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FINANCIËN
1 OCMW: GOEDKEURING GEWIJZIGD MEERJARENPLAN 2014-2019 EN KENNISNEMING
BUDGETWIJZIGING 2017 EN BUDGET 2018
Feiten en context
Het OCMW heeft op 23 november 2017 volgende beleidsrapporten ingediend:
• aanpassing meerjarenplan 2014-2019
• budgetwijziging 2017
• budget 2018
Juridische gronden
• Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, provincies en OCMW.
• Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 houdende uitvoering van voormeld besluit.
• Art. 146 tot en met 156 van het OCMW-decreet.
• Art. 270 van het OCMW-decreet.
Argumentatie
• Op 27 november 2017 verleende het college van burgemeester en schepenen gunstig advies
aan het gewijzigde meerjarenplan 2014 - 2019 en aan de voorgestelde budgetwijziging 2017
en het budget 2018.
• De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW keurde het gewijzigde meerjarenplan
2014 - 2019, de budgetwijziging 2017 en het budget 2018 goed in haar zitting van 30
november 2017.
Financiële weerslag
De financiële weerslag zit vervat in de jaarlijkse gemeentelijke dotatie aan het OCMW, zoals voorzien
in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 (2020):
€ 536 270,03 voor 2017, € 638 000 voor 2018, € 645 000 voor 2019 en € 645 000 voor 2020.
Besluit
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW goed.
Artikel 2: De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2017 en het budget 2018 van het
OCMW.
Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

2 KERKRAAD HEILIG HART BEKKEVOORT: GOEDKEURING MEERJARENPLANWIJZIGING
2014-2019 EN BUDGET 2018

2

Feiten en context
• De Meerjarenplanwijziging 2014-2019 en het budget 2018 van kerkraad Heilig Hart werd op
18 november 2017 ingediend bij het bisdom, de gemeente en de provinciegouverneur.
• Het advies van het erkend representatief orgaan over de meerjarenplanwijziging 2014-2019
en het budget 2018 van de kerkraad Heilig Hart, ontvangen per mail op 18 december 2017.
• De Meerjarenplanwijziging 2014-2019 en het budget 2018 werd door de kerkraad Heilig Hart
Bekkevoort vastgesteld op 17 november 2017; hierin is een gezamenlijke exploitatietoelage
voorzien van 147 139,86 euro voor 2018 en 131 061,88 voor 2019.
Juridische gronden
• Het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, meer bepaald artikel 2 en 47.
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen over het bestuurlijk toezicht.
• Ministerieel Besluit van 10 mei 2017 en latere wijzigingen: opheffing parochies O.L.V.
(Assent), Sint-Laurentius (Molenbeek), Sint-Quirinus (Wersbeek) en samenvoeging met
kerkfabriek Sint-Pieter te Bekkevoort tot kerkfabriek Heilig Hart Bekkevoort.
Argumentatie
• Ingevolge het overleg tussen de kerkraad Heilig Hart en de gemeente op 9 november 2017
werd via mail van 11 november 2017 door de voorzitter van de kerkraad Heilig Hart het eerder
ingediende budget en meerjarenplanwijziging ingetrokken. Een aangepast budget en
meerjarenplanwijziging werd ingediend.
• De meerjarenplanwijziging 2014-2019 en het budget 2018 van de kerkraad Heilig Hart
Bekkevoort werd bij de gemeenteoverheid ingediend op 18 november 2017, ontvangen op 20
november 2017.
• Deze wijziging is onderworpen aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de
goedkeuring van de gemeenteraad.
• Het erkend representatief orgaan verleende op 18 december 2017 gunstig advies over de
meerjarenplanwijziging 2014-2019 en het budget 2018 van de kerkraad Heilig Hart.
• De belangrijkste elementen in de wijziging zijn:
◦ overname van de budgetten van de drie aflopende kerkfabrieken
◦ de planning van de investeringen
Financiële weerslag
De meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkraad Heilig Hart voorziet in volgende gemeentelijke
toelagen:
Voor 2018
• exploitatietoelage: 147 139,86 EUR
• investeringstoelage: 0 EUR
Voor 2019
• exploitatietoelage: 131 061,88 EUR
• investeringstoelage: 0 EUR
Besluit
eenparig
Artikel 1: De meerjarenplanwijziging 2014-2019 van kerkraad Heilig Hart Bekkevoort wordt
goedgekeurd.
Artikel 2: Neemt kennis van het budget 2018 van kerkraad Heilig Hart; hierin is een exploitatietoelage
voorzien van 147 139,86 EUR.
Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.
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BELASTING OP DE AANPLAKBORDEN - AANSLAGJAAR 2018
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Feiten en context
• Er worden aanplakborden geplaatst langs de openbare weg of op een plaats zichtbaar van op
de openbare weg op het grondgebied van de gemeente.
• Vanaf 2013 heeft de gemeenteraad een belasting op aanplakborden ingevoerd.
Juridische gronden
• De Grondwet, meer bepaald artikel 170, § 4.
• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen.
• Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 § 3,
artikelen 186 en 187 en artikelen 248 tot en met 264.
• 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.
• De gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BB2011/01.
Argumentatie
Het is aangewezen een belasting op aanplakborden goed te keuren omwille van volgende
argumenten:
• De veelvuldige plaatsing van aanplakborden verstoort het landelijke karakter van de
gemeente.
• De financiële toestand van de gemeente.
Het college besliste in zitting van 27 november 2017 het belastingreglement op de aanplakborden
voor het aanslagjaar 2018 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Financiële weerslag
Registratiesleutel
001/001/001/001
0020/73422000

Geraamde
ontvangsten
13.000,00 EUR

Besluit
eenparig
Artikel 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2018 ten behoeve van de gemeente een belasting geheven
op de aanplakborden geplaatst op het grondgebied van de gemeente langs de openbare weg of op
een plaats zichtbaar van op de openbare weg.
Artikel 2: Onder aanplakborden worden verstaan elke constructie, vast of mobiel, in onverschillig welk
materiaal, geplaatst langs de openbare weg, of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de
openbare weg, waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of
door elk ander middel.
Worden gelijkgesteld met genoemde borden: muren of gedeelten van muren en de omheiningen die
gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen. Voor de muren waarop reclame wordt
aangebracht, moet de bedekte oppervlakte beschouwd worden als één reclamebord, ook indien er
verschillende reclames op voorkomen.
Worden gelijkgesteld met mobiele constructies: aanhangwagens en gelijk welk rollend materieel
waarvan de plaatsing en de opstelling op een bepaalde locatie dermate strategisch is, dat kan worden
vermoed dat ze geplaatst zijn met de bedoeling om reclame te maken, ongeacht de tijdsduur van de
plaatsing.
Artikel 3: De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, die beschikt over het
recht om gebruik te maken van het aanplakbord en in bijkomende orde, als de gebruiker niet gekend
is, door de eigenaar van de grond, muur of de omheining waarop zich het bord bevindt of de reclame
is aangebracht.
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Artikel 4: Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 30,00 EUR per vierkante meter of
gedeelte van een vierkante meter oppervlakte van het bord.
Voor de berekening van de belasting dient de publicitaire nuttige oppervlakte van het aanplakbord in
aanmerking te worden genomen, d.w.z. de oppervlakte die voor aanplakking kan worden gebruikt, met
uitzondering van de omlijsting.
Artikel 5: De belasting is ondeelbaar en verschuldigd voor het ganse jaar, ongeacht het tijdstip in de
loop van het jaar waarop het bord geplaatst, in gebruik wordt genomen of weggenomen. De
verwijdering, om welke reden ook, van het aanplakbord tijdens het aanslagjaar geeft geen recht op
terugbetaling van de belasting.
Artikel 6: De belasting is niet verschuldigd voor:
a) de aanplakborden, geplaatst door openbare besturen openbare instellingen of instellingen
van openbaar nut, voor zover geen winstgevend doel wordt nagestreefd.
b) de aanplakborden die enkel en alleen gebruikt worden voor notariële aankondigingen.
c) de aanplakborden die enkel en alleen gebruikt worden ter gelegenheid van wettelijk voorziene
verkiezingen.
d) de aanplakborden, alhoewel zichtbaar vanaf de openbare weg, geplaatst op sportterreinen en
gericht naar de plaats van de sportbeoefening.
e) de aanplakborden geplaatst op of aan handelshuizen die dienen voor het maken van reclame,
die betrekking heeft op de handel die in deze huizen wordt uitgeoefend.
f) de aanplakborden geplaatst op een werf en dienen voor het maken van reclame, die
betrekking heeft op diegenen die er werken uitvoeren op voorwaarde dat de afstand tussen
het aanplakbord en het bouwwerk niet meer dan 20 meter bedraagt.
g) borden geplaatst door politieke, culturele, sociale of godsdienstige organisatie, wanneer het
gaat om aankondigingen van hun eigen activiteiten op politiek, cultureel, sociaal of
godsdienstig vlak.
Artikel 7: De bij artikel 3 van dit reglement vernoemde belastingplichtigen zijn ertoe gehouden
aangifte te doen bij het gemeentebestuur van de in deze belastingverordening vermelde
belastingobjecten die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden volgens de toestand op 1
juli van het belastingjaar.
De aanplakborden dienen op de aangifte nauwkeurig te worden gelokaliseerd.
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem
behoorlijk ingevuld en ondertekend binnen de 30 dagen na ontvangst moet worden teruggestuurd. De
belastingplichtige die geen aangifteformulier zou ontvangen hebben, is verplicht er een aan het
gemeentebestuur te vragen voor het einde van de maand september. De belastingplichtige die, na
inzameling van de aangiften door het gemeentebestuur, belastingplichtig wordt na 1 juli of die het
oorspronkelijk opgegeven aantal belastingobjecten vermeerdert of de oppervlakte van deze objecten
vergroot, is verplicht uit eigen beweging hiervan, binnen de 30 dagen, aangifte te doen bij het
gemeentebestuur.
De belastingplichtige die zijn aanplakbord(en) verkoopt of overdraagt is verplicht dit binnen de veertien
dagen bij een ter post aangetekend schrijven of een tegen een ontvangstbewijs afgegeven bericht
mee te delen aan het gemeentebestuur. In dit geval mag de voor het lopende jaar betaalde belasting
overgedragen worden op naam van de natuurlijke of rechtspersoon die het nieuw beschikkingsrecht
heeft over het aanplakbord.
Artikel 8: Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting
overeenkomstig artikel 7 van decreet van 30 mei 2008 ambtshalve ingekohierd volgens de gegevens
waarop het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college de belastingplichtige met een
aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de
elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het
bedrag van de belasting.
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De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.
Ambtshalve belastingen kunnen geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar, te
rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Die termijn van drie jaar wordt met twee jaar verlengd bij
overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te
berokkenen.
Als de belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de
juistheid van de door hem ingeroepen elementen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan 50% van de
verschuldigde belasting en wordt ook ingekohierd.
Artikel 9: De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de beëdigde ambtenaren van
het gemeentebestuur. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van
het tegendeel.
Artikel 10: De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar
dat volgt op het aanslagjaar.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de financieel beheerder die onverwijld
instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.
Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier. Als bijlage wordt
een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement.
Artikel 11: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 12: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, die handelt als
administratieve overheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te
rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
De belastingschuldigen kunnen verbeteringen aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele
aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het aanslagjaar waarop de belasting
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.
Artikel 13: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de
provincie- en gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Artikel 14: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.
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BELASTING OP DE BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN - AANSLAGJAAR 2018

Feiten en context
• Er zijn een aantal bars en rendez-voushuizen aanwezig op het grondgebied van de gemeente.
• Vanaf 2002 heeft de gemeenteraad een belasting op bars en rendez-voushuizen ingevoerd.
Juridische gronden
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•
•
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De Grondwet, meer bepaald artikel 170, § 4.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 § 3,
artikelen 186 en 187 en artikelen 248 tot en met 264.
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.
De gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BB2011/01.

Argumentatie
Het is aangewezen een belasting op bars en rendez-voushuizen - aanslagjaar 2018 goed te
keuren omwille van volgende argumenten:
• De aanwezigheid van bars en rendez-voushuizen op het grondgebied van de gemeente kan
aanleiding geven tot activiteiten die de veiligheid, openbare orde, rust en zedelijkheid in de
gemeente in het gedrang brengen.
• De financiële toestand van de gemeente.
Het college besliste in zitting van 27 november 2017 het belastingreglement op bars en rendezvoushuizen - aanslagjaar 2018 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Financiële weerslag
Registratiesleutel
001/001/001/001
0020/73410000

Geraamde ontvangsten
18.000,00 EUR

Besluit
eenparig
Artikel 1: Definities
Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een gemeentebelasting op de bars en rendez-voushuizen
gevestigd.
Als bar wordt beschouwd: iedere instelling waar personen direct of indirect, de handel van de
exploitant bevorderen, hetzij door gewoonlijk met de klanten te verbruiken, hetzij door het verbruik op
gelijk welke andere manier te stimuleren dan door gewoon de klanten te bedienen, te zingen of te
dansen. Dit kan vastgesteld worden doordat die huizen of inrichtingen ofwel hun aard door uiterlijke
kentekens ter kennis van voorbijgangers brengen, ofwel als dusdanig bekend zijn en uit bepaalde
vaststellingen en onderzoeken, uitgevoerd door de politiediensten, blijkt dat zij een dergelijke
bedrijvigheid uitoefenen.
Als rendez-voushuis wordt beschouwd: een plaats (kamer, appartement, salon, e.d.) die al dan niet
tegen vergoeding ter beschikking wordt gesteld voor een intieme ontmoeting tussen personen, zonder
dat het de bedoeling is om er, zoals in een erkend hotel, pension, logementhuis of gelijkaardige
instelling te overnachten. Dit kan vastgesteld worden doordat die huizen of inrichtingen ofwel hun aard
door uiterlijke kentekens ter kennis van voorbijgangers brengen, ofwel als dusdanig bekend zijn en uit
bepaalde vaststellingen en onderzoeken, uitgevoerd door de politiediensten, blijkt dat zij een
dergelijke bedrijvigheid uitoefenen.
Aanslagjaar en financieel boekjaar zijn identiek. Het betreft het kalenderjaar beginnend op 01.01 en
eindigend op 31.12 waar het feit of de toestand zich hebben voorgedaan als belastbaar feit.
Artikel 2: Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de bar of het rendez-voushuis of een gedeelte
ervan. Indien de identiteit van de exploitant niet kan worden vastgesteld, worden achtereenvolgens de
huurder en de eigenaar van de bar of het rendez-voushuis als exploitant beschouwd. De eigenaar is
eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting die lastens de exploitant of
huurder, waarvan hiervoor sprake, werd ingekohierd.
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De hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaar zal evenwel worden opgeschort indien de vier
hiernavolgende voorwaarden gezamenlijk vervuld zijn:
1) Het pand of de lokaliteit heeft enkel uiterlijke kenmerken van een woongelegenheid.
2) Het huurcontract laat enkel het normaal gebruik als woongelegenheid toe.
3) De eigenaar heeft, binnen de twee maanden van een vastgestelde andere aanwending van
de beschouwde lokaliteit, een procedure gestart tot verbreking van het huurcontract. Als
kennisgeving van een andere aanwending geldt de aangetekende melding door het
gemeentebestuur aan de eigenaar gedaan, waaruit de vaststelling blijkt dat ter plaatse een
bar of rendez-voushuis in uitbating werd geconstateerd. Als de procedure tot verbreking wordt
stopgezet of ingetrokken, dan wordt de eigenaar opnieuw aansprakelijk voor de betaling van
de belasting. Dit is eveneens het geval indien de eigenaar binnen de hiervoor bepaalde
termijn heeft verzuimd aan het gemeentebestuur de nodige en juiste gegevens te bezorgen
dienstig voor het vestigen van de aanslag jegens de huurder.
4) De eigenaar was voor de kennisgeving van het gemeentebestuur vermeld onder artikel 2.3
nog niet op de hoogte van de oneigenlijke aanwending van de beschouwde lokaliteit.
Artikel 3: Forfaitair tarief
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld per instelling dan wel per plaats (kamer, appartement,
salon e.d.) naargelang het gaat om respectievelijk bar of rendez-voushuis, zoals omschreven in artikel
1 en bedraagt 2 000 EUR per plaats/instelling. De belasting wordt berekend per afzonderlijke
vestiging.
Artikel 4: Onverdeelbaar
De belasting is onverdeelbaar. Zij is verschuldigd voor het hele jaar, ongeacht de datum van het in
gebruik stellen of stopzetten van de inrichting of de overname van een bestaande instelling. Bij
overname in de loop van een bepaald aanslagjaar is de belasting in haar geheel opnieuw
verschuldigd door de nieuwe exploitant en blijft de belasting, gesteld op de exploitant die de inrichting
overdraagt, in haar geheel behouden. De eigenaar kan evenwel, per jaar en per uitbatingplaats,
slechts eenmaal hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van de belasting, die lastens
de exploitant werd ingekohierd.
Artikel 5: Aangifte verplichting
De belastingplichtigen dienen, uiterlijk op 31.03 van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur
aangifte te doen van de in de loop van het aanslagjaar bestaande inrichtingen zoals bedoeld onder
artikel 1.
Indien de belastingplichtige geen aangifteformulier heeft ontvangen dient hij zelf het initiatief te nemen
om dit formulier te bekomen.
Als de exploitatie start in de loop van het aanslagjaar dient de aangifte te gebeuren binnen de veertien
dagen na de opening.
De aangifteformulieren worden, op verzoek, door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld.
Artikel 6: Ambtshalve aanslag - Belastingverhoging
Bij gebreke van een aangifte of bij een onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belasting overeenkomstig artikel 7 van decreet van 30 mei 2008 ambtshalve ingekohierd volgens de
gegevens waarop het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt de bevoegde overheid de belastingplichtige met
een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure,
de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en
het bedrag van de belasting;
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende
een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar
verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de
bedoeling schade aan te richten;
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Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging als volgt worden toegepast en
afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld, afgezien van het feit of het om een
of meerdere overtredingen per jaar gaat:
• 10 % bij een eerste overtreding;
• 100 % en 200 % bij respectievelijk een tweede en derde, met dien verstande dat vanaf het
jaar waarin de aangifte correct en tijdig werd ingediend de goede trouw in hoofde van de
belastingplichtige volledig hersteld wordt;
Artikel 7: Bevoegde ambtenaren
De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de beëdigde ambtenaren van het
gemeentebestuur. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het
tegendeel.
Artikel 8: Inkohiering
De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en
schepenen, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de financieel beheerder die onverwijld
instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.
Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier. Als bijlage wordt
een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement.
Artikel 9: Betalingstermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.
Artikel 10: Bezwaar
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en schepenen, die handelt als administratieve overheid. Het bezwaar
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 derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de
datum van de contante inning.
Artikel 11: Verhouding tot de andere toepasselijke belastingwetten
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van titel VII,
hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikelen 126
tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de provincie- en
gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 12: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

5

BELASTING OP DE GELDAUTOMATEN - AANSLAGJAAR 2018

Feiten en context
• Financiële instellingen op het grondgebied van de gemeente stellen geldautomaten ter
beschikking van hun cliënteel.
• Vanaf 1 januari 2014 heeft de gemeenteraad een belasting op geldautomaten ingevoerd.
Juridische gronden
• De Grondwet, meer bepaald artikel 170, § 4.
• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen.
• Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 § 3,
artikel 186 en 187 en artikel 248 tot en met 264.
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•
•

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
De gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BB2011/01.

Argumentatie
• Het is aangewezen een belasting op de geldautomaten goed te keuren omwille van volgende
argumenten:
◦ De installatie van geldautomaten heeft een negatieve invloed op de tewerkstelling.
◦ De financiële toestand van de gemeente.
• Het college besliste in zitting van 27 november 2017 het belastingreglement op de
geldautomaten voor het aanslagjaar 2018 ter goedkeuring voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Financiële weerslag
Registratiesleutel
001/001/001/001
0020/73411000

Geraamde
ontvangsten
3.000,00 EUR

Besluit
eenparig
Artikel 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een gemeentebelasting gevestigd op de geldautomaten.
Deze belasting is van toepassing op alle geldautomaten die door financiële instellingen, gevestigd op
het grondgebied van de gemeente, ter beschikking worden gesteld van hun cliënteel.
Onder financiële instellingen moet worden verstaan: elke bank, financiering- of kredietinstelling,
spaarbank of wisselkantoor en elke andere inrichting die zich met bank- of financieringsactiviteiten
inlaat.
Artikel 2: De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens
handelsnaam, logo of embleem, de in artikel 1 bedoelde automaten worden geëxploiteerd.
Artikel 3: De belasting wordt vastgesteld op 750,00 EUR per geldautomaat per jaar.
Artikel 4: De belasting is onverdeelbaar en verschuldigd voor het ganse jaar, ongeacht de datum van
opening of sluiting van de instelling of van de plaatsing van het toestel. Bij het overnemen van de
instelling is de overnemer eveneens belastingplichtig.
Artikel 5: De belastingplichtige ontvangt van de gemeente een aangifteformulier dat door hem
behoorlijk ingevuld en ondertekend voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden om uiterlijk op 31 mei
van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens over te
maken.
Indien de exploitatie aanvangt of overgenomen wordt in de loop van het aanslagjaar moet de aangifte
worden gedaan binnen de maand na de aanvang of overneming van de exploitatie.
Van de verandering van houder of van de definitieve stopzetting van bedrijvigheid dient binnen de
maand aangifte te worden gedaan bij het gemeentebestuur.
Artikel 6: Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting
overeenkomstig artikel 7 van decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen ambtshalve ingekohierd
volgens de gegevens waarop het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en
beroep.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college de belastingplichtige met een
aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de
elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het
bedrag van de belasting.
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De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.
Ambtshalve belastingen kunnen geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar, te
rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Die termijn van drie jaar wordt met twee jaar verlengd bij
overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te
berokkenen.
Als de belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de
juistheid van de door hem ingeroepen elementen.
Op de ambthalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging als volgt worden toegepast en
afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld, afgezien van het feit of het om een
of meerdere overtredingen per jaar gaat:
• 50% van de verschuldigde belasting bij een eerste overtreding;
• 100% van de verschuldigde belasting vanaf de tweede en volgende overtreding.
Het bedrag van die belastingverhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting
ingekohierd.
Artikel 7: De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de beëdigde ambtenaren van
het gemeentebestuur. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van
het tegendeel.
Artikel 8: De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar
dat volgt op het aanslagjaar.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de financieel beheerder die onverwijld
instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.
Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingschuldigen.
Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier. Als bijlage wordt
een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement.
Artikel 9: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10: De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en schepenen, die handelt als administratieve overheid. Het
bezwaar 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 derde werkdag volgend op
de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de
datum van de contante inning.
Artikel 11: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de
provincie- en gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Artikel 12: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

6 BELASTING OP DE VERSPREIDING VAN NIET-GEADRESSEERDE DRUKWERKEN EN VAN
GELIJKGESTELDE PRODUCTEN - AANSLAGJAAR 2018
Feiten en context
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•
•

Er worden niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten in brievenbussen
van de gemeente gedeponeerd of op de openbare weg van de gemeente verspreid.
Vanaf 2002 heeft de gemeenteraad een belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken en van gelijkgestelde producten ingevoerd.

Juridische gronden
• De Grondwet, meer bepaald artikel 170, § 4.
• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen.
• Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 § 3,
artikelen 186 en 187 en artikelen 248 tot en met 264.
• 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.
• De gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BB2011/01.
• Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen, gewijzigd bij decreten van 21 december 2012 en 1 maart 2013.
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, met
latere wijzigingen.
Argumentatie
Het is aangewezen een belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2018 goed te keuren omwille van volgende argumenten:
• De verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten leidt tot
vervuiling van de openbare weg door rondslingerend papier.
• De te verwerken papieren afvalberg moet ingedijkt worden.
• Het principe 'De vervuiler betaalt' wordt gerespecteerd.
• De financiële toestand van de gemeente.
Het college besliste in zitting van 27 november 2017 het belastingreglement op de verspreiding
van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2018 ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Financiële weerslag
Registratiesleutel
001/001/001/001
0020/73424000

Geraamde ontvangsten
52.000,00 EUR

Besluit
eenparig
Artikel 1: Er wordt voor een termijn eindigend op 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 artikel 5 of niet gekend is, is de
belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt
vermeld.
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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 € 0,020 per bedeeld exemplaar met een gewicht tot en
met 50 gram en op € 0,025 per bedeeld exemplaar met een gewicht van meer dan 50 gram.
Artikel 4: De belasting is niet verschuldigd door:
• openbare diensten en gelijkgestelde inrichtingen
• onderwijsinstellingen
• sociale, caritatieve, culturele, sportieve en politieke organisaties
Artikel 5: De belastingplichtige is gehouden binnen de 10 dagen na verspreiding van het drukwerk de
voor aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen van het gemeentebestuur.
Bij gebreke van een aangifte of bij een onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belasting overeenkomstig artikel 7 van decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen ambtshalve
ingekohierd volgens de gegevens waarop het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van
bezwaar en beroep.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt de bevoegde overheid de belastingplichtige met
een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure,
de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en
het bedrag van de belasting;
Het aantal verspreide exemplaren wordt vastgesteld op basis van het volgend aantal brievenbussen in
de verschillende deelgemeenten op datum van 23 november 2017:
• Assent: 624
• Bekkevoort: 1419
• Molenbeek-Wersbeek: 410
____________________________
• Totaal aantal brievenbussen: 2453
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 6: De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met:
• 10 % bij een eerste overtreding
• 100 %, 200% bij respectievelijk een tweede en derde overtreding, met dien verstande dat een
correcte aangifte gedurende twee opeenvolgende jaren de goede trouw in hoofde van de
belastingplichtige volledig herstelt.
Het bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd.
Artikel 7: De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8: Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de financieel beheerder die
onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten
voor de belastingschuldige.
Artikel 9: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, die handelt als
administratieve overheid. Het bezwaar 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 derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf
de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
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Artikel 11: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de
provincie- en gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten
betreffen;
Artikel 12: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

7

BELASTING OP HET OPHALEN VAN SLUIKSTORT - AANSLAGJAAR 2018

Feiten en context
• De gemeente wordt regelmatig geconfronteerd met sluikstorten.
• Vanaf 2004 heeft de gemeenteraad een belasting op het ophalen van sluikstort ingevoerd.
Juridische gronden
• De Grondwet, meer bepaald artikel 170, § 4.
• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen.
• Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 § 3,
artikelen 186 en 187 en artikelen 248 tot en met 264.
• 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.
• De gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BB2011/01.
• Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen, gewijzigd bij decreten van 21 december 2012 en 1 maart 2013.
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, met
latere wijzigingen.
Argumentatie
• Het is aangewezen een belasting op het ophalen van sluikstort - aanslagjaar 2018 goed te keuren
omwille van volgende argumenten:
◦ Sluikstorten verstoort het landelijke karakter van de gemeente en heeft een negatieve
invloed op de reinheid, de openbare gezondheid en het leefmilieu.
◦ Het opsporen van de sluikstorter vergt supplementaire inspanningen waardoor de
gemeente de kosten voor het opruimen van sluikstorten wenst terug te vorderen van de
overtreder.
◦ De financiële toestand van de gemeente.
• Het college besliste in zitting van 27 november 2017 het belastingreglement op het ophalen van
sluikstort - aanslagjaar 2018 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Financiële weerslag
Registratiesleutel
001/001/001/001
0020/73328000

Geraamde
ontvangsten
2.000,00 EUR

Besluit
eenparig
Artikel 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een belasting geheven voor het ophalen van sluikstort
op openbaar en privaat domein.
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Artikel 2: Het opruimen van de goederen geschiedt, hetzij door de gemeentediensten, hetzij door de
gemeente aangestelde derde en wordt door de gemeente teruggevorderd bij middel van een belasting
die wordt geïnd bij wege van een kohier, vastgesteld door het college van burgemeester en
schepenen en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3: De belasting is verschuldigd door iedere persoon die afvalstoffen achterlaat, opslaat of stort
op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met het
decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, de gemeentelijke
politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en andere wettelijke
bepalingen.
Artikel 4: De belasting bestaat uit de volgende onderdelen en wordt als volgt bepaald:
1) Belasting op het opruimen van de achtergebleven huishoudelijke afvalstoffen en met
huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld bedrijfsafval:
◦ loonkosten werklieden tijdens het opruimen van de achtergebleven afvalstoffen:
30 EUR/uur per werkman
◦ inzetten van een vrachtwagen zonder chauffeur tijdens het opruimen van de
achtergelaten afvalstoffen: 30 EUR/uur
Voor dit onderdeel van de belasting wordt een minimum van 250 EUR aangerekend.
2) Belasting op het afvoeren, de overslag, het verwerken en storten of verbranden van de
achtergelaten huishoudelijke afvalstoffen en het met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld
bedrijfsafval:
◦ vervoerskosten naar de overslag-, stort- of verbrandingsinstallatie: 1,12 EUR/km
◦ overslag-, verwerkings-, stort- of verbrandingskosten: 140 EUR/ton afvalstoffen
◦ loonkosten werklieden tijdens het afvoeren van de achtergelaten afvalstoffen: 30 EUR/uur
per werkman
Voor dit onderdeel van de belasting wordt een minimum van 250 EUR aangerekend.
3) Bij het ambsthalve opruimen van sluikstorten door derden in opdracht van de gemeente wordt
het factuurbedrag van deze derde doorgerekend aan de belastingplichtige.
Artikel 5: De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van
burgemeester en schepenen, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de financieel beheerder die onverwijld
instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.
Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingschuldigen.
Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier. Als bijlage wordt
een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement.
Artikel 6: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de overhandiging van het
aanslagbiljet.
Artikel 7: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en schepenen, die handelt als administratieve overheid. Het
bezwaar 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 derde werkdag volgend op
de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de
datum van de contante inning.
Artikel 8: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de
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provincie- en gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten
betreffen;
Artikel 9: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

8 GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING - AANSLAGJAAR
2018
Feiten en context
• De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
• Voor het aanslagjaar 2017 werden er 1400 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheffing gevestigd in de gemeenteraadszitting van 19 december 2016.
Juridische gronden
• Grondwet, meer bepaald artikel 170, §4
• Wetboek der inkomstenbelastingen van 10 april 1192, meer bepaald artikel 464, 1°
• Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 §3, artikelen
186, 187 en 253 §1 3°
• Decreet van 13 december 2013 betreffende de Vlaamse Codex Fiscaliteit
• Decreet van 18 november 2016 betreffende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies
Argumentatie
• Ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit stijgt de
basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018
van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen.
• Het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2 §2, tweede lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit verplicht de
gemeenten om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: "Voor iedere
gemeente van het Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de
opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking
treedt niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar".
• De gemeente moet haar opcentiemen delen door 1,588 ten opzichte van het aanslagjaar 2017
om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 2017.
Financiële weerslag
Registratiesleutel
001/001/001/001
0020/73000000

Geraamde
ontvangsten
1.777997,00 EUR

Besluit
eenparig
Artikel 1: Voor het aanslagjaar 2018 worden er gemeentelijke opcentiemen gevestigd ten laste van de
eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van belastbare goederen in de
gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Artikel 2: Er worden 882 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van het
aanslagjaar gevestigd.
Artikel 3: De vestiging en de inning van de gemeentelijke opcentiemen zullen door het toedoen van
de Vlaamse Belastingdienst geschieden.
Artikel 4: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.
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Artikel 5: Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

9

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING - AANSLAGJAAR 2018

Feiten en context
• De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
• Voor het aanslagjaar 2017 werd er een aanvullende belasting op de personenbelasting van
7,6 % goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 19 december 2016.
Juridische gronden
• Wetboek van de inkomstenbelastingen, meer bepaald artikelen 465 tot en met 470bis.
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen.
Argumentatie
• De gemeente heeft middelen nodig om haar werking te financieren.
• Naar analogie van de voorbije jaren stelt het college voor om een aanvullende belasting op de
personenbelasting van 7,6 % te heffen voor het aanslagjaar 2018.
Financiële weerslag
Registratiesleutel
001/001/001/001
0020/73010000

Geraamde
ontvangsten
2.030.882,00 EUR

Besluit
eenparig
Artikel 1: Voor het aanslagjaar 2018 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Artikel 2: De belasting wordt vastgesteld op 7,6 % van de overeenkomstig artikel 466 van het
Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze
belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het
aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
Artikel 3: De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het
bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.
Artikel 4: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

10

GOEDKEURING FINANCIEEL MEERJARENPLAN 2014-2019 ACHTSTE WIJZIGING

Feiten en context
• Meerjarenplan 2014 - 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 december 2013.
• Eerste meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 1
december 2014.
• Tweede meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 29
december 2014.
• Derde meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 26
oktober 2015.
• Vierde meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 28
december 2015
• Vijfde meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 mei
2016
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zesde meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 19
december 2016
Zevende meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 juli
2017
De opmaak van de meerjarenplan wijziging is tot stand gekomen na diverse besprekingen met
de diensten en het college.
Op 30 november 2017 verleende het managementteam gunstig advies over de achtste
wijziging meerjarenplan 2014 - 2019.
Op 11 december besliste het college van burgemeester en schepenen de achtste wijziging
meerjarenplan 2014- 2019 nog te wijzigen met toevoeging van twee budgetsleutels in het
boekjaar 2018 voor het opmaken van beheersplannen erfgoed.
aan de actie 3/5/4/2 werden volgende sleutels toegevoegd:
0729/61310030 vergoeding voor het opmaken van beheersplannen erfgoed 33500 EUR
0729/74099999 erfgoedpremie 26800 EUR

Juridische gronden
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincie en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013.
De omzendbrief BB 2017/5 van 6 oktober 2017.
Argumentatie
Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.
De financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan (M1) en de staat van het financiële
evenwicht (M2).
Het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein bevat voor elk jaar waarop het meerjarenplan
betrekking heeft, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van enerzijds de prioritaire
beleidsdoelstellingen en anderzijds het overige beleid.
De staat van het financiële evenwicht per financieel boekjaar bevat de raming van enerzijds het
resultaat op kasbasis en anderzijds de autofinancieringsmarge.
Het meerjarenplan is in financieel evenwicht wanneer het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar
groter dan of gelijk aan nul is.
versie 1
resultaat
kasbasis

2017
774.931

2018
742.835

2019
923.139

2020
443.441

Het meerjarenplan is in financieel evenwicht wanneer de autofinancieringsmarge van het laatste
financiële boekjaar waarop de financiële nota betrekking heeft groter dan of gelijk aan nul is.

autofinancieringsmarge

2017
34.131

2018
- 38.836

2019
343.309

2020
560.801

Het ontwerp van meerjarenplan 8ste wijziging voldoet aan de gestelde eisen betreffende de financiële
evenwichten met name het toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis) en het structureel evenwicht
(autofinancieringsmarge).
Bij collegebesluit van 11 december 2017 besliste het college om in extremis nog twee bijkomende
sleutels te voorzien:
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0729/61310030 vergoeding voor het opmaken van beheersplannen erfgoed: uitgave 33.500 EUR
0729/74099999 overige specifieke werkingssubsidies: erfgoedpremie: ontvangst 26.800 EUR
Er wordt voorgesteld om deze aangepaste versie ter goedkeuring voor te leggen. De raad formuleert
hierover geen bezwaren.
versie 2: na inbreng van de twee nieuwe sleutels voor erfgoed

resultaat
kasbasis

2017
774.931

2018
736.135

2019
916.439

2020
436.741

Het meerjarenplan is in financieel evenwicht wanneer de autofinancieringsmarge van het laatste
financiële boekjaar waarop de financiële nota betrekking heeft groter dan of gelijk aan nul is.

autofinancieringsmarge

2017
34.131

2018
- 45.536

2019
343.309

2020
560.801

Financiële weerslag
De meerjarenplan wijziging bevat voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft, het totaal
van de verwachte ontvangsten en uitgaven van enerzijds de prioritaire beleidsdoelstellingen en
anderzijds het overige beleid.
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Besluit
eenparig
Artikel 1: De achtste wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 wordt goedgekeurd.
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Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

11

BUDGET 2018: GOEDKEURING

Feiten en context
• Meerjarenplan 2014 - 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 december 2013.
• Eerste meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 1
december 2014.
• Tweede meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 29
december 2014.
• Derde meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 26
oktober 2015.
• Vierde meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28
december 2016.
• Vijfde meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30
mei 2016.
• Zesde meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19
december 2016
• Zevende meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 juli
2017
• Achtste meerjarenplan wijziging 2014 - 2019 heden ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
• De opmaak van het budget 2018 is tot stand gekomen na diverse besprekingen met de
diensten en het college.
• Op 30 november 2017 verleende het managementteam gunstig advies over het budget 2018.
• Op 11 december 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen de achtste
wijziging meerjarenplan 2014-2019 nog te wijzigen met toevoeging van twee budgetsleutels in
het boekjaar 2018 voor het opmaken van beheersplannen erfgoed.
• Aan de actie 3/5/4/2 werden volgende sleutels toegevoegd:
0729/61310030 vergoeding voor het opmaken van beheersplannen erfgoed 33500 EUR
0729/74099999 erfgoedpremie 26800 EUR
• De gemeenteraad van heden keurde de achtste wijziging goed van het meerjarenplan 20142019.
Juridische gronden
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincie en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
• Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
• De omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013.
• De omzendbrief BB 2017/5 van 6 oktober 2017.
Argumentatie
Het budget past in het meerjarenplan wanneer de autofinancieringsmarge van het financieel boekjaar
in het budget groter dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde boekjaar in het
meerjarenplan.
Voor het budget 2018 is dit het geval aangezien de achtste wijziging meerjarenplan 2014 - 2019
opgemaakt werd naar aanleiding van de opmaak budget 2018.
versie 1:
MJP 2014 - 2019
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budget 2018

Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge

742.835
-38.836

742.835
-38.836

versie 2: na inbreng van de twee nieuwe sleutels voor erfgoed

Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge

MJP 2014 - 2019
736.135
-45.536

budget 2018
736.135
-45.536

Financiële weerslag
Het budget 2018 bevat het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van enerzijds de
prioritaire beleidsdoelstellingen en anderzijds het overige beleid.

22

Besluit
eenparig
Artikel 1: Het budget 2018 goed te keuren met volgende resultaten:
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Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

RUIMTELIJKE ORDENING

24

12

GRUP EENVORMIGE ENTITEITEN - DEFINITIEVE VASTSTELLING

Feiten en context
• Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de deputatie op 24 mei 2012.
• Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 houdende toekenning exclusiviteit voor
bepaalde diensten aan Interleuven.
• Besluit van college van burgemeester en schepenen van 4 juli 2016 tot opsplitsing van RUP
Zonevreemdheid in RUP Restpercelen en RUP Eenvormige entiteiten.
• Toelichting tijdens de GECORO op 6 december 2016: de GECORO had geen opmerkingen bij
deze toelichting en gaf groen licht voor verdere uitwerking van het RUP Eenvormige entiteiten.
• Plenaire vergadering van 9 februari 2017.
• Collegebesluit van 13 maart 2017: principieel akkoord RUP Eenvormige Entiteiten
• Collegebesluit van 27 maart 2017: aanpassing documenten RUP Eenvormige Entiteiten met
betrekking tot de waterhuishouding en de erosie.
• Gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017 tot voorlopige vaststelling van RUP Eenvormige
entiteiten.
• Deels gunstig, deels ongunstig advies van Departement Omgeving van 10 augustus 2017.
• Gunstig advies van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 17 augustus 2017.
• Voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO op 24 oktober 2017.
• Collegebesluit van 27 november 2017: RUP eenvormige entiteiten - definitieve vaststelling.
Juridische gronden
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald artikels 2.2.1. t/m 2.2.5. en 2.2.13 t/m
2.2.18.
• Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 tot definitieve vaststelling van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 december 1997 en
latere wijzigingen, wat de bindende bepalingen betreft.
• Koninklijk Besluit van 7 november 1978 tot vaststelling van het gewestplan Aarschot-Diest en
navolgende wijzigingen.
Argumentatie
Een eenvormige entiteit wordt gedefinieerd als een ruimtelijke tot één geheel gegroeide woningcluster,
waarbinnen een diversiteit aan ontwikkelingsmogelijkheden geldt ten gevolge van een verschillende
juridische context.
Een cluster aan de Witteweg/Meutelstraat en een cluster aan de Tiensebaan werden geselecteerd als
entiteit.
Dit ruimtelijk uitvoeringsplan wil een planologische oplossing bieden aan beide eenvormige entiteiten
teneinde de ruimtelijke eenvormigheid binnen de woningcluster en in het ruimer straatbeeld te kunnen
blijven garanderen in de toekomst.
De ruimtelijk planners van Interleuven, opgenomen in het register van ruimtelijk planners, maakten het
ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Eenvormige entiteiten op, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit volgende delen:
• Deel I: toelichtingsnota
• Deel II: grafisch luik
• Deel III: verordenend luik (stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingsplannen)
• PLAN-MER screeningsnota (tekstbundel en kaartenbundel);
Het ontwerp RUP komt overeen met de krachtlijnen van het ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd in het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
De ontwikkelingsmogelijkheden binnen beide plangebieden overstijgen de ruimtelijke draagkracht niet.
Op 9 februari 2017 vond de plenaire vergadering plaats. Naar aanleiding van deze vergadering en de
uitgebrachte adviezen werden er een aantal wijzigingen aan het ontwerp doorgevoerd.
Op 22 maart 2017 werd een vrijblijvende toelichting gegeven aan de gemeenteraadsleden door de heer
Pardon, ruimtelijk planner Interleuven.
Op 27 maart 2017 besliste de gemeenteraad tot voorlopige vaststelling van het RUP Eenvormige
entiteiten.
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Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 29 juni 2017 tot en met 29 augustus 2017. Er
werden geen bezwaarschriften ingediend.
Departement Omgeving verleende deels gunstig, deels ongunstig advies op 10 augustus 2017.
• Het deelplan Witteweg-Meutelstraat werd gunstig geadviseerd gelet op de bindende bepaling 5
uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
• Het deelplan Tiensebaan werd ongunstig geadviseerd wegens het niet in overeenstemming zijn
met de opties van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen inzake de doelstellingen in het
buitengebied en geeft geen uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant verleende gunstig advies op 17 augustus 2017
overwegende dat het niet in strijd is met de beleidsopties van het provinciaal structuurplan VlaamsBrabant en addendum.
De adviezen werden gebundeld door de GECORO. De GECORO verleende vervolgens voorwaardelijk
gunstig advies op 24 oktober 2017. De aanpassingen die gevraagd werden in hun advies werden
intussen doorgevoerd aan het RUP.
Financiële weerslag
Geen financiële weerslag
Besluit
13 stemmen voor: Benny Reviers, Wouter Lenaerts, André Jonckers, Luc Janssens, André Govaerts,
Jean Michotte, Alex Vanbets, Anne Polleunis, Bart Volders, Raf Vanmeensel, Tommy Heusdens, Tom
Lemmens en Hans Vandenberg
2 onthoudingen: Johan Everaerts en Jan Van Cauwenbergh
Artikel
delen:
•
•
•
•

1: Het GRUP Eenvormige entiteiten wordt definitief vastgesteld. Dit bestaat uit de volgende
Deel I: toelichtingsnota
Deel II: grafisch luik
Deel III: verordenend luik (stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingsplannen)
PLAN-MER screeningsnota (tekstbundel en kaartenbundel).

Artikel 2: Onderhavig besluit, het definitief vastgestelde gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, het
volledig advies van de GECORO en de vereiste administratieve stukken worden binnen de 30 dagen
per beveiligde zending overgemaakt aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse
Regering en het Departement Omgeving, afdeling Vlaams-Brabant.
Artikel 3: Deze beslissing bekend te maken conform het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals
gewijzigd.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
Artikel 5: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

MILIEU
13
BEGELEIDING UITVOERING VAN HET GOEDGEKEURD GEMEENTELIJK
EROSIEBESTRIJDINGSPLAN - AANSTELLING EROSIECOÖRDINATOR 2019-2022
Feiten en context
• De gemeente Bekkevoort beschikt sedert 14 augustus 2009 over een goedgekeurd
erosiebestrijdingsplan.
• Voor de uitvoering van dit erosiebestrijdingsplan doet de gemeente beroep op een
erosiecoördinator via de dienstverlening van de Watering St-Truiden. De bestaande
overeenkomst loopt af in 2018.
• Via het Erosiebesluit kan de gemeente een subsidie ontvangen voor de begeleiding en
uitvoering van het erosiebestrijdingsplan door een erosiecoördinator.
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•

Begin oktober 2017 ontving de gemeente een ontwerpovereenkomst van de Watering StTruiden om de dienstverlening - het aanstellen van een erosiecoördinator - verder te zetten voor
de periode 2019-2022.

Juridische gronden
• Het Besluit van de Vlaamse regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding, zoals
tot op heden gewijzigd (Erosiebesluit).
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
• Het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015: vaststelling begrip dagelijks bestuur.
Argumentatie
• De huidige overeenkomst met de Watering St-Truiden, optredend als dienstverlener voor het
ter beschikking stellen van een erosiecoördinator, loopt af in 2018.
• De samenwerking met de erosiecoördinator verloopt goed en resulteerde in een reeks
uitgevoerde erosiebestrijdingswerken.
• De toegekende subsidie vanwege de Vlaamse overheid voor de periode 2010-2018 is reeds
voor meer dan 75% uitbetaald. Van zodra tenminste 75% van de subsidie is uitbetaald, kan de
gemeente voor een tweede maal hetzelfde subsidiebedrag van 12,50 EUR per hectare
plangebied aanvragen om de werking van de erosiecoördinator verder te zetten. Het plangebied
bedraagt 3.717 ha. Bijgevolg bedraagt de subsidie 46.462,50 EUR.
• Voor de aanvraag van de tweede subsidie voor de erosiecoördinator is opnieuw een
overeenkomst met de dienstverlener vereist.
• Het college besliste in zitting van 9 oktober 2017 om de samenwerkingsovereenkomst met de
Watering Sint-truiden voor het aanstellen van een erosiecoördinator aan de gemeenteraad ter
goedkeuring voor te leggen.
Financiële weerslag
Registratiesleutel
actie
001.001.001.001
0341/61399999

Transactie
2019-2022

Geraamde uitgave
jaarlijks € 11.615,62

Er is een visum vereist en dit wordt aangevraagd op 18 december 2017.
Registratiesleutel
actie
001.001.001.001
0341/74050020

Transactie
2019-2022

Geraamde ontvangst
jaarlijks € 11.615,62

Besluit
eenparig
Artikel 1: De bij onderhavige beslissing gevoegde overeenkomst tussen de Watering St-Truiden en
de gemeente Bekkevoort tot aanstelling van een erosiecoördinator voor de begeleiding van de
uitvoering van het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan voor de periode 2019-2022 wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De secretaris en de burgemeester worden gemachtigd om de overeenkomst te
ondertekenen.
Artikel 3: Een aanvraag tot tweede subsidie voor het aanstellen van een erosiecoördinator in te
dienen bij het Departement Omgeving, Dienst Land en Bodembescherming vóór 31 december 2017.
Artikel 4: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

14 CONTANTBELASTINGREGLEMENT VOOR DE INZAMELING EN VERWERKING VAN HET
HUISHOUDELIJK AFVAL EN DAARMEE VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL DIT ZOWEL VOOR
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DE HUIS-AAN-HUIS INZAMELING, INZAMELING OP AFROEP, VIA SORTEERSTRATEN ALS DE
INZAMELING OP HET CONTAINERPARK
Feiten en context
• Belastingreglement voor de inzameling en verwerking van de hiernavolgende fracties van het
huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft en pmd (gemeenteraadsbesluit van 1
december 2014).
• Belastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden
afvalstoffen (gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016).
• Ecowerf vraagt per mail van 10 november 2017 om bovenvermelde belastingreglementen
samen te voegen tot één contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het
huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, dit zowel voor de huis-aan-huis
inzameling, inzameling op afroep, via sorteerstraten, als de inzameling op het recyclagepark.
Juridische gronden
• de Grondwet, in het bijzonder artikel 170, §4.
• het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen.
• het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd.
• het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen.
• het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), zoals gewijzigd.
• de bijlagen bij het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), zoals gewijzigd, in het bijzonder bijlagen 2.1. en 5.1.4.
• het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, alsook het verslag van de
advies- en inspraakreacties bij dit plan, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16
september 2016; (Dit uitvoeringsplan vervangt het plan ‘Milieuverantwoord beheer van
huishoudelijke afvalstoffen’ en het plan ‘Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine
ondernemingen’).
Argumentatie
Met ingang van 8 december 2003 deed de gemeente beheersoverdracht aan EcoWerf voor de
inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil, gft, pmd,
papier en karton, snoeihout en grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval).
Met ingang van 19 december 2016 deed de gemeente beheersoverdracht aan EcoWerf voor de
inzameling op het containerpark van zachte plastics en op 25/09/2017 voor de huis-aan-huis inzameling
van zachte plastics.
De huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil en gft (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval)
werd met ingang van 1 maart 2008 geautomatiseerd. Deze automatisering impliceert dat de voormelde
afvalfracties dienen te worden aangeboden in daartoe ter beschikking gestelde containers, voorzien van
een elektronische gegevensdrager die toelaat de aanbieder te identificeren, en dat het aangeboden
afval wordt gewogen en geregistreerd.
De kosten voor de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, gft, zachte plastics, snoeihout en
grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) wegen zwaar door op de gemeentelijke financiën.
De gemeentelijke inkomsten en uitgaven dienen echter in evenwicht te zijn. Derhalve worden de kosten
voor de huis-aan-huis inzameling verhaald op de aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting.
Met ingang van 8 december 2003 deed de gemeente beheersoverdracht aan de intergemeentelijke
vereniging EcoWerf voor de uitbating van het gemeentelijke recyclagepark.
De uitbating van het recyclagepark in de gemeente werd met ingang van 1 juni 2008 geautomatiseerd.
Deze automatisering impliceert dat de bezoeker van het recyclagepark zal worden geïdentificeerd en
dat zijn bezoek aan het recyclagepark zal worden geregistreerd, alsook dat de aangevoerde
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gesorteerde huishoudelijke
geregistreerd.

afvalstoffen

en

vergelijkbare

bedrijfsafvalstoffen

zullen

worden

De kosten voor de uitbating van het gemeentelijk recyclagepark, - en meer in het bijzonder de hiermee
verbonden kosten voor inzameling en verwerking van de daar aangeboden afvalstoffen - wegen zwaar
door op de gemeentelijke financiën. De gemeentelijke inkomsten en uitgaven dienen echter in evenwicht
te zijn. Derhalve worden de kosten voor inzameling en verwerking van de op het recyclagepark
aangebrachte afvalstoffen, verhaald op de aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting die
gedifferentieerd is in functie van de fractie en volume of het gewicht van de aangeboden afvalstoffen.
De invoering van een dergelijke gedifferentieerde contantbelasting laat de gemeente toe om het principe
van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo prioriteit te verlenen aan afvalvoorkoming en slechts
in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren.
Een dergelijke gedifferentieerde contantbelasting in combinatie met de basisfinanciering vanuit de
algemene middelen van de gemeente is een optimale invulling van het principe van “de vervuiler
betaalt”.
Er wordt naar gestreefd om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing
en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) in de
gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.
Financiële weerslag
Registratiesleutel
0020/73322000
actie 001/001/001/001

Transactiemoment
2018 e.v.

Geraamde uitgave
€ 224.000

0020/73323000
001/001/001/001

2018 e.v.

€

8.500

Besluit
eenparig
Artikel 1: Onderstaand contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het
huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling,
inzameling op afroep, via sorteerstraten als de inzameling op het recyclagepark.
Artikel 1:
Met ingang van 01/01/2018 wordt er in de gemeente een contantbelasting gevestigd voor de huis-aanhuis inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval, de zachte plastics, grofvuil (en het
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) en voor het ter inzameling en verwerking aanbieden van
afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark.
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:
Toegangskaart: elektronische badge op naam van de referentiepersoon die bij aanbieding toegang
verleend tot de OCT en of recylagepark(en). De badge registreert de gebruiker en het volume of het
gewicht van de aangeboden fractie. Elke gebruiker en bij uitbreiding ook de badge maakt deel uit van
een door EcoWerf gedefinieerde gebruikersgroep.
Gebruikersgroep: een selectie van aansluitpunten die op basis van het domicilie-adres geselecteerd
worden, een elektronische toegangsbadge krijgen toegewezen en op deze wijze toegang krijgen tot een
sorteerstraat en/of recyclagepark(en).
Aansluitpunt (ASP):
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1) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een
woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van inschrijving in het
bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd,
gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden,
2) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een
woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van een machtiging
van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan
aanbieden, en
3) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente waarin
een instelling van openbaar nut, een school, een vereniging die deel uitmaakt van de
gemeentelijke cultuur-, sport- of jeugd-, senioren- of milieuraad, gevestigd is, die op basis van
een machtiging van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter
inzameling kan aanbieden.
Aansluitpunt commercieel:
Iedere entiteit, met een maximale oppervlakte van 200 m² (gebouw, infrastructuur of domein) op het
grondgebied van de gemeente mét een commerciële functie, waarin beroepsactiviteiten worden
ontplooit (vrij beroep, handel, zorgactiviteiten…) die op basis van de inschrijving in het
bevolkingsregister/handelsregister van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en
karton ter inzameling kan aanbieden.
De juiste oppervlakte van het commercieel aansluitpunt wordt vastgelegd hetzij op basis van de
goedgekeurde bouwvergunning, hetzij op basis van de afgesloten huurovereenkomst.
Aorta: de databank waarin EcoWerf per gezin of per onderneming registreert:
• de relevante identificatiegegevens van het gezin of de onderneming en de referentiepersoon
van het betrokken gezin of onderneming
• de relevante DifTar-gegevens inzake inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, individueel en gedifferentieerd per afvalstroom, zodat ze
afzonderlijk kunnen getarifeerd worden. De relevante gegevens zijn onder meer de aard van de
aangeboden afvalstof, het gewicht ervan en het aantal afvalbewegingen.
Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening voor de inzameling en de verwijdering van de
aangeboden huishoudelijke afvalstoffen en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval en/of toegang te
krijgen tot de recyclageparken, moeten de gezinnen of ondernemingen op het grondgebied van de
gemeente zich laten registreren in Aorta. De registratie kan gebeuren bij de bevoegde gemeentedienst.
Voor zover de gegevens van het gezin zijn opgenomen in het rijksregister (via het bevolkings- of
vreemdelingenregister) is er geen afzonderlijke registratie vereist, maar voert EcoWerf de registratie uit
op basis van deze gegevens.
Voor elk gezin of elke onderneming zoals omschreven in dit reglement is een registratie verplicht en is
er maximaal één registratie mogelijk.
Per gezin of per onderneming in het bedieningsgebied wordt er in Aorta een formulier aangemaakt. Het
formulier omvat voor het gezin of de onderneming de vermelding van de referentiepersoon, het adres,
een bankrekeningnummer, een detail van de diensten waarvan gebruik kan worden gemaakt, een
rekenstaat, het rijksregisternummer of nummer van het vreemdelingenregister van de
referentiepersoon, het ondernemingsnummer, en het EcoWerf-klantennummer. Er wordt geregistreerd
of het formulier wordt aangemaakt voor een gezin, een tweede verblijf, een gemeenschap of voor een
onderneming, vereniging, school, gemeentelijke overheid of andere overheid. Indien de
referentiepersoon bereid is deze gegevens te verstrekken, vermeldt het formulier ook één
telefoonnummer en een e-mailadres van het gezin of de onderneming.
In de databank wordt eveneens geregistreerd :
• het type en het aantal van de ter beschikking gestelde containers per ophaalpunt
• de (extra) toegangsbadges voor het recyclagepark die werden verleend.
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Op basis van het bedrag van de rekenstaat in de databank en in functie van de beschikbare diensten
wordt bepaald of er aan de belastingplichtige betalingsuitnodigingen verstuurd worden en of de
belastingplichtige in de voorwaarden verkeert om dienstverlening inzake inzameling en verwerking van
huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval te ontvangen.
De gegevens van Aorta kunnen door EcoWerf worden aangewend voor het versturen van
betalingsuitnodigingen.
Wanneer er niet langer beroep wordt gedaan op enige dienst inzake verwerking van huishoudelijke
afvalstoffen en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, en dit door de gemeente gemeld wordt aan
EcoWerf, zal EcoWerf de mini-containers ophalen en eventueel de recyclageparkkaart blokkeren. Op
vraag van de burger kan het eventuele onbestede tegoed op het rekeningnummer van de
referentiepersoon terug betaald worden.
Referentiepersoon : de meerderjarige persoon die in Aorta als referentiepersoon voor het gezin of de
onderneming wordt vermeld. Als de registratie gebeurt :
• voor een gezin, wordt van rechtswege de persoon die, volgens de opgave van het rijksregister,
als referentiepersoon van het gezin, vermeld staat in het bevolkingsregister of
vreemdelingenregister, ook geregistreerd als referentiepersoon in de databank
• voor een onderneming is het een meerderjarige natuurlijke persoon die geacht wordt de
onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
DifTar-rekening: de individuele rekening die per gezin of per onderneming in de databank wordt
bijgehouden en waarop afzonderlijk worden ingeschreven :
• de volgens dit reglement verschuldigde contantbelasting;
• de volgens dit reglement verschuldigde kohierbelasting;
De rekenstaat geeft op elk ogenblik getrouw weer wat de schuld of het tegoed is van het gezin of de
onderneming.
Huishoudelijk afval: Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere
huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de omvang, de
aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden aangeboden, met
uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft (groenten, tuin– en
fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude metalen, houtafval, snoeihout
en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, steenachtige
fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.
Groente-, Fruit- en Tuinafval (gft): Organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen
van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en theezakjes,
koffiedik en papieren koffiefilters, papier van keukenrol, plantaardig keukenafval en etensresten,
verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en
schaafkrullen, gazonmaaisel in kleine hoeveelheden, bladeren, onkruid en resten uit groente- en siertuin
en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of uit een bedrijfsactiviteit
die vergelijkbaar is met een huishouden.
Huisvuil: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding (en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit)1, die in het voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen
geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-,
fruit- en tuinafval (en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval)1 of groenafval, plastic flessen en
flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) en andere verplicht in te zamelen selectieve
afvalstoffen.
Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD): Plastic flessen en
flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De
aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas,
etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
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Papier en karton: Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en
ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier,
boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met
magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken e.d.
Herbruikbare goederen: Alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane
afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden
gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische
informatiedragers, speelgoed, …
Textiel: Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen,
tafelkleden, servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Frituurolie en afgelaten motorolie: Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of
synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering van
grote hoeveelheden motorolie, olie met pcb’s of andere giftige stoffen.
Klein Gevaarlijk Afval (KGA): De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA.
Glas: Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels, deksels en sluitingen, met uitzondering
van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas, rookglas,
autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein, aardewerk,
beeldbuizen, e.d.
Hol Glas: Betreft alle flessen en bokalen.
Vlak glas: Alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas, nietgewapend glas, die geen hol glas zijn.
Groenafval: Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, bladeren,
organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en kerstbomen,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.
Snoeihout : Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van minder
dan 10 cm), haagscheersel.
Gras- en bladafval: Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal tuinonderhoud, met
uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond.
Boomstronken: Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden ingezet
in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik.
Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van ferroen non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen.
Bouwafval: Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a.
Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas,
hout en/of aarde.
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Steenafval: Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen … ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt, keramiek, gips en
kalk, cellenbeton, asbest, …
Keramiek: Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s, tegels, stenen borden en tassen,
porselein, …, met uitzondering van steenafval.
Gips en kalk: Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel … ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met
uitzondering van cement, stenen, asfalt, …
Cellenbeton: Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Asbestcement: Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën, vlakke
eterniet … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic golfplaten, …
Sloophout: Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en grote
speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geïmpregneerde houtsoorten (tuinmeubelen), hout
vermengd met ijzer of glas, treinbilzen.
E.P.S.: Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim,
verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim,
styrofoamplaten,…
Zachte plastics: Alle zuiver zachte plastics zoals zakjes, draagtassen, blisters (zonder aluminiumfolie),
(noppen)folies, kuipjes, vlootjes, (yoghurt)potjes, bloempotjes, plantentrays, speelgoed (zonder
batterijen of elektronica) en harde plastics kleiner dan een emmer van 10 liter, met uitzondering van
plastic flessen en flacons (pmd), klein gevaarlijk afval (siliconentubes, bussen van
detergenten, olievaten, verfpotten), piepschuim, (schuim)rubber, zwembandjes, zilverkleurige folies,
pvc, touwen en netten.
Harde plastics: Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, tuinmeubelen,
bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ... ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met
uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga), bouwen isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van voedings- waren, plastic blisters en straps, cd’s, dvd’s
en videobanden (restafval), ...
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten: Apparaten die elektrische stromen of
elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en apparaten voor het
opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een van de categorieën,
vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning
van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle onderdelen,
subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op het moment dat
het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: apparaten die deel zijn
van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de bescherming van de
wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en oorlogsmateriaal, tenzij het
gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn bestemd, en grote, niet-verplaatsbare
industriële installaties van elektrische en elektronische gereedschappen en tuingereedschappen.
Kurk: Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels,
wandbedekking, ….
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Recyclagepark: Een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar particulieren
en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde
huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen
bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren.

Artikel 2:
De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de specifieke
dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang de soort en de hoeveelheid of het gewicht van het
afval bij de huis-aan-huis inzameling dan wel de inzameling via het recyclagepark van het gewoon
huisvuil, gft, pmd, zachte plastics, grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval).

Artikel 3:
§1. DifTar huis-aan-huis inzameling
De contantbelasting voor de huis-aan-huis inzameling in functie van de fractie en het gewogen
gewicht of het volume van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen bedraagt:
Fractie

Contantbelasting particulieren Contantbelasting KMO

a) Huisvuil
- inzameling en verwerking
- per kg gewogen huisvuil

€ 0,25 / kg

€ 0,25 / kg

€ 0,50 / aanbieding
€ 0,50 / aanbieding
€ 1,00 / aanbieding

/
€ 0,50 / aanbieding
€ 1,00 / aanbieding

€ 1,50 / aanbieding

€ 1,50 / aanbieding

€ 5,00 / aanbieding
€ 75,00 / inzameling op afroep

€ 5,00 / aanbieding
€ 75,00 / inzameling op afroep

€ 0,84 / maand
€ 0,84 / maand
€ 1,66 / maand
€ 1,81 / maand
€ 4,58 / maand
€ 25,00 / slot

/
€ 1,84 / maand
€ 2,47 / maand
€ 2,64 / maand
€ 7,07 / maand
€ 25,00 / slot

€ 0,18 / kg

€ 0,18 / kg

€ 0,84 / maand
€ 0,84 / maand
€ 1,66 / maand
€ 4,58 / maand
€ 25,00 / slot

/
€ 1,84 / maand
€ 2,47 / maand
€ 7,07 / maand
€ 25,00 / slot

-

-

aanbiedingskost
- aanbieding 40 l container
- aanbieding 120 l container
- aanbieding 240 l container
- aanbieding 360 l
container(*)
- aanbieding 1100 l container
- voorrijkost op afroep(1)
gebruiksrecht container
- container 40 l
- container 120 l
- container 240 l
- container 360 l*
- container 1100 l
- aankoop slot

b) Gft-afval
- inzameling en verwerking
- per kg gewogen gft
-

gebruiksrecht container
- container 40 l
- container 120 l
- container 240 l
- container 1100 l
- aankoop slot

(1) Inwoners die uitzonderlijk een hoeveelheid huisvuil wensen aan te bieden die groter is dan de
gebruikte container kunnen tot 3 maal per jaar, mits een aanvraag minimaal 1 werkdag voor de
ophaaldag, maximaal 6 zakken (maximaal 60l) aanbieden naast de container. Wanneer dit
ontoereikend is kan men kiezen voor inzameling op afroep waarbij de voorrijkost wordt aangerekend. In
beide gevallen wordt het huisvuil gewogen en aangerekend.
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c) Pmd-afval (60 l zak)

€ 0,15 / zak

€ 0,15 / zak

d) Zachte plastic (60 l zak)

€ 0,25 / zak

€ 0,25 / zak

e) Grofvuil
- voorrijkost op afroep

€ 12,50 / aanleveringsbeurt

€ 12,50 / aanleveringsbeurt

-

€ 5,00 / begonnen 0,5 m³

€ 5,00 / begonnen 0,5 m³

€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 5,00

verwerking per pakket
of
- 1 persoonsmatras
- 1 persoonsbed
- 2 persoonsmatras
- 2 persoonsbed
- zetel: 1-zit
- zetel: 2-zit
- zetel: 3-zit
- stoel (2 stuks)
- (tuin)tafel

De gewichtsmeting is tot op 0,5 kg nauwkeurig.
(*) De 360L container kan niet afzonderlijk gehuurd worden. Deze worden alleen in een set van 3
stuks aangeboden als alternatief voor een 1100L container wanneer de 1100L container niet geledigd
kan worden door het ingezette materieel van EcoWerf.

§2. DifTar recyclagepark (volumepark)
Fractie
a) Grofvuil
- Volume 1 perskamer
of
- Per pakket van 0,5 m3
- of
- 1 persoonsmatras
- 1 persoonsbed
- 2 persoonsmatras
- 2-persoonsbed
- zetel: 1-zit
- zetel: 2-zit
- zetel: 3-zit
- stoel (2 stuks)
- (tuin)tafel
Volumetarief

Contantbelasting particulieren Contantbelasting KMO
20,00 €/perskamer
5,00 €/begonnen 0,5 m³
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
5,00 €
5,00 €

5,00 €/begonnen 0,5 m³
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
5,00 €
5,00 €

Contantbelasting particulieren Contantbelasting KMO( 2)

a) Bezoek aan het containerpark
- auto, voetganger, fiets
€ 2,5 / beurt
- aanhangwagen
€ 7,5 / beurt
- bestelwagen
€ 20,00 / beurt
b) Asbestcement, kga, en aeea

20,00 €/perskamer

€ 5,00 / beurt
€ 15,00 / beurt
€ 30,00 / beurt

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

6 per aansluitpunt

(2) KMO’s kunnen een specifieke toegangsbadge aanvragen als KMO.
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Geen

c) Gratis toegangsbeurten per
jaar

d) Tarief grote hoeveelheden

-

Een personenwagen, fietser
of voetganger wordt
verrekend als 1 gratis
toegangsbeurt

-

Een aanhangwagen wordt
geteld als 3 gratis
toegangsbeurten

-

Een bestelwagen kan geen
gebruik maken van de gratis
beurten

Vanaf het 19e bezoek binnen
hetzelfde kalenderjaar worden
de KMO tarieven van toepassing
op de betrokken particulier

Artikel 4:
Indien het afval wordt aangeboden door een gezin dan is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de
referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het gezin die in de woongelegenheid
van de referentiepersoon verblijven.
Indien het afval wordt aangeboden door een onderneming of vereniging dan is de belasting hoofdelijk
verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming, zijnde iedere natuurlijke – of rechtspersoon
die de onderneming uitmaakt of de leden van de vereniging, indien deze geen rechtspersoonlijkheid
heeft.

Artikel 5:
§ 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de
contantbelasting betreffende de inzameling en verwerking verschuldigd op het ogenblik dat de
kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen worden
geregistreerd.
De contantbelasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks verschuldigd in de helft
van de maand.
§ 2. Iedere gebruiker van een container dient vooraf een bedrag te storten op de DifTar-rekening en dit
in functie van de gebruikte containers:

Aantal en type containers

Voorsc
hot
1 of meerdere containers van 40 en 120 €
l of een particuliere gebruiker van een 50,00
sorteerstraat
Per container van 240 l of een niet- €
particulier
gebruiker
van
een 100,00
sorteerstraat
Per container van 1100 l of per set van €
3 x 360 l containers
500,00

Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval, zal de
contantbelasting, zoals bepaald in artikel 3, in mindering worden gebracht van het vooraf betaalde
bedrag. De contantbelasting voor het meegegeven gewicht zal afgerond worden tot op 2 cijfers na de
komma.
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Zodra het beschikbare bedrag lager is dan € 10,00 wordt een nieuwe betalingsuitnodiging gestuurd naar
de referentiepersoon. De containers worden niet meer geledigd van zodra de vervaldatum van de
herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager is dan € 0. Het aanzuiveren van de DifTarrekening is mogelijk door betaling via overschrijving of door betaling met Bancontact in het
recyclagepark.
Indien de niet-geledigde containers niet tijdig worden binnengehaald, kunnen ze worden geledigd aan
het tarief vastgesteld in het gemeentelijk belastingreglement betreffende het ambtshalve opruimen van
sluikstorten door of in opdracht van de gemeente.
Bij afmelding (verhuis, overlijden, …) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het nog beschikbare
bedrag teruggestort op rekeningnummer van de begunstigde, tenzij de begunstigde nog een
openstaande schuld heeft aan de gemeente. Een eindafrekening wordt afgeleverd aan de begunstigde.
§3. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven pmd-zakken en zakken
voor de inzameling van zachte plastics (roze zak) zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop
ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).
§4. Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering nog
niet verlopen is, zal de bezoeker van het recyclagepark hierop attent gemaakt worden en geen
mogelijkheid meer hebben om het tarief voor betalende fracties via de DifTar-rekening te betalen. In dit
geval zal ook steeds gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal bedrag
dat gelijk is aan de schuld.
Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering is
verlopen, zal bij de ingang gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal
bedrag dat gelijk is aan de schuld. Indien het saldo niet wordt aangezuiverd zal hij/zij geen toegang
krijgen. Men zal ook geen gebruik meer kunnen maken van de inzameling op afroep tot het saldo werd
aangezuiverd.

Artikel 6:
Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangskaart wordt een
contantbelasting gevraagd van € 5,00. Dit bedrag zal aangerekend worden via de DifTar-rekening.
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het aanbrengen van afval
afkomstig vanuit de gemeente, een kaart voor het recyclagepark aanvragen bij het gemeentebestuur.
De kaarten worden uitgeleend voor een periode van maximum 3 weken, tegen een waarborg van
€
50,00.

Artikel 7:
Bij ontstentenis van betaling wordt de contantbelasting conform artikel 4, § 7 van het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen omgezet in een kohierbelasting.
Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een kohierbelasting,
met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van drie maanden
vanaf de verzending van het aanslagbiljet.
De belasting is persoonsgebonden waardoor de gemeente/stad de mogelijkheid heeft om gebruik te
maken van het positief saldo op een ander particulier ASP betreffende dezelfde persoon/
referentiepersoon om het negatief saldo aan te zuiveren, alvorens over te gaan tot inkohiering.

Artikel 8:
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen deze
contantbelasting bij het College van Burgemeester en Schepenen .
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Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd
zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf
de datum van de contante inning/aanrekening op de DifTar-rekening .
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na
indiening ervan.
Het bezwaar wordt behandeld volgens de bepalingen van artikel 9, § 4 en 5 van het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen. De kennisgeving van de beslissing zal de instantie vermelden waarbij, en de
termijn waarbinnen, er tegen de beslissing beroep kan aangetekend worden conform artikel 10 van het
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 9:
Deze belasting zal definitief zijn indien geen tijdige dan wel ontvankelijke bezwaren ingediend werden.
Artikel 10:
Per 1 januari 2018 worden volgende belastingreglementen opgeheven:
• Belastingreglement voor de inzameling en verwerking van de hiernavolgende fracties van het
huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft en pmd (gemeenteraadsebsluit van 1
december 2014).
• Belastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden
afvalstoffen (gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016).
Artikel 11:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 12:
Een afschrift van de beslissing zal overgemaakt worden aan EcoWerf.
Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.
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VERLENEN MANDAAT AAN ECOWERF VOOR HET INNEN VAN BELASTINGEN

Feiten en context
• Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 waarbij aan Ecowerf mandaat werd
verleend voor het innen van de belasting voor toegang tot en het aanbieden van betalende
afvalfracties op het containerpark.
• Mailbericht van EcoWerf van 10 november 2017 over het toekennen van een mandaat aan
EcoWerf voor het innen van retributies en belastingen voor de inzameling aan huis van
betalende afvalfracties.
• Het collegebesluit van 27 november 2017: verlenen mandaat aan Ecowerf voor het innen van
belastingen.
• Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2017: goedkeuring contantbelastingreglement
voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar
bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling op afroep, via
sorteerstraten als de inzameling op het containerpark.
Juridische gronden
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen.
• Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012.
• Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (het Materialendecreet).
• Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
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•

Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16 september 2016.

Argumentatie
• Het huis-aan-huis aanbieden van huisvuil en gft geschiedt volgens het DifTar-principe van de
vervuiler betaalt.
Het aan huis aanbieden van grofvuil geschiedt op afroep. De aangeboden hoeveelheid en de
voorrijkost worden aangerekend via een factuur aan de aanbieder.
De betaling gebeurt op volgende wijze: de inwoner betaalt op een rekening van de gemeente;
EcoWerf registreert en rapporteert naar de gemeente; de gemeente betaalt maandelijks een
werkingsbijdrage aan EcoWerf.
De opvolging van wanbetalers is volgens het huidige systeem een verantwoordelijkheid van de
gemeente.
• Artikel 26 van het Materialendecreet laat toe dat gemeenten het innen van retributies en
belastingen toevertrouwen een een intergemeentelijk samenwerkingsverband.
• Indien EcoWerf zelf de belasting rechtstreeks zou innen dan zouden de betalingen op volgende
wijze gebeuren: de inwoner betaalt rechtstreeks aan EcoWerf; EcoWerf factureert de
werkingsbijdrage voor haar dienstverlening aan de gemeente maar maakt tegelijkertijd een
creditnota over aan de gemeente voor de ontvangen inkomsten; het eventuele saldo zal dan
overgemaakt worden hetzij door EcoWerf hetzij door de gemeente.
EcoWerf zou dan eveneens de wanbetalingen kunnen opvolgen.
De voordelen hiervan zijn dat de betalingsprocedure eenvoudiger en efficiënter wordt. EcoWerf
centraliseert en ontlast de gemeente.
• Om dit mogelijk te maken is het vereist dat de gemeente expliciet machtiging verleent aan
EcoWerf om in haar naam en voor haar rekening de contantbelasting te innen die door de burger
verschuldigd is voor de inzameling aan huis.
• EcoWerf wenst rechtstreeks te kunnen innen met ingang van 1 januari 2018.
Financiële weerslag
Geen financiële weerslag.
Besluit
eenparig
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2018 EcoWerf te machtigen om de contantbelasting die door de
burger verschuldigd is voor de inzameling aan huis van betalende afvalfracties te innen in naam en
voor rekening van de gemeente.
Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

16 GEMEENTELIJK PREMIEREGLEMENT VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN INDIVIDUELE
CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS, PROPAAN OF STOOKOLIE VOOR BESTAANDE
WONINGEN EN GEBOUWEN VAN SCHOLEN, KERKFABRIEKEN EN VERENIGINGEN
Feiten en context
• Uit de woonenquête die Hartje Hageland in 2015 voor de 4 gemeenten van haar werkingsgebied
uitvoerde, blijkt dat 2/3 van de verwarmingsketels 15 jaar of ouder is. Vanaf de leeftijd van 15
jaar spreekt men over oude verwamingsketels die een slecht rendement opleveren en nadelig
zijn voor het milieu.
• Het gemeenteraadsbesluit van 25 september 2017: premiereglement voor de installatie van een
individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie voor bestaande woningen.
• Het collegebesluit van 30 oktober 2017: voorstel tot aanpassing gemeentelijk premiereglement
voor de installatie van een individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie.
Juridische gronden
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Argumentatie
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•
•

•
•

De vermindering van de CO2-uitstoot en de vermindering van het energieverbruik behoren tot
de prioritaire doelstelling van de gemeente 'Bekkevoort investeert in biodiversiteit en
duurzaamheid en engageert zich te streven naar klimaatneutraliteit'.
De toekenning van een premie voor het installeren van een individuele condensatieketel op
aardgas, propaan of stookolie ter vervanging van oude verwarmingsketels, kan de aankoop van
energiezuinige ketels bevorderen en kan op deze manier bijdragen tot een verlaging van de
CO2-uitstoot en energieverbruik.
Niet alleen bij particulieren zijn vaak nog zeer oude verwarmingketels in gebruik, maar ook in
scholen, gebouwen van verenigingen en kerkfabrieken.
Scholen en gebouwen van verenigingen of kerkfabrieken zijn vaak ook nog uitgerust met een
verouderde en milieubelastende verwarmingsketel. Ook hier kan de premie een stimulans zijn
om de oude ketel daadwerkelijk te vervangen door een energiezuiniger en minder
milieubelastende ketel.

Financiële weerslag
registratiesleutel

transactiemoment

0390/64910000
actie 003/001/002/003

2018 en volgende jaren

geraamde
uitgave
€ 2.500/jaar

Er is geen visum vereist.
Besluit
eenparig
Artikel 1: Het gemeentelijk premiereglement voor het installeren van een individuele condensatieketel
op aardgas, propaan of stookolie aan te passen, zodat de volledige tekst ervan als volgt luidt:
Gemeentelijk premiereglement voor het installeren van een individuele condensatieketel op aardgas,
propaan of stookolie voor bestaande woningen, wooneenheden of gebouwen van scholen,
kerkfabrieken en verenigingen
Artikel 1: Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten,
verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor het installeren van individuele
condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie voor bestaande woningen en voor gebouwen van
scholen, kerkfabrieken en verenigingen.
Artikel 2: Toekenningsvoorwaarden
§1. de premie is enkel geldig bij een bestaande vergunde woning, wooneenheid of gebouw.
Als bestaande woning, wooneenheid of gebouw wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan
een vergunde woning, wooneenheid of gebouw, ouder is dan 10 jaar op datum van de premieaanvraag.
§2. de premieaanvraag is enkel geldig samen met een kopie van de factuur (geen offerte of kasticket)
voor het leveren en plaatsen van de condensatieketel op aardas, propaan of stookolie met vermelding
van het merk, type, vermogen, kostprijs van de ketel en de plaatsing, en de datum waarop de installatie
werd geplaatst en een gedateerde foto van de geplaatste condensatieketel, waarop het kenplaatje van
de ketel zichtbaar is.
§3. De condensatieketel is voorzien van een CE-markering en beschikt minstens over een Bproductlabel, toegekend volgens de Gedelegeerde Verordening (EU) nr 811/2013 van de Commissie
van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees parlement en de Raad
wat betreft de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen,
pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuursregelaars en zonne-energie-installaties en
pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties.
§4. De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een
attest van de aannemer.
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§5. bij de vervanging van een oude verwarmingsketel op stookolie door een condensatieketel op
aardgas of propaan, wordt de premie enkel toegekend nadat de stookolietank op de waartoe wettelijk
voorziene wijze buiten gebruik is gesteld. De aanvrager moet hiertoe de nodige bewijsstukken kunnen
voorleggen.
Artikel 3: Premiebedrag
De premie bedraagt 250,00 EUR per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie.
Artikel 4: Aanvraag tot premie
§1. De aanvraag dient te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op het door
de gemeente ter beschikking gestelde aanvraagformulier, samen met de gevraagde bijlagen.
§2. Het aanvraagformulier dient het college te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum.
Artikel 5: Controle
De aanvrager geeft toelating aan een bevoegd ambtenaar om de toepassing van dit reglement ter
plaatse te controleren.
Indien blijkt dat de voorwaarden van het premiereglement niet nageleefd zijn, dan zal de premie niet
worden uitgekeerd. Het is de aanvrager toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om
alsnog aan de voorwaarden te voldoen.
Artikel 6: Toekenning van de premie
§1. De premie kan slechts eenmaal per woning, wooneenheid of gebouw worden toegestaan.
§2. de premie wordt toegekend aan de aanvrager, hetzij de eigenaar of vruchtgebruiker van de woning,
wooneenheid of gebouw, hetzij de gebruiker of huurder van de woning, wooneenheid of gebouw mits
de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.
§3. de premie zal binnen een redelijke termijn na het indienen van de aanvraag, vergezeld van de nodige
bewijsstukken, worden uitbetaald na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.
De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen over de aanvraag.
Artikel 7: Het aangepast reglement treedt in werking op 1 januari 2018.
Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

SECRETARIAAT
17

INTERLEUVEN - GOEDKEURING STATUTENWIJZIGING

Feiten en context
•
Interleuven stuurde op 9 november 2017 een brief betreffende de beslissing van de raad van
bestuur van 08 november 2017, waarbij een voorstel van statutenwijziging principieel werd
goedgekeurd, en waarin aan de gemeente tevens wordt gevraagd om het voorstel van wijziging in
de statuten nog dit jaar te agenderen ter goedkeuring op de gemeenteraad.
•
De voorgestelde wijzigingen aan de statuten hebben betrekking op de mogelijke toetreding bij
IL
van de politiezones van het arrondissement Leuven en de hulpverleningszone Oost, VlaamsBrabant.
Juridische gronden
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
• De wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van de Vlaamse raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en
de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
• Het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd;
• De gecoördineerde statuten van Interleuven.
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Argumentatie
De mogelijkheid van toetreding is voorzien in de decreetwijziging van 27 juni 2016 van het decreet
intergemeentelijke samenwerking.
De raad van bestuur heeft zich aldus in zitting van 8 november 2017 principieel akkoord verklaard
met een uitbreiding en zal hiertoe de politiezones en de hulpverleningszone binnen haar
werkingsgebied aanschrijven met de mogelijkheid om zich als deelnemers aan te sluiten zodra de
huidige deelnemers hiermee instemmen.
Op de raad van bestuur van 8 november 2017 werd tevens principieel beslist om artikel 17.2. aan
te passen als volgt: de uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel in de
vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad,
zonder dat deze uitkering echter de nominale waarde van zijn aandeel in de vereniging kan
overschrijden.
De vraag om dit nog dit jaar op de gemeenteraad te agenderen is het gevolg van de bepalingen
van het decreet intergemeentelijke samenwerking waarin wordt bepaald dat er geen
statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van het jaar waarin
verkiezingen voor een algehele vernieuwing met de gemeenteraden worden georganiseerd, tenzij
ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting of om het aantal mandaten binnen het
intergemeentelijk samenwerkingsverband te verminderen.
De uitnodiging voor de betrokken bijzondere algemene vergadering zal pas later worden verstuurd
ten einde ook de effectieve toetreding van de nieuwe deelnemers op dezelfde bijzondere algemene
vergadering te laten gebeuren.
Financiële weerslag
Geen financiële weerslag.
Besluit
eenparig
Artikel 1: De voorgestelde wijzigingen in de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht
goed te keuren.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing en brengt deze ter kennis aan Interleuven.
Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

18
MEDEDELING VAN DE VERSLAGEN VAN DE RADEN EN OVERLEGSTRUCTUREN IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 200 § 3 VAN HET GEMEENTEDECREET
Feiten en context
Volgende verslagen werden goedgekeurd door de desbetreffende (advies)raden en overlegstructuren:
• Algemene vergadering jeugdraad - 15 februari 2017
• Algemene vergadering jeugdraad - 25 april 2017
• Seniorenadviesraad 24 april 2017
• Seniorenadviesraad 19 juni 2017
• GECORO 16 mei 2017
• OOG 12 juni 2017
• Verkeersadviesraad 19 juni 2017
Juridische gronden
Artikel 200 § 3 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de verslagen van de (advies) raden en
overlegstructuren worden medegedeeld aan de gemeenteraad.
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Argumentatie
Deze verslagen werden ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden.
• Algemene vergadering jeugdraad - 15 februari 2017
• Algemene vergadering jeugdraad - 25 april 2017
• Seniorenadviesraad 24 april 2017
• Seniorenadviesraad 19 juni 2017
• GECORO 16 mei 2017
• OOG 12 juni 2017
• Verkeersadviesraad 19 juni 2017
Financiële weerslag
Geen financiële weerslag
Enig artikel: Neemt kennis van bovenvermelde verslagen van (advies)raden en overlegstructuren.

PERSONEEL
19

COMPENSATIEDAGEN 2018

Feiten en context
Artikel 224 § 2 van de rechtspositieregeling voorziet dat de gemeenteraad jaarlijks bepaalt op welke
wijze feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag gecompenseerd worden. De raad
kan vervangende feestdagen vaststellen of het recht verlenen aan de personeelsleden om deze
dagen conform de modaliteiten van de jaarlijkse vakantiedagen op te nemen.
De raad dient een beslissing te nemen uiterlijk op 15 december van het voorafgaande jaar.
De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel voorziet tevens volgende regeling:
Art.222 $ 1: Elke periode met recht op salaris alsook de periodes van georganiseerde
werkonderbreking, geven recht op jaarlijkse vakantiedagen, uitgedrukt in uren.
Als een statutair personeelslid in de loop van het jaar in dienst treedt of zijn functie definitief neerlegt
worden zijn vakantiedagen in evenredige mate verminderd,
Dit is eveneens het geval bij afwezigheden zonder recht op salaris of afwezigheden wegens deeltijdse
prestaties.
Het college van 7 november 2016 oordeelde dat het toekennen van de compensatiedagen voor
feestdagen dient te gebeuren conform de regeling in de rechtspositieregeling.
Het college besliste in zitting van 23 oktober 2017 voor te stellen aan de gemeenteraad om de
2 feestdagen die in 2018 in een weekend vallen met name 21 juli 2018 en 1 1 november 2018
toe te voegen aan het jaarlijks vakantieverlof van 2018, zodat de personeelsleden deze dagen
kunnen opnemen conform de modaliteiten van de jaarlijkse vakantiedagen.
Het voorstel werd voorgelegd aan het vakbondsoverleg van 20 november 2017, het protocol
werd ondertekend 'voor akkoord'.
ACV Openbare Diensten - Vlaams-Brabant stuurde op 4 december 2017 een brief betreffende
hun standpunt over de toekenning van compensatiedagen.
Het college nam op 11 december 2017 een standpunt in betreffende de praktische regeling voor de
toekenning van compensatiedagen in 2018.
Juridische gronden
• De wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
• Het besluit rechtspositieregeling van 7 december 2007 en latere wijzigingen.
• De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de gemeenteraad in
• zitting van 22 december 2008 en gewijzigd bij de gemeenteraadsbesluiten van 30.03.2009,
• 25.01.2010, 07 .06.2010, 30.05.201 1,01.12.2014,30.11.2015 en 03.07.2017.
• De nieuwsbrief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 30 april 20'10.
Argumentatie
In 2018 zijn er twee feestdagen die in een weekend vallen: 21 juli en 11 november.
Deze feestdagen kunnen gecompenseerd worden door het toevoegen van 2 dagen aan de
vakantiedagen die toegekend worden voor 2018.
Op 20 november 2017 vond het vakbondsoverleg plaats waar het voorstel werd besproken
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om de compensatiedagen 2018 toe te voegen aan het jaarlijks vakantieverlof, zodat de
personeelsleden deze dagen kunnen opnemen conform de modaliteiten van de jaarlijkse
vakantiedagen. . Mevr. Nele Massaer van ACV Openbare Diensten ondertekende het protocol 'voor
akkoord.
Na deze vergadering heeft ACV Openbare Diensten dit akkoord genuanceerd, in die zin dat zij
niet akkoord gaan indien de compensatiedagen pro rata worden toegekend aan het deeltijds
personeel.
Zowel ACOD als ACV Openbare Diensten willen in gemeenschappelijk vakbondsfront een
formele klacht overmaken aan ABB indien het bestuur bij zijn standpunt blijft om de
compensatiedagen voor feestdagen pro rata toe te kennen.
ACOD EN ACV Openbare Diensten hebben reeds eerder een compromisvoorstel gedaan. Voor hen
kan een pro rata regeling voor de compensatiedagen, indien ook de feestdagen die in de week op
inactiviteitsdagen van de deeltijdsen vallen, pro rata worden toegekend aan het
deeltijds personeel. Dit zou echter betekenen dat er een onwettig besluit wordt genomen
(standpunt college van 7 november 2016).
Aangezien het bestuur goede sociale relaties wenst te onderhouden met de vakbonden en
een conflict wenst te vermijden, wenst het bestuur zich te engageren om in de praktijk volgende
regeling toe te passen op voorwaarde dat het Agentschap Binnenlands Bestuur niet zal
schorsen:
Voor 2018 de compensatiedagen toevoegen aan het jaarlijks vakantieverlof, zoals
onderhandeld in het BOC van 20 november 2017, doch met pro rata toepassing. De
feestdagen die op inactiviteitsdagen van het deeltijds werkend personeelslid zouden
vallen, worden ook pro rata toegevoegd aan het jaarlijks verlof.
Vanaf 2019 is het aangewezen om de compensatiedagen vast te leggen op brugdagen.
Financiële weerslag
Geen financiële weerslag.
Besluit
eenparig
Artikel 1: Aan de personeelsleden het recht te verlenen om de 2 feestdagen die in 2018 in een
weekend vallen met name 21 juli 2018 en 11 november 2018 toe te voegen aan het jaarlijks
vakantieverlof van 2018, zodat de personeelsleden deze dagen kunnen opnemen conform de
modaliteiten van de jaarlijkse vakantiedagen.
Artikel 2: Voor het personeel van de bibliotheek wordt dezelfde regeling toegepast, doch rekening
houdend met volgende bepaling:
- wanneer een feestdag op een zaterdag valt en een personeelslid dient die dag te werken, dan geldt
die dag verlof wegens de feestdag. lndien een personeelslid die zaterdag niet werkt, geldt
bovenstaande regeling.
Artikel 3: Voor 2018 zullen ook de feestdagen die op inactiviteitsdagen vallen van het deeltijds
personeel pro rata worden toegevoegd aan het jaarlijks vakantieverlof van de deeltijdsen die op die
dagen niet werken.
Artikel 4: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31 .08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

20GEMEENTEPERSONEEL - BESTEDING REGULIERE EN RESTMIDDELEN VIA 4 - VERHOGING
BEDRAG VAN DE MAALTIJDCHEQUES
Feiten en context
• Op 31 mei 2013 werd het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de socialprofit en
non-profitsector in de lokale besturen gesloten (VIA 4).
Volgens het akkoord van 31 mei 2013 ontvangt de gemeente de koopkrachtmiddelen
(reguliere middelen en restmiddelen) uit het VIA 4 als de tweede pensioenpijler en/of de
maaltijdcheques worden verhoogd, inzonderheid voor de medewerkers van de VIA-diensten
(vrije tijd en bib). De restmiddelen kunnen ingezet worden voor het volledige
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

personeelsbestand van het bestuur en moeten niet beperkt worden tot personeelsleden uit de
VIA-diensten.
Voor de gemeente Bekkevoort wordt jaarlijks maximaal een bedrag van 2.425,63 euro (aan
index 2013) gereserveerd voor de reguliere middelen.
De restmiddelen worden elk jaar opnieuw berekend. Voor 2017 werd het bedrag van
restmiddelen voor de gemeente Bekkevoort vastgesteld op € 495,93.
De uitbetaling van de middelen gebeurt door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale
Besturen in Vlaanderen (GSD-V vzw).
De gemeenteraad keurde in zitting van 9 juli 2001 een reglement goed tot toekenning van
maaltijdcheques aan het gemeentepersoneel.
De gemeenteraad besliste in zitting van 28 oktober 2002 om de werkgeverstussenkomst in
het bedrag van de maaltijdcheques vast te stellen op € 2,90.
De gemeenteraad besliste in zitting van 26 januari 2004 om de werkgeverstussenkomst in het
bedrag van de maaltijdcheques vast te stellen op € 3,90 met ingang van 01/01/2004.
De gemeenteraad besliste in zitting van 24 januari 2005 om de werkgeverstussenkomst in het
bedrag van de maaltijdcheques vast te stellen op € 4,40 met ingang van 01/01/2005.
De gemeenteraad besliste in zitting van 27 december 2005 om de werkgeverstussenkomst in
het bedrag van de maaltijdcheques vast te stellen op € 4,90 met ingang van 01/01/2006.
De waarde van een maaltijdcheque bedraagt heden € 6 (€ 4,9 ten laste van de gemeente en €
1,10 ten laste van het personeelslid).
Het college besliste principieel in zitting van 4 september 2017 om de reguliere en
restmiddelen van VIA 4 aan te wenden voor het verhogen van het bedrag van de
maaltijdcheques met € 0,50 met ingang van 1 januari 2018.
Het voorstel werd voorgelegd aan het vakbondsoverleg van 20 november 2017 waar een
protocol van akkoord werd getekend.

Juridische gronden
• Het besluit rechtspositieregeling van 7 december 2007 en latere wijzigingen
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
• Artikel 206 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel
Argumentatie
De gemeente en het OCMW kunnen subsidies ontvangen van VIA4 op voorwaarde dat deze middelen
worden aangewend om de koopkracht te verhogen van de individuele personeelsleden.
De middelen zijn te beschouwen als bijkomende middelen voor een sectoraal akkoord en mogen niet
gebruikt worden voor werkingskosten of voor kosten die men op basis van rechtspositiebesluiten of
andere regelgeving moet maken. De middelen mogen ook niet gebruikt worden voor vorming of
werkingskosten.
Aangezien vele besturen de reguliere middelen uit VIA 4 niet opvragen, blijft er een saldo
(restmiddelen) over dat opnieuw verdeeld wordt over de geïnteresseerde besturen.
De restmiddelen kunnen ingezet worden voor het volledige personeelsbestand van het bestuur en
moeten niet beperkt worden tot personeelsleden uit de VIA-diensten.
De reguliere middelen mogen enkel aangewend worden voor de VIA-diensten. Het bestuur financiert
dan de VIA-diensten met reguliere middelen en de niet-VIA-diensten met restmiddelen. De middelen
zijn weerkerend. Dat betekent dat wanneer het bestuur een verhoging van de koopkracht doorvoert,
de subsidie jaarlijks gestort zal worden.
Alvorens een toezegging gebeurt m.b.t. de reguliere middelen zal evenwel een juiste berekening
worden gemaakt van de werkelijke kostprijs van de verhoging van de koopkracht van de leden van de
VIA-diensten.
De laatste verhoging van de werkgeversbijdrage in het bedrag van de maaltijdcheques dateert van 1
januari 2006 (raadsbesluit van 27 december 2005). Momenteel bedraagt de werkgeversbijdrage €
4,90 en de werknemersbijdrage € 1,10.
Ingevolge het KB van 13 februari 2009 was het mogelijk om vanaf 1 januari 2009 het bedrag van de
maaltijdcheques te verhogen van € 6 naar € 7.
Vanaf 1 januari 2016 mag de maximum nominale waarde van de maaltijdcheque worden opgetrokken
tot € 8.
Maaltijdcheques zijn vrijgesteld van belastingen en van sociale bijdragen als de bijdrage van de
werknemer ten minste € 1,09 bedraagt en de werkgeversbijdrage niet hoger is dan € 6,91.
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In de bevraging van gsd-v m.b.t. de reguliere en restmiddelen VIA 4 - koopkracht 2017 diende de
gemeente vóór 31 juli 2017 aan te geven of er beroep zal worden gedaan op de reguliere middelen
van VIA 4 (verhoging tweede pensioenpijler of bedrag van de maaltijdcheques).
Een verhoging van het bedrag van de maaltijdcheque vanaf 1 januari 2018 is gerechtvaardigd omwille
van volgende redenen:
◦ Extra beloning van het personeel voor de dagelijkse inzet met het oog op het behalen van de
doelstellingen (de enige opwaardering van de verloning zit voor het merendeel van het personeel
vervat in de loonindexering)
◦ Er werd sinds 12 jaar geen verhoging meer toegekend in tegenstelling tot de meeste lokale
besturen
◦ Door de subsidies voorzien door de VIA-4 akkoorden wordt de financiële kost beperkt
◦ De financiële tegemoetkoming is even hoog voor alle werknemers, ongeacht de salarisschaal.
Financiële weerslag
Een verhoging van de werkgeversbijdrage met € 0,5 wordt maximaal geraamd op € 3 300 (gemiddeld
550 MTC per maand met huidig personeelsbestand, rekening houdend met (ziekte)verloven en
deeltijdse prestaties).
De middelen uit VIA 4 worden geraamd op:
• Reguliere middelen = het aantal VTE VIA-diensten*228* de kost van de verhoging/cheque
= 4 x 228 x 0,5 = € 456
• De restmiddelen worden elk jaar opnieuw berekend. Voor 2017 werd het bedrag van
restmiddelen voor de gemeente Bekkevoort vastgesteld op € 495,93.
Een verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques impliceert ook een verhoging van het bedrag
voor het OCMW-personeel (momenteel 21 VTE x 228 x 0,5 = € 2 394 jaarlijkse meerkost).
Het OCMW kan ook beroep doen op reguliere en restmiddelen VIA 4.
Wanneer het bestuur een verhoging doorvoert, zal de subsidie van de reguliere middelen jaarlijks
gestort worden. Wanneer de verhoging wordt stopgezet, valt ook de subsidie weg.
De restmiddelen kunnen ingezet worden voor het volledige personeelsbestand en moeten dus niet
beperkt worden tot personeelsleden uit de VIA-diensten. Het is dus mogelijk om een verhoging in het
kader van de reguliere middelen voor de VIA-diensten door te trekken naar de niet-VIA-diensten. Het
bestuur financiert dan de VIA-diensten met reguliere middelen en de niet-VIA-diensten met
restmiddelen.
Besluit
eenparig
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2018 wordt de werkgeverstussenkomst in het bedrag van de
maaltijdcheques vastgesteld op € 5,40. De werknemersbijdrage bedraagt € 1,10.
Artikel 2: De kosten zullen gedeeltelijk gefinancierd worden met de reguliere en restmiddelen VIA 4.
Artikel 3: Artikel 206 § 7 van de rechtspositieregeling zal in die zin worden aangepast.
Artikel 4: Huidig besluit zal worden overgemaakt aan de VIA-coördinator van gsd-v.
Artikel 5: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

ICT
21

TOETREDING TOT INFRA-X-ENTER

Feiten en context
De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband PBE.
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De statuten van PBE bieden de mogelijkheid aan de deelnemers om middels een expliciete beslissing
van de gemeenteraad gebruik te maken van beschikbare capaciteit met het oog op data- en
aanverwante communicatie en de opslag en de beveiliging van deze data.
De opdrachthoudende vereniging PBE biedt inzake data-opslag een zgn. ‘data center’ aan met de
naam ‘Infra-X-enter’ gebaseerd op het gebruik van de beschikbare computerkracht bij Infrax en het
kabelnetwerk dat eigendom is van de opdrachthoudende vereniging.
De gemeente doet reeds beroep op PBE voor het ter beschikking stellen en de exploitatie van
capaciteit met het oog op data- en aanverwante communicatie op de bestaande netten en installaties
ten behoeve van de gemeente (Infra-X-net).
Het college besliste in zitting van 10 april 2017 principieel tot deelname aan het pilootproject Infra-Xenter.
De gemeenteraad besliste in zitting van 24 april 2017 om deel te nemen aan het pilootproject Infra-Xenter.
De Vlaamse Toezichtscommissie stuurde op 16 februari 2016 een brief waarin zij de lokale besturen
wijst op de risico’s inzake cloud-toepassingen voor opslag van data.
De huidige fysieke server (HP via Trius) is aangekocht en geïmplementeerd midden 2014.
De ICT-beheerder van it-punt VERA heeft meegewerkt aan het onderzoek voor Infrax over Infra-Xenter.
De veiligheidsconsulent van Interleuven formuleerde ook zijn opmerkingen.
Op 9 oktober 2017 heeft Infrax een rapport aangeleverd in het kader van het pilootproject.
De IT-beheerders J. Elsen en L. Vangelder hebben een advies geformuleerd op 22 november 2017.
Het college besliste in zitting van 27 november 2017 om voor te stellen aan de gemeenteraad om een
principiele beslissing te nemen om toe te treden tot Infra-X-enter.
Juridische gronden
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
• Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
• De omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief
BA/2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Argumentatie
De informatisering van de gemeentelijke werkzaamheden leidt tot een steeds toenemende behoefte
van de gemeente aan capaciteit voor opslag van data.
Infrax heeft het concept van data center op 9 oktober 2017 toegelicht.
Het aanbod gaat uit van opslag op servers en in het netwerk van Infrax zelf en biedt zodoende
garanties omtrent de locatie van opslag van de data.
Inzake beveiliging van de gemeentelijke data zullen de nodige formele afspraken conform de
geldende regelgeving worden vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst, die zal
worden afgesloten tussen de gemeente en Infrax cvba die optreedt als werkmaatschappij voor PBE.
Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de bezorgdheden van de VTC inzake dataopslag ingeval
beroep gedaan wordt op Infra-X-enter.
Uit de offerte toegelicht op 9 oktober 2017 blijkt dat aan de gemeente een bedrag in rekening zal
worden gebracht op maandbasis afhankelijk van de keuze voor een Iaas-omgeving of een housingomgeving. Deze maandelijkse prijs geldt voor het huidig aanbod en kan, in functie van uitbreiding of
inkrimping van de gebruikte capaciteit maandelijks worden aangepast volgend op de maand waarin de
uitbreiding of inkrimping plaats gevonden heeft.
Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26
februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn
2004/18/EG.kan een aanbestedende dienst een overheidsopdracht zonder aanbestedingsprocedure
aan een onderneming gunnen, als aan drie voorwaarden is voldaan:
1. de aanbestedende dienst oefent op het betrokken bedrijf toezicht uit zoals op zijn eigen diensten;
2. het gecontroleerde bedrijf moet hoofdzakelijk voor de controlerende aanbestedende dienst werken;
3. er mag geen rechtstreekse private participatie zijn in het kapitaal van het gecontroleerde bedrijf.
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Uit deze Richtlijn volgt tevens dat het toezicht mag worden uitgeoefend door een aanbestedende
dienst alleen of gezamenlijk door verscheidene aanbestedende diensten, bijvoorbeeld bij
nutsbedrijven die door een groep van gemeenten worden gecontroleerd, waarbij dan geldt dat alle
aanbestedende diensten in het bestuur van het gecontroleerde bedrijf vertegenwoordigd moeten zijn
en het gecontroleerde bedrijf geen belangen nastreeft die in strijd zijn met de belangen van de
controlerende aanbestedende diensten.
Aan al deze voorwaarden is voldaan tussen de gemeente en de opdrachthoudende vereniging PBE
zodat principieel kan worden beslist om beroep te doen op het aanbod Infra-X-enter van PBE.
De toetreding van de gemeenten voor de activiteit Infra-X-enter impliceert dat de gemeente in de
overlegstructuren die met betrekking tot deze activiteit zullen worden opgezet, permanent zal
betrokken worden.
Om van dit aanbod gebruik te kunnen maken, dient de gemeente toe te treden tot PBE voor de
activiteit Infra-X-enter. De toetreding vereist geen verdere inbreng in natura of in speciën.
Financiële weerslag
Registratiesleutel
1419/001/001/001/001/011901/61428000

Transactiemoment

Beschikbaar

2018

€ 105 000

Geraamde
uitgave
Afhankelijk van
gekozen
scenario

Scenario Iaas (hosting) kost jaarlijks € 12 162
Scenario Housing kost jaarlijks € 5124
Voor migratie-assistentie wordt € 750 per dag gevraagd.
Besluit
eenparig
Artikel 1: Principieel een beroep te doen op het intergemeentelijk samenwerkingsverband "PBE" voor
de opslag van data volgens het aanbod Infra-X-enter van PBE volgens nader uit te werken
voorwaarden.
Artikel 2: Het college te machtigen om de nodige beslissingen te nemen tot uitvoering van de
principebeslissing.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het secretariaat van PBE,
Diestsesteenweg 124, 3210 Lubbeek.
Artikel 4: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31.08.2005) en latere wijzigingen, van toepassing.

Hilde Goedhuys
Secretaris

Hans Vandenberg
Wnd voorzitter
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