
Met een inactiviteit voor een duur van één maand wordt eveneens 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 oorzaak.
Ingeval van belastingvermindering wegens gedeeltelijk ononderbroken stilliggen, wordt de kracht
van de motor voorzien van een simultaancoëfficiënt die op de inrichting van belanghebbende
toegepast is.
Geen belastingvermindering kan aan belanghebbende verleend worden, tenzij op per post
aangetekende of tegen ontvangstbewijs afgegeven berichten waardoor hij aan het gemeentebestuur
door het één, de datum van het stilliggen, en door het ander de datum van de wederingebruikneming
van de motor meedeelt.
Voor het berekenen van de belastingvermindering wordt de inschrijving van de motor slechts
geschrapt na de ontvangst van het eerste bericht.
De bouwondernemers die een regelmatige boekhouding voeren, worden, op hun verzoek, ontslagen
van de bij dit artikel 3, alinea 3 bedoelde kennisgeving, op voorwaarde dat zij, per machine, een
boekje houden waarin melding wordt gemaakt van de plaats van opstelling en de dagen van gebruik
van het tuig.
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één dag werk op vier weken in de bedrijven die met de RVA een akkoord hebben aangegaan inzake
de activiteitsvermindering om een massaal ontslag van personeel te voorkomen.
2) De motoren gebruikt voor het aandrijven van voertuigen die onder de verkeersbelasting vallen of
speciaal van deze belasting zijn vrijgesteld.
3) De motor van een draagbaar toestel.
4) De motor van een elektrische generator (dynamo) drijft, voor het gedeelte van zijn vermogen, dat
overeenstemt met dat benodigd voor het drijven van de generator.
5) De persluchtmotor.
6) De motorkracht die gebruikt wordt voor toestellen tot waterputting, verluchting en verlichting.
7) De reservemotor, dit is deze waarvan de werking niet onmisbaar is voor de normale gang van de
fabriek en welke slechts werkt in uitzonderingsgevallen, wanneer zijn werking niet voor gevolg
heeft de productie van de betrokken inrichting te verhogen.
8) De wisselmotor, dit is deze welke uitsluitend bestemd is voor hetzelfde werk als een andere, die hij
tijdelijk moet vervangen.
De reserve- en wisselmotoren kunnen aangewend worden om tegelijkertijd te werken als deze
welke normaal gebruikt worden gedurende de nodige tijd om de voortzetting van de productie te
verzekeren.
9) De motor, die uitsluitend gebruikt wordt en toebehoort aan een openbare dienst van het rijk, de
provincie of het OCMW.
10) De motor, die uitsluitend gebruikt wordt door en toebehoort aan een instelling waar zieken en
gebrekkigen verzorgd worden.
11) De motoren gebruikt in de compressorstations voor het aandrijven van de compressoren welke
instaan voor het drukregime in de vervoerleidingen van aardgas.
Art. 4. Levert een onlangs geplaatste motor niet dadelijk het normaal rendement op, omdat de daarmee
te drijven installaties onvolledig zijn, dan wordt de niet gebruikte kracht, aanzien als reserve, in zoverre
deze meer dan 20 % bedraagt van de in het vergunningsbesluit opgegeven nominale kracht.
De aldus bekomen en aan te geven tijdelijke kracht valt onder toepassing van de simultaancoëfficiënt.
De aangifte ervan in slechts geldig voor drie maanden en zolang deze uitzonderingstoestand duurt moet
ze om de drie maand vernieuwd worden.
Voor de toepassing van de eerste alinea wordt onder “onlangs geplaatste motor” verstaan deze – met
uitzondering van elke andere – waarvan het in werking treden dagtekent van het voorafgaande of het
voorlaatste jaar.
In bijzondere gevallen moeten deze termijnen verlengd worden.
Art. 5. De motoren die van de belasting zijn vrijgesteld omdat zij gedurende de referteperiode
stilliggen, zomede deze, welke bij toepassing van de bepalingen van 2°, 3°, 4°, 5°, 6° en 8° van artikel 3
zijn vrijgesteld, komen niet in aanmerking bij het vaststellen van een simultaancoëfficiënt.
Art. 6. Wanneer de fabricagemachines tengevolge van een ongeval, niet in staat zijn om meer dan 80
% van de door een belastbare motor geleverde kracht te gebruiken, dan zal de belastingplichtige slechts
belast worden op de verbruikte kracht van de motor, op voorwaarde dat de gedeeltelijke activiteit ten
minste drie maand duurt en dat de beschikbare kracht niet voor andere doeleinden aangewend wordt.
De belastingplichtige kan geen belastingvermindering bekomen, tenzij op ter post aangetekende of
tegen ontvangstbewijs afgegeven mededeling, waardoor hij aan het gemeentebestuur door het één, de
datum van het ongeval, en door het andere, de datum van wederingebruikneming aangeeft.
Voor het berekenen van de belastingvermindering gaat de schrapping van de motor slechts in na de
ontvangst van het eerste bericht. Hij moet bovendien, op verzoek van het gemeentebestuur, alle stukken
overleggen waardoor de nauwkeurigheid van zijn verklaringen kan nagegaan worden.
Het buiten gebruik stellen van een motor tengevolge van een ongeval, moet binnen acht dagen aan het
gemeentebestuur genotificeerd worden op straf van ontzetting uit het recht van belastingvermindering.
Art. 6/bis. Bijzondere bepalingen van toepassing op sommige nijverheidsbedrijven welke er om
verzoeken.
Wanneer de installaties van nijverheidsbedrijven voorzien zijn van meetapparaten voor het maximum
kwartuurvermogen, waarvan de opnemingen maandelijks door de leverancier van elektrische energie
worden gedaan met het oog op het factureren ervan en bij aldien dat bedrijf belast werd op grond van
het bepaalde in de artikelen 1 tot 6 gedurende een periode van ten minste twee jaar, wordt het bedrag
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van een belastbaar vermogen, bepaald in functie van de variante, van het ene tot andere jaar, van het
rekenkundig gemiddelde der twaalf maandelijkse maximum kwartuurvermogens.
Daartoe berekent het bestuur de verhouding tussen het vermogen, dat voor het jongste belastingjaar op
grond van het bepaalde in de artikelen 1 tot 6 aangeslagen werd en het rekenkundig gemiddelde der
twaalf maandelijkse maximum kwartuurvermogens opgenomen tijdens dezelfde referteperiode; deze
verhouding wordt “verhoudingsfactor” genoemd.
Vervolgens wordt het belastbaar vermogen elk belastingsjaar berekend door vermenigvuldiging van het
rekenkundig gemiddelde der twaalf maximum kwartuurvermogens van de referteperiode met de
verhoudingsfactor.
De waarde van de verhoudingsfactor wordt niet gewijzigd zolang het rekenkundig gemiddelde van de
maximum kwartuurvermogens van referteperiode niet meer dan 20 % verschilt in die van het refertejaar,
dit wil zeggen van de referteperiode die in aanmerking werd genomen voor de berekening van de
verhoudingsfactor.
Bedraagt het verschil meer dan 20 %, dan telt het bestuur de belastbare elementen teneinde 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 maximum kwartuurvermogen, welke in zijn installaties werden
opgenomen tijdens de referteperiode van het belastingsjaar, voorafgaande aan dat met gingn waarvan hij
om toepassing van deze bepalingen verzoekt; hij moet er zich verder toe verbinden bij zijn jaarlijkse
aangifte de opgave van de maandelijkse waarden van het maximum kwartuurvermogen van het
belastingjaar te voegen en het bestuur toe te laten te allen tijde de in zijn installaties gedane metingen
van het maximum kwartuurvermogen, vermeld op de facturen voor leveringen van elektrische energie,
te controleren.
De exploitant die deze wijze van aangifte, controle en aanslag kiest, verbindt zicht door zijn keuze voor
een tijdvak van vijf jaar.
Behoudens verzet van de exploitant of van het bestuur bij het verstrijken van het optietijdvak wordt dit
stilzwijgend verlengd voor een nieuw tijdvak van 5 jaar.
Art. 7. De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door
hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk 15
kalenderdagen na de referteperiode, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke
gegevens ter beschikking te stellen.
Art. 8. De exploitant is gehouden de eventuele veranderingen of verplaatsingen, welke zijn installatie
in de loop van het jaar mocht ondergaan hebben, aan het gemeentebestuur bekend te maken, behoudens
wanneer hij op geldige wijze de regeling bedoeld bij artikel 6/bis heeft gekozen.
Art. 9. Bij gebrek aan aangifte binnen de in het artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve
ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van 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 01 januari van het dienstjaar. 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 belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 25 % de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 10. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
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aanslagbiljet.
Art. 12. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 13. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post
verzonden worden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet.
Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het
nochtans geldig worden ingediend zolang de gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar van de
belasting niet heeft goedgekeurd.
Art. 14. Deze verordening zal aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. GEMEENTEBELASTING OP HET OPHALEN VAN SLUIKSTORTINGEN (484.773)
De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 25 april 2013, houdende vestiging van een belasting op het
ophalen van sluikstortingen voor het dienstjaar 2013;
Na beraadslaging,
BESLIST: éénparig
Artikel 1. Er wordt vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 een gemeentebelasting gevestigd
op weghalen door het gemeentebestuur van allerhande afvalstoffen gestort op plaatsen waar dit storten
door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft.
Desgevallend zijn diegene die daartoe opdracht of toelating gaven en/of de eigenaar van de afvalstoffen
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Art. 3. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 500 euro per ophaalbeurt.
Art. 4. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 5. Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van het weghalen.
Art. 6. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 7. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de overhandiging van het
aanslagbiljet.
Art. 8. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De
bezwaren moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en
overhandigd of per post verzonden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Art. 9. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 10. Deze belastingverordening zal naar de heer gouverneur van Vlaams-Brabant toegezonden
worden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXPLOITEREN OF VERANDEREN VAN HINDERLIJKE INRICHTINGEN (484.876)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 13 december 2012, houdende vestiging van een belasting op de
aanvragen tot of melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen voor het
dienstjaar 2013;
Na beraadslaging;
BESLIST: éénparig
Artikel 1. Er wordt vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 een gemeentebelasting gevestigd
op de aanvragen tot of de melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen,
waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse
Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden is tot het
indienen van de aanvraag tot of het melden van het exploiteren of veranderen ervan.
Art. 3. De belasting wordt vastgesteld:
 voor de inrichtingen door het Vlarem I gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen aan een
milieueffectenrapport en/of een veiligheidsrapport, op 1.859,20 euro per inrichting.
 voor de inrichtingen door het Vlarem I gerangschikt in eerste klasse op 1.239,47 euro per
inrichting.
 voor de inrichtingen door het Vlarem I gerangschikt in tweede klasse op 74,37 euro per inrichting.
 voor de inrichtingen door het Vlarem I gerangschikt in derde klasse op 24,79 euro per inrichting.
Art. 4. De belasting is slechts voor 50 % verschuldigd indien de vergunning wordt geweigerd.
Art. 5. Zijn van de belasting vrijgesteld:
 inrichtingen geëxploiteerd door beschuttende werkplaatsen.
 inrichtingen bedoeld in artikel 1,8° van het Vlarem I (tijdelijke inrichtingen).
 lozingen van normaal huisafvalwater door het Vlarem I gerangschikt in 3de klasse.
 opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, door het
Vlarem I gerangschikt in 3de klasse.
 opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55 ° C maar dat de 100 ° C
niet overtreft, door het Vlarem gerangschikt in 3de klasse..
Art. 6. Wat de inrichtingen betreft door het Vlarem I gerangschikt in eerste klasse wordt de belasting
ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van
burgemeester en schepenen.
De overige aanvragen moeten contant betaald worden tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij
gebreke van contante betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Art. 7. De kohierbelasting, waarvan sprake in artikel 6, eerste lid, moet betaald worden binnen twee
maanden na de toezending van het aanslagbiljet.
Art. 8. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De
bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post
verzonden worden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van de contante betaling of, desgevallend na de verzending van het aanslagbiljet.
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nochtans geldig worden ingediend zolang de gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar niet heeft
goedgekeurd.
Art. 9. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 10. Deze belastingverordening zal naar de heer gouverneur van Vlaams-Brabant gezonden worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. GEMEENTEBELASTING OP DE ONTGRAVINGEN (484.764)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 25 april 2013, houdende vestiging van een belasting op de
ontgravingen voor het dienstjaar 2013;
Na beraadslaging;
BESLIST: éénparig
Artikel 1. Er wordt vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 een gemeentebelasting gevestigd
op de ontgravingen van stoffelijke overblijfselen.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door degene die de machtiging tot ontgraven vraagt.
Art. 3. Geven geen aanleiding tot de toepassing van de belasting, de ontgravingen:
 verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen.
 deze ambtshalve door de gemeente verricht.
Art. 4. De belasting wordt vastgesteld op:
- € 500,00 per ontgraving (kist)
- € 50,00 per ontgraving van een urne
Art. 5. Bij de aanvraag wordt een bedrag gelijk aan de belasting in consignatie gegeven aan de
gemeenteontvanger of aan zijn afgevaardigde.
Art. 6. De belasting zal, voorafgaandelijk, bij de aflevering van de machtiging tot ontgraving, contant
worden geïnd tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebreke aan kontante betaling op uiterlijk 31
december van het dienstjaar wordt de belasting ingekohierd.
Art. 7. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en
overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van de contante betaling, of, desgevallend, na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 8. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 9. Deze belastingverordening zal naar de heer gouverneur van Vlaams-Brabant toegezonden
worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. GEMEENTEBELASTING OP BOUWEN EN VERBOUWEN (484.561)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
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geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 25 april 2013, houdende vestiging van een belasting op bouwen en
verbouwen voor het dienstjaar 2013;
Na beraadslaging;
BESLIST: éénparig
Art. 1. Er wordt vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 een gemeentebelasting gevestigd op
het bouwen en verbouwen van constructies waarvoor in toepassing van de wetten op de stedenbouw een
voorafgaandelijke bouwvergunning vereist is.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de bouwheer.
Art. 3. De belasting heeft de kubus van de constructie tot grondslag.
Voor gebouwen wordt de globale inhoud berekend, gemeten aan de buitenkanten, ondergrondse
vertrekken en zolderingen inbegrepen, genomen vanaf het midden der gemene muren. Voor gebouwen
zonder kelder zal de hoogte gemeten worden van op het waterpas der gaanpaden of van de grond der
binnenplaatsen in geval van achteruitliggende constructies tot op de vorstpan van het dak.
Art. 4. Al de aanhorigheden, aan de constructie gehecht of niet, zijn aan de gehele taks onderworpen.
Uitzondering wordt gemaakt voor constructies of gedeelte van constructies die minstens aan één zijde
open zijn. In dit geval is een halve taks verschuldigd.
De schuilplaatsen of loodsen die aan alle zijden open zijn, zijn van de belasting vrijgesteld.
Art. 5. Zijn van de belasting vrijgesteld:
1) Het herbouwen van door oorlogsgeweld of door brand vernielde gebouwen en wel ten aanzien van
het gedeelte dat niet als een vergroting der vernielde gebouwen kan aanzien worden en ongeacht de
plaats in dezelfde gemeente waar terug opgebouwd wordt.
2) De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende
sociale huisvestingsmaatschappijen.
Art. 6. De gehele herbouwingen zijn aan dezelfde taks onderworpen als de nieuwe constructies.
Art. 7. De gedeeltelijke heropbouwingen betalen de gehele taks, maar alleen voor het vernieuwde deel.
Art. 8. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op basis van € 0,40 per kubieke meter voor
gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd als woning of als niet-bedrijfsruimte.
Voor constructies of gedeelte van constructies met een bestemming als bedrijfsruimte wordt de
belasting vastgesteld op basis van € 1,50 per kubieke meter.
De minimum belasting bedraagt € 15.
Art. 9. De constructies, opgericht op een grond gedeeltelijk op het grondgebied van een aanpalende
gemeente gelegen, zullen belast worden in evenredigheid van de omvang der delen op het grondgebied
der gemeente gelegen.
Art. 10. De landbouwaanhorigheden (schuren, wagenhuizen, paarden- en koestallen, enz. …) welke
uitsluitend voor de landbouw dienen, alsook de serres, zijn vrijgesteld.
Art. 11. Een vermindering van de belasting, geheven voor een gebouw of een gedeelte van gebouw
bestemd als woonhuis, wordt verleend aan de aanvragers met minstens drie kinderen ten laste,
overeenkomstig de hiernavermelde bedragen:
 vrijstelling van belasting voor 200 kubieke meter aan de aanvragers met 3 kinderen ten laste.
 vrijstelling van belasting voor 300 kubieke meter aan de aanvragers met 4 kinderen ten laste.
 vrijstelling van belasting voor 400 kubieke meter aan de aanvragers met 5 kinderen ten laste.
 deze vrijstelling van belasting wordt telkens verhoogd met 100 kubieke meter per kind meer ten
laste.
Art. 12. Worden beschouwd als kinderen ten laste van de aanvrager, tot vaststelling van de in het
voorgaand artikel bedoelde vrijstelling, de kinderen waarvoor aanvrager de wettelijke
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vergunning tot bouwen of herbouwen.
Art. 13. Geen enkele vrijstelling wordt verleend aan de aanvragers die reeds het volle genot in
eigendom of vruchtgebruik bezitten van een andere woning dan deze waarop de aanvraag tot vrijstelling
betrekking heeft.
Art. 14. De vrijstelling uit hoofde van een zelfde aantal kinderen kan slechts éénmaal worden verleend.
Art. 15. De belasting dient betaald te worden op het ogenblik dat de constructie onder dak is.
Ingeval de belasting niet contant werd betaald zullen de verschuldigde doch op 31 december van het
dienstjaar niet betaalde bedragen ingekohierd worden.
Art. 16. De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008.
Art. 17. Deze belastingverordening zal naar de gouverneur van Vlaams-Brabant gezonden worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. GEMEENTEBELASTING OP DE RECLAMEBORDEN ZICHTBAAR VANAF EEN
VERKEERSWEG (484.246)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 25 april 2013, houdende vestiging van een belasting op de
reclameborden zichtbaar vanaf een verkeersweg voor het dienstjaar 2013;
Na beraadslaging;
BESLIST: éénparig
Artikel 1. Er wordt vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 een jaarlijkse gemeentebelasting
gevestigd op:
 de vaste reclameborden zichtbaar vanaf een verkeersweg.
 de verplaatsbare reclameborden zichtbaar vanaf een verkeersweg.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de vaste borden op 01 januari van het
belastingjaar en door de eigenaar van de verplaatsbare borden op het ogenblik dat het bord geplaatst
wordt in de gemeente.
Art. 3. Geven geen aanleiding tot de toepassing van de belasting:
1) De borden bestemd voor het aanbrengen van aanplakbrieven onderworpen aan de reglementaire
aanplakkingsrechten ten voordele van de concessionaris van de openbare aanplakdienst.
2) De uithangborden die tot doel hebben de handel of de nijverheid bekend te maken welke op die
plaats geëxploiteerd wordt, het beroep dat er uitgeoefend wordt of de activiteiten die er
plaatshebben.
3) De borden voorbehouden voor een werk of een instelling zonder winstoogmerk van menslievende,
artistieke, letterkundige, wetenschappelijke aard of van openbaar nut.
Art. 4. De belasting wordt vastgesteld op:
 € 24,78 per vierkante meter nuttige oppervlakte voor de borden kleiner of gelijk aan 10 m2.
 € 99,16 per vierkante meter nuttige oppervlakte voor de borden groter dan 10 m2.
 € 49,58 per vierkante meter nuttige oppervlakte voor de verplaatsbare borden die occasioneel
gedurende het dienstjaar geplaatst worden. De belasting is verschuldigd voor een gans dienstjaar.
Art. 5. De belastingplichtige van de vaste borden ontvangt, vanwege het gemeentebestuur, een
aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum
moet worden teruggestuurd.
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uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de
aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
De belastingplichtige van de verplaatsbare borden is gehouden, ten laatste de dag voor de dag waarop
de plaatsing plaatsvindt, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter
beschikking te stellen.
Art. 6. Bij gebrek aan aangifte binnen de in het voorgaand artikel gestelde termijn, of in geval van
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting
ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van 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 01 januari van het dienstjaar. 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 belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 25 % van de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 7. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 8. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 9. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Art. 10. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De
bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post
verzonden worden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet.
Art. 11. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 12. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. PLAATSRECHT OP FRITUURKRAMEN (484.687)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 25 april 2013, houdende vestiging van een plaatsrecht op
frituurkramen voor het dienstjaar 2013;
Na beraadslaging,
BESLIST: éénparig
Artikel 1. Een standplaats van 0,12 euro, per m2 en per dag berekend, zal geëist worden voor elk
frituurkraam op het publiek domein geplaatst.
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worden betaald. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting ingekohierd.
Art. 3. Deze belasting wordt gevestigd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018.
Art. 4. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. VASTSTELLING TARIEVEN DER MARKTRECHTEN (484.684)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 25 april 2013, houdende vaststelling tarieven der marktrechten
voor het dienstjaar 2013;
Na beraadslaging;
BESLIST: éénparig
Artikel 1. Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 worden de rechten voor de standplaatsen
met het oog op de verkoop op de openbare markten vastgesteld als volgt:
1) Abonnees ..................... : 1 euro per lopende meter en per dag
2) Toevallige marktkramers : 1 euro per lopende meter en per dag
Iedere marktkramer die gebruik maakt van de elektriciteitsinstallatie is een vergoeding van € 4 per dag
verschuldigd.
Art. 2. De standplaatsen worden verhuurd per trimester. Het marktabonnement dient vooraf te worden
betaald door storting van het verschuldigd bedrag op rekening van het gemeentebestuur van
Steenokkerzeel. De toevallige marktkramers betalen het marktrecht aan de marktleider tegen afgifte van
een ontvangstbewijs. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting ingekohierd
Art. 3. De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.
Art. 4. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post
gezonden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum
van de contante betaling, of, desgevallend, na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 5. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 6. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. GEMEENTEBELASTING OP DE UITBATING VAN BEWAARPLAATSEN VOOR
MOTORVOERTUIGEN (484.227)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 25 april 2013, houdende vestiging van een belasting op de
uitbating van bewaarplaatsen voor motorvoertuigen voor het dienstjaar 2013;
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BESLIST: éénparig
Artikel 1. Er wordt vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 een gemeentebelasting geheven
op de uitbating van bewaarplaatsen voor motorvoertuigen ten laste van al wie, gewoonlijk of
occasioneel, op het grondgebeid van de gemeente een bewaarplaats voor motorvoertuigen uitbaat en
gelden int van de personen die van deze dienst gebruik maken.
Art. 2. Het bedrag van de belasting is gelijk aan € 0,15/per dag/per gestald motorvoertuig.
Art. 3. De uitbater is verplicht per kwartaal een aangifte te doen van het aantal gestalde dagen. Deze
aangifte dient binnen de maand die volgt op het einde van een kwartaal ingediend te zijn.
Art. 4. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 5. Bij gebrek aan aangifte waarin artikel 3 voorziet, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekend het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van 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 dienstjaar. 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 belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 25 % van de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 6. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 7. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en
overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 8. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 9. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. GEMEENTEBELASTING OP TANKS EN VERGAARBAKKEN (484.235)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 25 april 2013, houdende vestiging van een belasting op tanks en
vergaarbakken voor het dienstjaar 2013;
Na beraadslaging;
BESLIST: éénparig
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op de vaststaande tanks en vergaarbakken geëxploiteerd met commerciële of industriële doeleinden.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de exploitant op 01 januari van het belastingjaar; de eigenaar
is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Indien de installatie slechts in de loop van het belastingjaar plaats heeft, is de belasting evenwel
verschuldigd voor een volledig jaar.
Art. 3. De belasting heeft het volume van de tanks en vergaarbakken als basis en wordt vastgesteld als
volgt:  € 0,63/m3 voor tanks en vergaarbakken met een inhoud van 100 tot 999 m3.
3
3
 € 0,76/m voor tanks en vergaarbakken met een inhoud van 1.000 tot 1.999 m .
3
3
 € 0,89/m voor tanks en vergaarbakken met een inhoud van 2.000 tot 2.999 m .
3
3
 € 1,26/m voor tanks en vergaarbakken met een inhoud van 3.000 tot 3.999 m .
3
3
 € 2,53/m voor tanks en vergaarbakken met een inhoud van 4.000 tot 4.999 m .
3
3
 € 3,16/m voor tanks en vergaarbakken met een inhoud van 5.000 tot 5.999 m .
3
3
 € 3,79/m voor tanks en vergaarbakken met een inhoud van 6.000 tot 6.999 m .
3
3
 € 5,06/m voor tanks en vergaarbakken met een inhoud vanaf 7.000 m .
“ Indien meerdere tanks en vergaarbakken in éénzelfde vestigingsplaats of tankenpark zijn gevestigd,
wordt de toe te passen aanslagvoet per m3 vastgesteld op basis van het globaal volume van deze tanks
en vergaarbakken.”
Deze belastingtarieven zijn gekoppeld aan de index der consumptieprijzen. Het aanvangsindexcijfer
is het indexcijfer van december 2013. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand
december van het jaar die de tariefaanpassing voorafgaat. Het geïndexeerd belastingtarief gaat in
vanaf 1 januari van het belastingjaar 2015.
Art. 4. Zijn vrijgesteld:
1) De tanks en vergaarbakken met een inhoud van minder van 100 m3.
2) De tanks en reservoirs die gas bevatten dat vooral voor verwarming moet dienen.
3) De watertanks en putten.
4) De vergaarbakken waarvan de inhoud noch voor de handel, noch voor de nijverheid bestemd is en
die alleen dienen voor het onderhoud van het materieel.
5) De vergaarbakken voor waren die rechtstreeks voor voeding van mensen of dieren bestemd zijn.
Art. 5. De belastingplichtige moet binnen de maand na de installatie van de tanks of vergaarbakken
een aangifte indienen met opgave van de toestand en het volume.
De aangifte gebeurt op een door het gemeentebestuur voorgeschreven formulier.
De aangifte van de belastingplichtige, die vroeger werd aanvaard, blijft geldig tot de intrekking ervan bij
ter post aangetekend schrijven hetzij door de gemeente, hetzij door de betrokkene. In dit geval dient de
belastingplichtige een nieuwe aangifte in.
Art. 6. De belastingplichtige is verplicht binnen de maand aan het gemeentebestuur de eventuele
wijzigingen van de belastinggrondslag te notifiëren. Desgevallend deelt hij binnen dezelfde termijn de
overdracht van zijn exploitatie mede.
Art. 7. Bij gebrek aan aangifte op de bovenvermelde datum, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van 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 01 januari van het dienstjaar. 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 belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 25 % van de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 8. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake
rijksbelasting op de inkomsten.
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verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 10. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Art. 11. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De
bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post
verzonden worden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet.
Art. 12. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 13. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING. (484.266)
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere
wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen, hierna
Gemeentedecreet genoemd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2013 houdende invoering voor het
dienstjaar 2013 van een activeringsheffing;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna
afgekort als DGPB;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, afgekort als VCRO;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Overwegende dat de gemeente het wenselijk acht om potentiële woonlocaties vrij te maken
en om grondspeculatie tegen te gaan;
Overwegende dat het wenselijk is om realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde
kavels te activeren in de gemeente;
Overwegende dat de invoering van een activeringsheffing de gemeente toelaat om de
eigenaars van die gronden en kavel daartoe aan te sporen;
Na beraadslaging,
Besluit: met 19 stemmen tegen 1 (Verstockt)
Artikel 1. Definities.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Bouwgronden: gronden, met uitsluiting van kavels, die palen aan een voldoende uitgeruste weg in de
zin van artikel 4.3.5 – VCRO en gelegen zijn in een woongebied of in een woonuitbreidingsgebied
dat reeds voor bebouwing in aanmerking komt blijkens een principiële beslissing of op grond van
artikel 5.6.6 – VCRO.
2. Kavels: de in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende percelen.
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gesteld bij en krachtens artikel 5.6.1 – VCRO.
Een kavel of bouwgrond wordt als bebouwd aanzien, wanneer de oprichting van een voor bewoning
of voor handel, ambacht of industrie bestemd gebouw erop is aangevat op 1 januari van het
aanslagjaar, overeenkomstig een stedenbouwkundige vergunning.
4.
5.

Register van onbebouwde percelen: het register, vermeld in artikel 5.6.1 – VCRO.
Sociale woonorganisatie: een organisatie, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 26° Vlaamse
Wooncode.

Artikel 2. Belastbare grondslag.
Er wordt vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd
op de onbebouwde bouwgronden en kavels die beantwoorden aan de criteria voor opname in het register
van onbebouwde percelen.
Artikel 3. Belastingplichtige.
§1.De activeringsheffing is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar
is van de bouwgrond of kavel.
Indien er een recht van opstal of erfpacht bestaat, is de activeringsheffing verschuldigd door de
erfpachter of de opstalhouder.
§2.Zo er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de
verschuldigde activeringsheffing.
§3.In geval van eigendomsoverdracht onder levenden is de nieuwe eigenaar de belasting verschuldigd
met ingang van 1 januari volgend op de datum van de authentieke akte die hem het eigendom
toekent. Er zal geen rekening gehouden worden met de tussen partijen gesloten overeenkomst.
Artikel 4. Berekening van de belasting.
§1.Het bedrag wordt vastgesteld op 15 euro per strekkende meter.
De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. Elk gedeelte van een strekkende meter
wordt als volledige meter beschouwd.
§2.Indien een perceel paalt aan twee of meer straten zal de grootste gevelperceellengte langsheen één
van die straten als berekeningsgrondslag van de heffingsberekening in aanmerking komen. Indien het
een hoekperceel betreft, wordt de langste perceellengte evenwijdig met de openbare weg in
aanmerking genomen, vermeerderd met de helft van de afgesneden of afgeronde hoek.
§3.De minimale aanslag bedraagt 150 euro per kavel of bouwgrond.
Artikel 5.Vrijstellingen (uitsluitend de vrijstellingen opgesomd in dit reglement worden toegepast)
§1. Van de activeringsheffing zijn vrijgesteld:
1. De eigenaars van een enkele onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde kavel, bij
uitsluiting van enig ander onroerend goed gelegen in België of het buitenland.
2. De sociale woonorganisaties en het Investeringsfonds voor Grond- en woonbeleid voor VlaamsBrabant, vermeld in artikel 16 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1992.
3. Bouwheren en verkavelaars, in zoverre zij overeenkomstig artikel 4.1.20, §1 DGPB, een sociale last
uitvoeren in natura, en op voorwaarde dat de deelattesten nummer 1, 2 en 3, vermeld in artikel
4.1.20, §3 tot en met §5 DGPB worden verkegen.
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§2.Een vrijstelling beperkt tot één onbebouwde bouwgrond in woongebied of één onbebouwde kavel
per kind wordt tevens toegekend aan ouders met kinderen die al dan niet ten laste zijn. Deze
vrijstelling wordt toegekend indien het kind op 1 januari van het aanslagjaar voldoet aan beide
hiernavolgende voorwaarden:
1. Het heeft de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt.
2. Het heeft nog geen volle 3 jaar een onbebouwde bouwgrond in woongebied, een onbebouwde kavel
of een woning in volle eigendom, alleen of met de persoon met wie het wettelijk of feitelijk
samenwoont.
§3.De activeringsheffing wordt niet geheven op percelen die voldoen aan de hiernavolgende
voorwaarden:
1. Ze behoren toe aan dezelfde eigenaar als deze van de aanpalende bebouwde bouwgrond of kavel.
2. Ze vormen met die bebouwde bouwgrond of kavel één ononderbroken ruimtelijk geheel;
Deze vrijstelling geldt slechts voor percelen met een totale straatbreedte van ten hoogste 30 m.
§4.De activeringsheffing wordt niet geheven op bouwgronden en kavels die tijdens het aanslagjaar niet
voor bebouwing kunnen worden bestemd:
1. Ingevolge hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden.
2. Ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van pacht door alle middelen
rechtens mag worden geleverd.
3. Ingevolge hun werkelijke en volledige aanwending voor land- of tuinbouw (met economisch
oogmerk), gedurende het hele jaar.
4. Ingevolge een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw
onmogelijk maakt.
5. Ingevolge een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, zoals de
beperkte omvang van de bouwgrond of kavel, of hun ligging, vorm of fysieke toestand.
§5.Indien sommige mede-eigenaars, krachtens de bovenstaande bepalingen zijn vrijgesteld, wordt de
belasting onder de overige mede-eigenaars, in verhouding tot hun deel in het perceel, verrekend.
§6.De activeringsheffing wordt opgeschort in hoofde van de houders van een in laatste administratieve
aanleg verleende verkavelingsvergunning, en dit gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het
jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg, respectievelijk,
wanneer de verkaveling werken omvat, vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van afgifte
van het attest vermeld in artikel 4.2.16, §2 VCRO, desgevallend voor die fase van de
verkavelingsvergunning waarvoor het attest verleend wordt.
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belasting onder de overige mede-eigenaars, in verhouding tot hun deel in het perceel, verrekend.
Artikel 6. Een kavel of bouwgrond wordt als bebouwd aanzien wanneer de oprichting van een voor
bewoning of voor handel, ambacht of industrie bestemd gebouw erop is aangevat op 1 januari van het
aanslagjaar, overeenkomstig een stedenbouwkundige vergunning.
Artikel 7. De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door
hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden aan het gemeentebestuur
de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Artikel 8. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 7 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste
of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve ingekohierd volgens de gegevens
waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de
belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het
bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 9. De overeenkomstig artikel 8 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een
bedrag gelijk aan 25% van de verschuldigde belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 10. Inkohiering.
De activeringsheffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 11. Betaling van de heffing.
De activeringsheffing moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 12. Bezwaar en beroep tegen de aanslag.
§1.De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe
van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 3e werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt binnen 15
dagen na de indiening ervan een ontvangstmelding afgegeven.
§2.Het beroepschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 13. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en
met 9 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover ze niet specifiek de belastingen op de
inkomsten betreffen.
Artikel 14. Onderhavig reglement treedt in voege op 01 januari 2014 en wordt bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. GEMEENTEBELASTING OP DE VERSPREIDING VAN NIET-GEADRESSEERDE
DRUKWERKEN EN VAN GELIJKGESTELDE PRODUCTEN. (484.266)
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42,43 en 253;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Na beraadslaging,
Besluit: éénparig
Artikel 1. Er wordt vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 een gemeentebelasting gevestigd
op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in
brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de
adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of
aankopen.
De opsomming is niet limitatief.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde
geadresseerd.
Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan
de drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 5 of niet gekend is, is de
belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt
vermeld.
De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het
drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 3. De belasting wordt vastgesteld op 0,04 euro per verspreid exemplaar of product. Per
verspreiding bedraagt de heffing minimum 25 euro.
Artikel 4. Er is een vrijstelling van belasting:
a. wanneer de in artikel 2 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke partijen die
een lijst indienden voor de Europese, de federale, de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke
verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke lijst voorkomen, en dit voor zover de drukwerken
of gelijkgestelde producten verspreid worden in de periode tussen de in de betreffende kieswetgeving
vastgestelde datum van terhandstelling van de voordrachten van de kandidaten en de dag van de
verkiezing;
b. wanneer de verspreide drukwerken of gelijkgestelde producten hoofdzakelijk verband houden met
een gemeentelijke volksraadpleging, en dit voor zover de drukwerken of producten verspreid worden in
de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 206 van het gemeentedecreet en de
beslissing van de gemeenteraad (of de districtsraad) om op een dergelijk verzoek niet in te gaan, of in de
periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 206 van het gemeentedecreet en de dag van
de volksraadpleging of in de periode tussen de beslissing van de gemeenteraad (of: districtsraad) op
eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging.
c. voor drukwerken en gelijkgestelde producten van socio-culturele en sportverenigingen, erkende
gemeentelijke verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen.
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gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag
en een specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld product.
Ingeval van periodieke verspreidingen kan een aangifte binnen de veertien dagen na de eerste
verspreiding, ook gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar. In dit
geval, kan de belastingplichtige tussen 1 en 15 december een regularisatie-aangifte voor het ganse
aanslagjaar indienen.
Artikel 6. Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige,
onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens
waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de
belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het
bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 7. De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25 %
van de verschuldigde belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 8. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10. De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het
bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 11. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van
toepassing op de provincie- en gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de
inkomsten betreffen.
Artikel 12. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. VERHAALBELASTING OP HET OPENEN, VERBREDEN, VERLENGEN OF
RECHTTREKKEN VAN OPENBARE WEGEN (484.411)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
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op het openen, verbreden, verlengen of rechttrekken van openbare wegen voor het dienstjaar 2013;
Na beraadslaging,
BESLIST: Met 19 stemmen tegen 1 (Verstockt)
Artikel 1. Het openen, verbreden, verlengen of rechttrekken van de openbare wegen, hetzij geheel,
hetzij gedeeltelijk, wordt verricht door het gemeentebestuur, op kosten van de aangrenzende eigenaars.
Art. 2. Zodra, bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen, de voltooiing der
verrichtingen bepaald is, wordt het geheel van de aangewende uitgave verhaald door middel van een
directe gemeentebelasting, ingevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 hierna, ongeacht de
toelagen die toegekend werden of die zouden kunnen toegekend worden voor verrichtingen van die aard
door de openbare besturen.
Art. 3. Deze belasting treft alle eigendommen ongeacht of zij gebouwd of ongebouwd zijn, afgesloten
of niet afgesloten, uitgezonderd evenwel de eigendommen in volgende artikelen 4 en 5 bepaald.
Art. 4. De staat en de provincie zijn van de belasting vrijgesteld, wat betreft de goederen die tot het
openbaar domein behoren.
Art. 5. De belasting treft de ongebouwde- en niet-afgesloten eigendommen niet in de hierna bepaalde
gevallen en voorwaarden:
1) Ongebouwde en niet-afgesloten eigendommen waarop niet kan of mag gebouwd worden. Deze
eigendommen worden aan de belasting slechts onderworpen zodra een gebouw of een aansluiting
opgericht wordt. Evenwel, indien een eigendom van die aard met een aanpalend perceel verenigd
wordt, zodat het mogelijk wordt er een gebouw op te richten, dan wordt de belasting toegepast op
ieder eigendom.
2) Ongebouwde en niet-afgesloten eigendommen gelegen in een landelijke zone.
Art. 6. De in te vorderen uitgave wordt berekend per vierkante meter oppervlakte, opgemeten vanaf de
rooilijn van het eigendom dat aan de openbare weg paalt tot aan de as van die weg.
Zij blijft evenwel beperkt tot 12 M2 per lopende meter gevel. Die grens wordt tot 15 M2 opgevoerd, wat
betreft de verrichtingen uit te voeren in de nieuwe wegen, later gebeurlijk door de gemeenteraad vast te
stellen.
Het oninvorderbaar gedeelte blijft ten laste van de gemeenschap. Het bedrag van de belasting wordt
bekomen door de totale prijs van de aangekochte percelen te voegen bij de waarde, naar schatting, van
de kosteloos afgestane gronden en na afrekening van de waarde der bouwwerken die er stonden. Het
college van burgemeester en schepenen deelt die grondslag door de totale oppervlakte, in vierkante
meters berekend, van de gronden; de aldus bekomen gemiddelde prijs is de eenheid van de belasting.
Art. 7. De belasting is een jaarlijkse belasting.
Haar bedrag is gelijk aan de last van de interest en van de afschrijving van een lening, terugbetaalbaar
op 20 jaar, die zou aangegaan worden bij een kredietinstelling en waarvan het bedrag zou gelijk zijn aan
de overeenkomstig vorenstaande artikel 6 te verhalen uitgave.
Art. 8. De in de voorgaande artikelen vastgestelde belasting geldt niet voor de eigenaars die kosteloos
het gedeelte grond hebben afgestaan vereist voor het aanleggen, het verlengen, het verbreden of het
rechttrekken van de openbare wegen, binnen de grenzen dienend voor het berekenen van de grondslag
der belasting overeenkomstig de bepalingen ter zake. De kosteloze afstand moet enkel de waarde van
de grond inhouden, de waarde van de erop staande gebouwen uitgesloten. Zonder door de belasting
getroffen te worden, mogen de eigenaars de waarde eisen van de bouwwerken die binnen het plan van
de openbare wegen staan.
Wanneer de afgestane grond uitgestrekter is dan het deel van de openbare weg, waarvan de oppervlakte
als grondslag voor het berekenen van de belasting moet dienen, mag de eigenaar van de gemeente een
vergoeding voor het verschil eisen.
Wanneer anderzijds, de aangelande eigenaar een geringer oppervlakte dan het voorziene gedeelte heeft
afgestaan, moet hij de belasting voor het verschil betalen. Hij kan zulks vermijden door aan de eigenaar
van de aangelande grond, ter ontlasting van de gemeente, een onder elkaar overeen te komen
vergoeding te betalen.
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onmiddellijk door een bedrag te storten gelijk aan het bedrag van de te verhalen uitgave, hetzij na één of
meer jaarlijkse belastingen betaald te hebben, door het verschil te storten tussen het bedrag van de te
verhalen uitgave en het bedrag van de afschrijving inbegrepen in de reeds betaalde jaarlijkse
belastingen.
Art. 10. De eerste jaarlijkse belasting is verschuldigd door degene die eigenaar is van het onroerende
goed op het ogenblik van de voltooiing der bewerkingen; de jaarlijkse belastingen betreffende de
volgende dienstjaren zijn verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van elk dienstjaar.
Art. 11. Elke eigendom zal ophouden aan de belasting onderworpen te zijn van zodra er twintig
jaarlijkse belastingen zullen betaald zijn.
Art. 12. De gemeente verbindt er zich toe aan de belastingplichtigen, die de belasting in kapitaal
mochten hebben gekweten, de bedragen terug te betalen die ooit zouden moeten beschouwd worden als
ten onrechte betaald ten gevolge van de opheffing of de niet-hernieuwing van de verordening of ten
gevolge van de verlaging van de belastingvoeten. In dat laatste geval mag de terugbetaling slechts
gebeuren in verhouding tot de vermindering van de belastingvoeten, waarvan de belastingplichtigen die
jaarlijks ingekohierd worden, zullen genieten.
Art. 13. Deze belastingverordening zal naar de heer gouverneur van Vlaams-Brabant toegezonden
worden.
Zij wordt van kracht tot 31 december 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. VERBLIJFSBELASTING (484.263)
De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010;
Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van het
decreet betreffende het toeristische logies;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 september 2011, houdende de vestiging van een
verblijfsbelasting voor de aanslagjaren 2011 tot en met 2013;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de gemeente het wenselijk acht om een verordening toe te passen en te
beperken tot de categorie “hotel” zoals gedefinieerd in het decreet betreffende het toeristische logies en
het uitvoeringsbesluit. De gemeente wil hiermee enkel de grotere logiesverstrekkende bedrijven
belasten, die dus ook een grotere impact hebben op hun omgeving;
Overwegende dat de categorie “hotel” volgens het decreet van 10 juli 2008 (art. 2, 9°)
gedefinieerd is als een centraal beheerde uitgeruste inrichting met afgescheiden en daartoe uitgeruste
kamers met ontbijtmogelijkheid en met dagelijks onderhoud van de kamers en de sanitaire
voorzieningen. De exploitant of een van de personen die belast is met het dagelijkse of feitelijke bestuur
van het toeristische logies, is permanent bereikbaar voor dienstverlening en de toeristen hebben geen
toegang tot de lokalen waar het dagelijkse bestuur maaltijden bereidt;
Overwegende dat een hotel dat op basis van het logiesdecreet vergund is, mag aangeboden
worden op de toeristische markt onder de beschermende benamingen hotel, hostellerie, motel, pension,
gasthof of auberge;
Overwegende dat de gemeente het wenselijk acht om een tariefdifferentiatie in te bouwen op
basis van de stercategorie van het hotel. De gemeente vindt het immers billijk dat een hotel met een lage
stercategorie minder belasting moet betalen dan hotels uit de hogere stercategorieën;
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BESLIST: éénparig
Artikel 1. Belastbaar voorwerp.
Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018, een gemeentebelasting gevestigd op hotelkamers
gelegen op het grondgebied van Steenokkerzeel. Voor de definitie van “hotel” wordt verwezen naar
artikel 2, 9° van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, ongeacht de benaming
waaronder het hotel aangeboden wordt.
Art. 2. Belastingschuldige.
De belasting is verschuldigd door de exploitant van het hotel.
Art. 3. Berekening van de belasting.
De aanslagvoet wordt bepaald door het aan het hotel toegewezen aantal sterren. De voor de belasting in
aanmerking genomen stercategorie komt overeen met de classificatie toegewezen door Toerisme
Vlaanderen (categorieën H1 tot H5), ofwel met het aantal sterren aangekondigd door de uitbater. Voor
de hotels die vergund zijn op grond van het vroegere decreet van 20 maart 1984, en waarvoor Toerisme
Vlaanderen nog geen nieuwe vergunning met de correcte comfortclassificatie heeft toegekend, zullen de
hotels belast worden op basis van de bestaande categorieën.
De belasting wordt berekend als volgt:
‐ Voor de hotels van categorie 0/H1 (niet geklasseerde en één ster): 300,00 EUR per hotelkamer
op 1 januari van het aanslagjaar
‐ Voor de hotels van categorie H2/H3 (twee en drie sterren): 400,00 EUR per hotelkamer op 1
januari van het aanslagjaar
‐ Voor de hotels van categorie H4 (vier sterren): 500,00 EUR per hotelkamer op 1 januari van het
aanslagjaar
‐ Voor de hotels van categorie H5 (vijf sterren): 600,00 EUR per hotelkamer op 1 januari van het
aanslagjaar
De belasting is telkens verschuldigd voor een gans aanslagjaar.
Art. 4. Aangifte.
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat behoorlijk
ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. De
belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 15 januari van
het jaar volgend op het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens
ter beschikking te stellen.
Art. 5. Ambtshalve inkohiering.
Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de
belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer over te gaan tot ambtshalve
vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de
belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het
bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 25% van de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 6. Inkohiering.
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college van burgemeester en schepenen.
Art. 7. Betaling.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.
Art. 8. Bezwaar en beroep tegen de aanslag.
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenbeslechting van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De
bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Ze moeten
overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Art. 9. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014, en wordt bekend gemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het Gemeentedecreet.
Art. 10. Deze belastingverordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. CONTANTBELASTING OP DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE,
DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE
AFVALSTOFFEN (484.721)
De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en artikel 43 § 2,15°;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen-procedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en
gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012;
Gelet op het materialendecreet van 14 december 2011, artikel 10;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 1 juni 2012, hoofdstuk 5;
Gelet op het beleidsplan van de intercommunale Interza 2013-2019;
Gelet op het principe “de vervuiler betaalt”;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat door het pmd in de recyclageparken ook in te zamelen in blauwe zakken,
de inzameling ervan logistiek veel efficiënter kan gebeuren en deze werkwijze is ook gangbaar in de
omliggende intercommunales;
Overwegende dat het materialendecreet en het uitvoeringsbesluit Vlarema de gemeenten
oplegt om voor de verschillende afvalfracties, waaronder restafval, gft en grof vuil maximaal de
werkelijke kost door te rekenen;
Overwegende dat Vlarema de mogelijkheid creëert waarbij de gemeenten de inning van
contantbelastingen kunnen overdragen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Waar
efficiëntiewinsten gerealiseerd kunnen worden, kan de inning worden overgedragen aan de
intercommunale Interza;
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hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen van
de gemeenten die deel uitmaken van de intercommunale Intera zo optimaal mogelijk op elkaar af te
stemmen om sluikaanvoer te vermijden;
Gelet op zijn besluit d.d. 19 november 2009 houdende vestiging van een contantbelasting op
de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen;
BESLIST: éénparig
Artikel 1 Het gemeenteraadsbesluit d.d. 19 november 2009 wordt opgeheven
Art. 2 Met ingang van 1 januari 2014 wordt een contantbelasting gevestigd op de volgende ingezamelde
fracties van huishoudelijke oorsprong:
a) huis-aan-huisinzameling
1. verwijdering van restafval en grof vuil
2. recyclage van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd)
3. recyclage van gft-afval
b) brengmethode (recyclagepark)
1. inzameling en verwijdering van grofvuil (brandbaar en niet brandbaar)
2. inzameling en recyclage van bouw- en sloopafval, groenafval en houtafval
3. inzameling en recyclage van gebonden asbesthoudend afval
Art. 3 Het bedrag van de contantbelasting wordt voor de huis-aan-huisinzameling als volgt vastgesteld :
a) restafval
1 euro per 30 liter zak
2 euro per 60 liter zak
32 euro per lediging van 1100 liter container
b) grof vuil
6 euro per stuk
24 euro per laadbak van 2 m3
c) plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd)
0,125 euro per 60 liter zak
De verplichting tot aanlevering in de blauwe pmd-zak geldt eveneens bij aanvoer op het recyclagepark.
d) gft-afval (gebruiksrecht per jaar via gft-sticker)
container van 140 liter 30 euro
container van 240 liter 40 euro
Art. 4 Het bedrag van de contantbelasting voor aanvoer van afval op het recylagepark is afhankelijk van
het type voertuig en het soort afval.
Voertuigen worden al naargelang de afmetingen van de gebruikte laadruimte ingedeeld in drie
categorieën.
 categorie 1 : lengte laadruimte tot 1,5 meter
 categorie 2 : lengte laadruimte tussen 1,5 meter en 2 meter
 categorie 3 : lengte laadruimte tussen 2 meter en 2,5 meter
FRACTIE
CONTANTBELASTING
a) grof vuil (brandbaar en niet brandbaar)
categorie 1
5 euro
categorie 2
25 euro
categorie 3
50 euro
In afwijking van bovenstaande tarieven kan grof vuil wanneer het wordt aangevoerd in
categorie 2 en categorie 3 ook per stuk worden afgerekend aan 5 euro per onderscheiden stuk.
b) recycleerbaar bouw- en sloopafval, groenafval en houtafval
categorie 1
0 euro
categorie 2
5 euro
categorie 3
10 euro
c) gebonden asbesthoudend afval
categorie 1
5 euro
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categorie 3

25 euro
50 euro

Art. 5 § 1. De contantbelastingen vermeld in de artikels 3a, 3b, 3c en 3d zijn verschuldigd door eenieder
die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake de huis-aan-huis inzameling van
restafval, grof vuil, pmd en gft.
§ 2. De contantbelastingen vermeld in artikels 4a, 4b en 4c zijn verschuldigd door eenieder die gebruik
maakt van de gemeentelijke dienstverlening op het recyclagepark inzake het inzamelen van grof vuil,
recycleerbaar bouw- en sloopafval, groenafval, houtafval en gebonden asbesthoudend afval.
Art. 6 § 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken zijn de
contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaatsen.
De personen die gebruik maken van de 1100 liter containers zijn de contantbelasting verschuldigd bij
aanvang van het kalenderjaar waarop de dienstverlening betrekking heeft.
§ 2. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers voor gft-afval
zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop van de door de gemeente voorgeschreven stickers
op de door de gemeente vastgestelde plaatsen. Men is verplicht zijn adres aan te brengen op de gftsticker.
§ 3. De personen die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het gemeentelijk
recyclagepark zijn de in artikel 4 vermelde contantbelasting verschuldigd.
De betaling kan gebeuren aan de hand van een door de gemeente op vastgestelde plaatsen verkochte
reyclageparkkaart, hetzij met betaalkaart aan de automaat opgesteld aan het recyclagepark.
§ 4. In afwijking van artikel 5 § 2 krijgt ieder gezin per kalenderjaar een eenmalige vrijstelling van
maximum 25 euro bij aanvoer van gebonden asbesthoudend afval.
Art. 7 Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interza wordt gemachtigd om de contantbelasting
voor het gebruik van 1100 liter containers voor restafval (artikel 3a), voor de huis-aan-huis inzameling
van grof vuil (artikel 3b) en voor de aanvoer van afval naar het recyclagepark (artikel 4) te innen met
ingang van 1 januari 2014.
Art. 8 De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze
contantbelasting bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven
binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.
Art. 9 Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting en volgt de regelgeving
hieromtrent.
Art. 10 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
Wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 11 Dit besluit wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
Dit besluit wordt ook overgemaakt aan OVAM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. TARIEVEN BELUCHTINGSSTOKKEN, TUINAFVALZAKKEN, COMPOSTEERBARE
GFT-ZAKJES EN DE BIJHORENDE AFVALEMMERTJES
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, artikel 187 en artikel 253,3°;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de intercommunale Interza de mogelijkheid tot aankoop van de goederen
op het recyclagepark wil blijven behouden;
Na bespreking;
BESLIST: éénparig
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De beluchtingsstokken, tuinafvalzakken, composteerbare gft-zakjes en de bijhorende afvalemmertjes
zullen op het recyclagepark te koop worden aangeboden.
Art. 2
Het tarief wordt als volgt vastgesteld :
 beluchtingsstok voor compostvat : 5 euro
 tuinafvalzak : 5 euro
 vijftig 8-liter zakjes en bijhorend afvalemmertje : 5 euro
 honderd (2 rollen) 8-liter zakjes : 5 euro
Art. 3
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interza wordt gemachtigd om de tarieven voor de
goederen die worden vermeld in artikel 2 te innen met ingang vanaf 1 januari 2014.
Art. 4
Dit besluit is geldig vanaf 1 januari 2014
Art. 5
Dit besluit wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32. INZAMELING LANDBOUWFOLIE: ( 854.0 - MILIEU

- Retributie De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer
van afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van
het Vlaams reglement inzake de voorkoming en beheer van afvalstoffen (VLAREA);
Gelet op de bepalingen van het uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van
huishoudelijke afvalstoffen 2008-2015;
Gelet op het feit dat landbouwfolie niet langer mag ingezameld worden op het
recyclagepark omdat dit aanzien wordt als bedrijfsafval en wij enkel huishoudelijke en daarmee
gelijkgestelde afvalstoffen inzamelen;
Gelet op de succesvolle periodieke inzamelacties van landbouwfolie in de vorige jaren;
Overwegende dat borstelpropere landbouwfolies perfect kunnen gerecycleerd worden;
Gelet op het uitvoeringsplan gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine
ondernemingen het stimuleren van Vlaamse gemeenten beoogt opdat deze tegen betaling van de
kostprijs hun inzamelsystemen voor huishoudelijke afval open stellen voor bedrijfsafval van kleine
KMO’s en zelfstandige ondernemingen en dat van aard, samenstelling en hoeveelheid
vergelijkbaar is met huishoudelijk afval;
Gelet op het feit dat de kostprijs de volledige kosten dienen te dekken en dat de prijzen
sterk verschillen van de soorten folie;
Gelet op het advies van de gemeentelijke milieuadviesraad d.d. 9 september 2013,
houdende het feit dat de gemeente geen bedrijfsafval dient in te zamelen maar plastics wel een
probleem kunnen opleveren en het daarom aangewezen is een reglement op te maken in
samenspraak met de actoren;
Gelet op het advies van de landbouwraad op het model van retributiereglement d.d. 6
november 2013, houdende het voorstel van de landbouwraad om voor niet-recycleerbare en
recycleerbare folies jaarlijks 1 of 2 vrijkaarten voor het containerpark te bedelen;
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gemeente geen bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark mogen inzamelen we ook geen vrijkaarten
kunnen geven voor de inzameling van deze fractie op het recyclagepark, bovendien mogen
bedrijfsafvalstoffen niet langer gratis worden ingezameld;
BESLIST: éénparig
Artikel1. Een tweejaarlijkse inzamelactie van landbouwfolie te organiseren op de composteringsweide
te Steenokkerzeel gedurende een week die specifiek word gecommuniceerd naar betrokkenen.
Art. 2. Een bedrag van €10,50 aan te rekenen voor elk bezoek ongeacht het volume.
Art. 3. Dat de financiële bijdrage wordt geïnd met een factuur..
Art. 4. Bijkomende verwerkingskosten worden gedragen door de gemeente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33. RETRIBUTIEREGLEMENT: ZWEMLESSEN IN HET MS-CENTER VOOR
VOLWASSEN PERSONEN MET EEN BEPERKING
De gemeenteraad
Gelet op de collegebeslissing, d.d. 7 oktober 2013, houdende kennisname van punt 3. van
het verslag van de vergadering van de welzijnsraad, d.d. 10 september 2013, om vanaf 1 januari 2014
3 reeksen van 10 zwemlessen per jaar te laten doorgaan en per deelnemer een bijdrage van € 25 per
sessie aan te rekenen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST: Met 12 stemmen tegen 8 (Dewinter, Van Damme, Verhaeren, Maes
Rozette, Van Holle, Verstockt, Cauwenberghs en Vansintejan)
Enig artikel. Vanaf 1/01/2014 wordt volgend tarief aangerekend voor de zwemlessen in het MS-Center
voor volwassen personen met een beperking: € 25, per deelnemer, voor een reeks van 10 lessen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34. GOEDKEURING MEERJARENPLANNING 2014-2019 (472.1)
De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij
ministerieel besluit van 26 november 2012;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4, d.d. 22 maart 2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en
beheerscyclus;
Gelet op artikels 146 en 147 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het ontwerp van meerjarenplan 2014-2019;
BESLIST: met 12 stemmen tegen 7 (Dewinter, Van Damme, Verhaeren, Maes
Rozette, Verstockt, Cauwenberghs en Vansintejan) bij 1 onthouding (Van Holle)
Enig artikel Het meerjarenplan 2014-2019 wordt goedgekeurd:
Resultaat op kasbasis
2014

10.641.814

Autofinancieringsmarge
323.457
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10.516.869

195.612

2016

7.471.053

-261.738

2017

6.371.151

-50.219

2018

5.454.971

4

2019
5.171.019
57.233
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35. GOEDKEURING BUDGET 2014 (472.1)
De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij
ministerieel besluit van 26 november 2012;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4, d.d. 22 maart 2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en
beheerscyclus;
Gelet op artikels 148 tot en met 151 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het ontwerp van budget 2014;
BESLIST: met 12 stemmen tegen 7 (Dewinter, Van Damme, Verhaeren, Maes
Rozette, Verstockt, Cauwenberghs en Vansintejan) bij 1 onthouding (Van Holle)
Artikel 1. Het budget 2014 wordt goedgekeurd:
Resultaat op kasbasis
2014

Autofinancieringsmarge

10.641.814

323.457

Art. 2. De in het gemeentebudget voorziene dotatie om de werking van de politiezone Kastze te
verzekeren zal, vanaf 1 januari 2014 en volgens de noodwendigheden van deze zone, op zicht van een
regelmatig opgesteld betalingsbevel, uitbetaald worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36. DOSSIER SINT-CAJETANUS: STAND VAN ZAKEN (SP.A)
Edy Van Damme geeft toelichting bij dit punt van de sp.a-fractie:
“Gesprekken tussen KOPS en gemeentebestuur zouden muurvast zitten.
 Wat is het gemeentebestuur van plan?
- Willen zij het KOPS financieren?
- Willen zij een deel van de school zelf bouwen?
- Wat gaat er nu concreet gebeuren?
- Op welke site zal de school komen?
 Welke zijn de nieuwe voorstellen van het gemeentebestuur t.o.v. KOPS ?
 Waar zittten ‘t gemeentebestuur en het KOPS op een andere golflengte?
 Wanneer krijgen de scouts en de chiro duidelijkheid over hun nieuwbouw?”
Jan Van hoof, schepen voor onderwijs, antwoordt op deze vragen als volgt:

- 46- De gemeente wil een totaaloplossing voor de school en de jeugdverenigingen van Perk, terwijl het
schoolbestuur voornamelijk een oplossing wil voor de vrije school. Kurt voegt hier aan toe dat er
ook op dezelfde locatie een degelijke infrastructuur voor de gemeentelijke speelpleinwerking dient
te komen.
- Voor de gemeente is het cruciaal dat de vrijkomende subsidies (eerste twee schijven) optimaal
ingezet worden. Voor ons betekent dit een verbouwing met een stuk nieuwbouw, maar blijkbaar wil
Kops een volledige nieuwbouw.
- Ook de kerkfabriek van Perk is bereid te investeren in de schoolinfrastructuur, en heeft de gemeente
uitstel verleend om te beslissen over haar aanbod.
- Naast deze drie partijen, is ook de graaf van Perk persoonlijk betrokken als eigenaar, evenals andere
aanpalende eigenaars, waarvan de gemeente grond wil verwerven voor dit project. Dit maakt het
bijzonder ingewikkeld.
- Op een bepaald moment zijn de gesprekken gestopt door deze tegenstrijdigheden. Voor het college
was er ook tijdsgebrek door de druk om tijdig een sluitend meerjarenplan en budget rond te krijgen.
Maar de gesprekken zullen in de komende weken hervat worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mondelinge vragen
(art. 11 Huishoudelijk Reglement)
De vragen in openbare zitting.
Rosette Maes (CD&V)
In Perk is er een kledingcontainer omgevallen, er ligt ook allemaal
sluikstort rond.
Kan dit ook niet gestructureerd aangepakt worden, door gemeente of
Interza?

Kurt Ryon, burgemeester
Als dit gebeurt, kan men dit melden
aan de gemeente, dan doen onze
diensten het nodige.
We zullen deze problematiek eens
globaal bekijken.

Rosette Maes (CD&V)

Heidi Abeloos, gemeentesecretaris
Is er geen mogelijkheid om een nummer te trekken aan de Bij de verhuis naar het nieuwe
loketten? Anders komt er discussie tussen wachtenden.
gemeentehuis hebben we dit bekeken,
maar het probleem is dat men niet aan
alle loketten met alle vragen terecht
kan, bv. bij gespecialiseerde vragen
over vreemdelingenrecht of huwelijken
en overlijdens. Eigenlijk zijn er weinig
tot geen problemen tussen de
wachtenden over wie aan de beurt is.
Edy Van Damme (sp.a)
Op de Damlaan werd het voet-/fietspad aangelegd in dezelfde
kleur als de weg. Waarom werd hiervoor gekozen? Er is
bovendien geen niveauverschil, wat mogelijk een gevaarlijke
situatie creëert.
Ook staat nog niet alle signalisatie, bv. op kruispunten met
zijstraten.

Wim Mombaerts, schepen voor
mobiliteit
Dit is een dossier uit de vorige
legislatuur, deze keuzes werden toen
gemaakt. Het college heeft wel
opdracht gegeven aan de dienst
openbare werken om te bekijken hoe
we toch een duidelijkere afbakening
tussen weg en voet-/fietspad kunnen
bewerkstelligen,
en
ook
om
snelheidsremmende ingrepen te doen.

Edy Van Damme (sp.a)
Er zijn weer klachten over sporters in de sporthal die de deur
van de kleedkamer laten openstaan, wat niet gepast is terwijl
er kinderen in de gang voorbijlopen.

Geert Laureys, schepen voor sport
Er werd al signalisatie hierover in de
kleedkamers opgehangen. Er werd aan
de toezichters opdracht gegeven om de
sporters hierover aan te spreken,

- 47wanneer zich dit voordoet. Als sporters
hun ongewenst gedrag niet aanpassen,
zullen er sancties volgen.
Edy Van Damme (sp.a)
Het Sinterklaasfeest in De Corren was geen onverdeeld
succes: het geluid was van slecht niveau, waardoor de
voorstelling wat in het water viel.
Er werd aan de ouders van deze kinderen ter compensatie een
ticket voor de filmvoorstelling in De Corren aangeboden.
Waarom was er geen financiële compensatie, niet iedereen is
hierin geïnteresseerd.

Kurt Ryon, burgemeester
De activiteit viel voor de rest wel goed
mee, alleen het geluid viel tegen. De
artiesten kozen er immers voor om hun
eigen geluid te verzorgen. We zullen
zeker hun factuur deels betwisten,
gezien de geleverde kwaliteit.
Het voorstel voor een gratis ticket voor
de filmvoorstelling was optioneel, niet
verplicht.

Edy Van Damme (sp.a)
Hij heeft er een probleem mee dat de zitting van januari naar
een andere datum is verplaatst, op vraag van het college. Hij
had al een reis geboekt, rekening houdende met de
oorspronkelijke planning. Hierdoor kan hij op 23/1 niet
aanwezig zijn. Waarom werd deze datum eenzijdig aangepast?
Om mee te gaan skiën met Sint-Cajetanus? De datum van de
skiklassen stond al van in september vast.

Kurt Ryon, burgemeester
Toen de eerste planning werd gemaakt,
wist hij nog niet dat er mogelijk een
probleem was met zijn agenda, dit
bleek pas later, toen de data al werden
doorgegeven aan de raadsleden.

Bart Verstockt (Groen)
Hij heeft nog geen antwoord gekregen op de vraag waarom
bepaalde berichten (bijkomende dagorde) niet tijdig werden
uitgehangen op de valven.

Geert Laureys, schepen
Deze vraag is door de drukte wegens
opmaak SMP/budget even blijven
liggen, hij zoekt het nog uit.

Geert Laureys voegt hier aan toe dat
ook pas achteraf bleek dat hij – om
professionele redenen – niet zou
kunnen aanwezig zijn op 30/1.

Het college neemt kennis van deze vragen, en zal hier binnen de maand schriftelijk op antwoorden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.
Aldus beslist en goedgekeurd

Heidi Abeloos
gemeentesecretaris

Marleen Ral
voorzitter

