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OPENBARE ZITTING

1.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.10.2016

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 31.10.2016.
Kastoestand op:
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin. rekeningen
Globaal saldo
C. Detail van de rekeningen klasse 5
C1 : individuele rekeningen
C2 : interne indiv. rekeningen
D. Synthese – controletabel:
E. Echtverklaring door ontvanger
F. PV. van kasnazicht door College
Ter info detail van de financiële rekeningen
Rekening courant 1
Rekening courant 2
Diftar
Belfius Treasury+
Belfius Tre@sury + Special
Belfius Fidelity 6M
Belfius Fidelity 8M
Belfius Fidelity 12 M
ING zichtrekening
KBC-Call32 spaarrekening
Bank van de Post
Totaal van de leningen en Ko
Rekening toelagen en leningen
ING Business Account
ING Flexibonus Account 6
KBC zicht/bedrijfsrekening
ABN AMRO-KIR-rekening
Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken

31.10.2016

125.799.139,10 EUR
18.364.219,04 EUR
+ 297,23 EUR
18.364.516,27 EUR
18.364.219,04 EUR
+ 297,23 EUR
OK
04.11.2016

18.364.219,04 EUR
985.644,34 EUR
23.258,49 EUR
77.951,93EUR
3.842.892,95 EUR
1.003.487,57 EUR
0,00 EUR
3.500.000,00 EUR
2.052.714,05 EUR
277.739,09 EUR
3.531.391,04 EUR
19.994,60 EUR
70.328,50 EUR
268.241,63 EUR
630.533,70 EUR
0,00 EUR
723,59 EUR
2.077.156,45 EUR
991,57 EUR
586,40 EUR

Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

300,00 EUR
283,14 EUR

474.33
- 1 archief

2.

Gemeente: dienstjaarrekening 2015 –BBC – definitieve vaststelling

Gelet op de brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur –afdeling Lokale Financiën Team
Vlaams-Brabant dd. 14.11.2016;
Gelet op het afschrift van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant van
06.11.2016 houdende de definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2015 BBC van de
gemeente Kortenberg;
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van de definitieve vaststelling dienstjaarrekening 2015-BBC.
475.1
- 1 archief
- 1 FB

3.

OCMW: budget 2016: wijziging II

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministrieel besluit van 01/10/2010 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;
Gelet op beslissing nr. 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9/12/2015 houdende
vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op beslissing nr. 05 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9/12/2015 houdende
vaststelling van het exploitatie- en investeringsbudget 2016;
Gelet op beslissing nr. 1 van de gemeenteraad van 01/02/2016 houdende vaststelling van het
meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op beslissing nr. 2 van de gemeenteraad van 01/02/2016 houdende vaststelling van het
exploitatie- en investeringsbudget 2016;
Gelet op beslissing nr. 03 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2015 houdende
vaststelling van de jaarrekening 2015;
Gelet op beslissing nr. 05 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2015 houdende
wijziging van de beleidsvelden en –items en budgethouders vanaf 01/01/2016;
Gelet op beslissing nr. 07 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2016 houdende budget
2016 – wijziging 1;
Gelet op de beslissing nr. 05 van het schepencollege van 28/10/2016 houdende gunstig advies aan het
voorstel tot wijziging 2 van het exploitatie- en investeringsbudget 2016 van het OCMW;
Gelet op beslissing nr. 03 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 02/11/2016 houdende budget
2016 – wijziging 2
Gelet op de bespreking in het managementteam van het OCMW van 17/10/2016;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, René De Becker, Ann Van de
Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Roger Broos, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Marinus van
Greuningen
Besluit: met 19 stemmen voor en 5 onthoudingen
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de wijziging II van het budget 2016 van het OCMW.
185.2:475
- 1 archief AZ
- 1 FIN
- 1 OCMW

4.

Aanpassing financieel meerjarenplan 2014-2019: goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d.25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 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;
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2017 door de gemeenteraad
in zitting van 5 december 2016.
Overwegende dat de verhoging van de exploitatieontvangsten grotendeels valt te verklaren door de
ontvangsten van de personenbelasting – herraming 2017, raming verkeersbelasting en nieuwe
belasting “Verspreiding op kosteloos reclamedrukwerk” de overige aanpassingen worden toegelicht in
de bijgevoegde verklarende nota.
Gelet op het feit dat, volgens artikel 27 van het hierboven vernoemd besluit van de Vlaamse Regering
van 25 juni 2010 het meerjarenplan 2014-2019 moet worden aangepast;
Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota;
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het
financiële evenwicht;
Overwegende dat het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, en voor elk jaar waarop het
meerjarenplan betrekking heeft, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven bevat van
enerzijds de prioritaire beleidsdoelstellingen en anderzijds het overige beleid;
Overwegende dat de staat van het financiële evenwicht per financieel boekjaar de raming bevat van
enerzijds het resultaat op kasbasis en anderzijds de autofinancieringsmarge;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer het resultaat op kasbasis per
financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer de autofinancieringsmarge van
het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft groter
dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het budget slechts in het meerjarenplan past wanneer de autofinancieringsmarge van
het financiële boekjaar in het budget groter dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van
hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, René De Becker, Tom Jespers, Jana Nevens, Ilse De Kée

- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia
Brumagne, Ann Van de Casteele, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven
Besluit: met 15 stemmen voor en 9 onthoudingen
Artikel 1: de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren na aanpassing budget 2017,
dat samengevat volgende financiële resultaten geeft: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
voor de jaren 2014 tot en met 2019;
RESULTAAT OP KASBASIS
2014
2015
2016
2017
2018
2019
VIII. Resultaat op kasbasis (VIVII)

11.810.276 16.748.338 8.381.443 4.370.398 2.458.284 3.169.266

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014

2015

2016

2017

2018

2019

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 3.413.343 4.976.164 1.625.613 2.271.804 2.171.296 1.759.855
480.1
- 1 archief
- 1 toezicht
- 1 FIN

5.

Budget 2017 volgens de beleids-en beheerscyclus

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheercyclus van de gemeenten, provincies en de OCMW’s;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 (genoemd MB BBC) waarin de modellen en
nadere voorschriften worden vastgesteld van de beleidsrapporten en hun toelichting, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2.12.2013 houdende BBC keuze van beleidsdomeinen
– beleidsvelden – beleidsitems;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 meer bepaald art.27;
Overwegende dat het budget bestaat uit een beleids- en een financiële nota;
Overwegende dat de doelstellingennota uit de beleidsnota van het budget de beleidsdoelstellingen en
actieplannen bevat die zijn opgenomen in de strategische nota van het meerjarenplan;
De lijst met nominatief toegekende subsidies maakt deel uit van de bijlagen “toelichting bij het
budget” aan het beleidsnota van het budget (art. 16 van het BVR-BBC);
Gelet op de besprekingen zoals gevoerd in de raadscommissie van financiën op 28 november 2016;
Gelet op de besprekingen zoals gevoerd in het managementteam op 28 november 2016;
Gelet op de gevoerde bespreking;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, René De Becker, Tom Jespers, Jana Nevens, Ilse De Kée
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia
Brumagne, Ann Van de Casteele, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven
Besluit: met 15 stemmen voor en 9 onthoudingen
Art. 1: budget 2017 met toelichtingen wordt goedgekeurd en wordt overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid. Conform de onderrichtingen zal digitaal gerapporteerd worden.

472.1
- 1 archief
- 1 toezicht
- 1 FIN

6.

Aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2017

Gelet op artikel 170, & 4, Grondwet,
Gelet op artikel 42, & 3, Gemeentedecreet,
Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, René De Becker, Ann Van de
Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Roger Broos, Mia Brumagne, Silke Cuypers
Besluit: met 20 stemmen voor en 4 onthoudingen
Art. 1: Voor het aanslagjaar 2017 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Art. 2: De belasting wordt vastgesteld op 7,9 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 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.
Art. 3: De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen geschieden door toedoen van
het Bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.
Art. 4: Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
484.112
- 1 archief

7.

Opcentiemen onroerende voorheffing voor 2017

Gelet op artikel 170, & 4, Grondwet,
Gelet op artikel 42, & 3, Gemeentedecreet,
Gelet op de artikelen 298 en 464/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, René De Becker, Ann Van de
Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Roger Broos, Mia Brumagne, Silke Cuypers
Besluit: met 20 stemmen voor en 4 onthoudingen

Art. 1: Er worden voor het aanslagjaar 2017 950 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheffing gevestigd.
Art. 2: Deze opcentiemen zullen geïnd worden door de Vlaamse Belastingdienst.
Art. 3: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.111
- 1 archief

8.

Algemene gemeentebelasting op de bedrijven aanslagjaren 2017-2021

Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010
en 17 februari 2012;
Overwegende dat het belasten van een bedrijf door de gemeente geen toelating inhoudt om het bedrijf
uit te baten;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2021 een algemene gemeentebelasting op de
bedrijven gevestigd.
Art. 2: De algemene gemeentebelasting is verschuldigd door de natuurlijke en de rechtspersonen die
op 1 januari van het aanslagjaar, als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de
gemeente, met tenminste 10 werknemers in dienst:
- een nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf exploiteren
- een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen, inbegrepen de vennootschappen in
vereffening, waarvan de activiteit zich beperkt tot de vereffeningverrichtingen.
Art. 3 :
§ 1. De belasting is verschuldigd afzonderlijk per vestiging, hoe dan ook genaamd, gelegen op het
grondgebied van de gemeente en door de belastingplichtige gebruikt.
§ 2. De belasting wordt ongeacht de kadastrale indeling vastgesteld, rekening houdend met de totale
oppervlakte van het goed door de vestiging gebruikt.
§ 3. Indien op een goed onderscheiden vestigingen voorkomen, wordt de aanslag vastgesteld op basis
van de oppervlakte die de belastingplichtige in gebruik heeft. Worden de ongebouwde gedeelten van
het goed gemeenschappelijk gebruikt, dan wordt de oppervlakte van dit gedeelte dat in aanmerking te
nemen is, berekend door de totale ongebouwde oppervlakte te delen door het aantal vestigingen.
§ 4. Indien eenzelfde vestiging door dezelfde belastingplichtige zowel in hoofd- als in bijberoep wordt
gebruikt, is de belasting slechts éénmaal verschuldigd, met dien verstande dat de hoogste belasting
aangerekend wordt.
§ 5. Iedereen opgesomd in artikel 2 wordt geacht over een belastbare vestiging te beschikken waarvoor
minstens de minimumbelasting verschuldigd is.

Worden eveneens geacht te beschikken over een belastbare vestiging zij die hun beroeps- en/of
bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk uitoefenen, alwaar zij niet hoofdzakelijk verblijven en/of
gedomicilieerd zijn.
§ 6. Indien eenzelfde vestiging gebruikt wordt door twee of meer belastingplichtigen, dan is de
belasting slechts éénmaal verschuldigd met dien verstande evenwel dat de belastingplichtigen
hoofdelijk de belasting verschuldigd zijn.
Art. 4: De belasting wordt per vestiging als volgt vastgesteld:
categorie A - van 1 tot 10.000 m²: 0,12 EURO /m²
categorie B - vanaf 10.001 m²: 0,37 EURO /m²
De gedeelten kleiner dan 1/2 m² worden weggelaten; de gedeelten gelijk aan of boven 1/2 m² worden
aangerekend als volle m².
Art. 5: Elke belastingplichtige is gehouden per vestiging aangifte te doen.
Art. 6: Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Art. 7: De belasting wordt ingevorderd bij wege van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 8: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.223
- 1 archief
- 1 lokale economie

9.

Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken aanslagjaren 2017 -2021

Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42§3 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van 28 mei
2010;
Overwegende dat het afleveren van allerhande administratieve stukken voor de gemeente zware lasten
meebrengt en dat het aangewezen is hiervoor een gematigde belasting in te vorderen bij het afleveren
van die documenten;
Overwegende dat voor elektronisch afgeleverde stukken beter geen belasting wordt gevorderd;
Overwegende dat het afleveren van uittreksels uit het plannenregister en planologische attesten wordt
opgenomen in een afzonderlijk belastingreglement en dit kan worden geschrapt uit het reglement van
02.09.2013;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Het besluit van de gemeenteraad dd. 02.09.2013 wordt opgeheven met ingang van 01
januari 2017.

Art. 2: Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2021 een gemeentebelasting gevestigd op het
afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd.
Deze verordening is niet toepasselijk op het afleveren van stukken die onderworpen zijn aan de
betaling van een bijzonder recht ten voordele van de gemeente krachtens een wet, een algemeen of
provinciaal reglement of een bijzonder gemeentelijk reglement.
Art. 3: Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
1° voor de elektronische identiteitskaarten en de elektronische vreemdelingenkaarten € 3 (bedrag te
verhogen met het bedrag van het maakloon);
2° voor de paspoorten € 8 voor elk nieuw paspoort (bedrag te verhogen met het bedrag van het
maakloon en de consulaire zegels);
Bij afgifte van reispassen aan kinderen jonger dan 12 jaar vervalt de consulaire zegel;
3° voor rijbewijzen €5 (bedrag te verhogen met het bedrag van het maakloon);
4° voor aanvraag en afleveren van nieuwe PUK-code van elektronische identiteitskaart, kidsID en
elektronische vreemdelingenkaart € 5 euro
5° voor de bouwvergunningen en stedenbouwkundige attesten: € 80;
6° voor de verkavelingsvergunningen: € 80 te vermenigvuldigen met het aantal woongelegenheden;
7° voor uitgebreide stedenbouwkundige aanvragen: €160;
8° voor verkavelingsaanvragen met wegenis: €160 per aangevraagde woongelegenheid;
9° voor een verkavelingswijziging: €80;
10° voor een melding : €50;
11° voor de afgifte van een uittreksel uit het vergunningenregister : €50;
Indien bij stedenbouwkundige aanvragen extra kosten moeten worden gemaakt voor openbaar
onderzoek wordt de kostprijs van het af te leveren document verhoogd met €50;
12° voor de afgifte van een conformiteitsattest voor een kamerwoning: € 62,50 voor een kamerwoning
, verhoogd met € 12,50 per (studenten)kamer vanaf de zesde (studenten-)kamer, met een maximum
van € 1250.
13° voor alle andere documenten, getuigschriften, uittreksels, afschriften, wettigingen, vergunningen,
enz. voor dewelke geen speciaal tarief werd bepaald en die van ambtswege of op verzoek worden
afgeleverd: €1,50 ( niet voor kopies in het kader van het decreet van 24 maart 2004 op de
openbaarheid van bestuur).
Art. 4: De belasting wordt ingevorderd bij het afleveren van het document. Het bewijs van betaling
wordt vastgesteld door het afleveren van een kasticket.
Art. 5: Worden van de belasting vrijgesteld:
- de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de administratieve
overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd;
- de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige personen; de behoeftigheid wordt door ieder
overtuigend bewijsstuk gestaafd;
- de machtigingen betreffende godsdienstige of politieke manifestaties;
- de machtigingen betreffende activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van een
belasting of retributie ten voordele van de gemeente;
- de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden;
- de stukken die dienen te worden voorgelegd om een tewerkstelling te bekomen, te kunnen
solliciteren of aan examens of proeven deel te nemen met het oog op eventuele aanwerving.
- de stukken die elektronisch worden verstuurd naar de aanvrager
Art. 6: Gelet op de reglementering van de postdienst, worden de verzendingskosten ten laste van de
aanvrager gelegd, zelfs als de afgifte kosteloos is, en éénvormig vastgesteld op €2.
Art 7: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.47

- 1 archief
- 1 BZ

10.

Retributie op het afleveren van een uittreksel uit het gemeentelijk plannen- en
vergunningenregister of stedenbouwkundig uittreksel aanslagjaren 2017-2019

Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van 28 mei
2010;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikels 1.1.5, 5.2.7, 5.3.1 en 5.3.2;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2001 tot uitvoering van artikel 134, § 2 en
§3 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de nadere regels voor de
opmaak en de actualisering van het plannen- en vergunningenregister register van 5 mei 2000;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 februari 2003 houdende bepaling van het model van het
uittreksel uit het plannenregister;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 maart 2009;
Gelet op het advies van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening, gegeven op 30 april 2009;
Gelet op het advies nr. 46.746/1 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2009, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op hoofdstuk 3, artikel 10 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat stelt dat met behoud
van de mogelijkheid om op grond van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur inzage te krijgen in en uittreksels te krijgen uit het vergunningenregister en het
plannenregister, waarin volgende regelen gelden voor wat betreft de aanvraag van een
stedenbouwkundig uittreksel :
1° de aanvraag wordt afgegeven op het gemeentehuis of bezorgd bij gewone brief of, zo de gemeente
deze mogelijkheid voorziet, elektronisch ingediend, in voorkomend geval aan de hand van het door de
gemeente gehanteerde modelformulier;
2° er wordt gestreefd om het uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister af te leveren binnen
een termijn van dertig (30) dagen, die ingaat op de dag na deze van de ontvangst van de aanvraag, dat
deze termijn echter een inspanningsverplichting is en geen resultaatsverbintenis is;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 13 december 2010 houdende de retributie op het
afleveren van inlichtingen voor het opstellen van notariële akten vanaf 2011;
Overwegende dat een stedenbouwkundig uittreksel wordt gedefinieerd als een document dat een
uittreksel van het plannen- en vergunningenregister omvat;
Overwegende dat een uittreksel uit het plannenregister wordt gedefinieerd als een samenvatting van de
plannen die op een bepaald kadastraal perceel geldig zijn, en louter een informatieve waarde heeft;
Overwegende dat een uittreksel uit het vergunningenregister wordt gedefinieerd als een samenvatting
van de stedenbouwkundige vergunningssituatie die op een bepaald kadastraal perceel van toepassing is
die op een bepaald perceel geldig zijn, en louter een informatieve waarde heeft;
Overwegende de gemeente Kortenberg over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister
beschikt;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg bij de aanvraag tot een stedenbouwkundig uittreksel steeds
een uittreksel uit zowel het plannen- als het vergunningenregister; dat beide uittreksels aldus steeds
gebundeld zijn tot één uittreksel en niet apart worden afgeleverd;
Overwegende dat een gemeentelijk uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister bestaat uit drie
delen: 1) een overzicht van de plannen die van toepassing zijn op het perceel; 2) een overzicht van de
vergunningen die zijn verstrekt en 3) de toelichtingen omtrent ruimtelijke ordening, milieu en natuur,
huisvesting, grond -en pandenbeleid; bescherming onroerend erfgoed, andere erfdienstbaarheden van
openbaar nut, en gemeentelijke belastingen en –heffingen.

Overwegende dat voor het verstrekken van dit stedenbouwkundig uittreksel of uittreksel uit het
plannen- en vergunningenregister een kostdekkende vergoeding onder de vorm van een retributie
wordt gevraagd voor de gemaakte onkosten en een tegemoetkoming voor de opzoekingskosten; dat dit
uittreksel immers geen kant en klaar bestuursdocument is waar complex opzoekingswerk aan vooraf
gaat; dat het bedrag van de retributie voor een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister
wordt bepaald op honderd (100) euro per kadastraal perceel;
Overwegende dat onderhavig reglement geldt vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het voorgaande gemeenteraadsbesluit van 13 december 2010 in verband met de retributie
op het afleveren van inlichtingen voor het opstellen van notariële akten vanaf 2011 wordt opgeheven
met ingang van 01.01.2017,
Artikel 2: Er wordt ten voordele van de gemeente, vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019,
een retributie ingevoerd op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel of uittreksel uit het
plannen-en vergunningenregister dat aangevraagd wordt om enerzijds als verkopende partij aan de
verplichting te voldoen om bij verkoop van een onroerend goed de stedenbouwkundige informatie aan
de kopende partij te verschaffen en anderzijds te voldaan aan de deontologische verplichting van de
instrumenterend notaris inzake het opstellen van notariële akten;
Artikel 3: In het uittreksel uit het plannen-en vergunningenregister of stedenbouwkundig uittreksel
worden de volgende zaken opgenomen:
- De identificatie van de aanvrager;
- De identificatie van het onroerend goed aan de hand van de adresgegevens van het perceel, naam en
adres van de huidige eigenaars en indien bekend ook van de toekomstige eigenaars;
- Een overzicht van de plannen (gewestplan, algemeen plan van aanleg, bijzonder plan van aanleg,
gemeentelijk/provinciaal/gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, rooilijnplan, onteigeningsplan, ruil-of
herverkavelingsplan, verkavelingsverordening, gemeentelijke bouwverordening,
gemeentelijke/provinciale/gewestelijke stedenbouwkundige verordening);
- Een overzicht van de vergunningen;
- Een overzicht inzake milieu en natuur;
- Een overzicht inzake huisvesting, grond -en pandenbeleid en economie;
- Een rubriek met bepalingen rond de bescherming van het onroerend Erfgoed;
- Een rubriek met erfdienstbaarheden van openbaar nut;
- Een overzicht van de gemeentelijke belastingen en heffingen;
Artikel 4: De retributie is verschuldigd door de persoon die de inlichtingen heeft gevraagd aan het
gemeentebestuur.
Artikel 5: Het bedrag van de retributie voor een stedenbouwkundig uittreksel of een uittreksel uit het
plannen- en vergunningenregister wordt bepaald op honderd (100) euro per kadastraal perceel;
Artikel 6: De retributie is niet verschuldigd indien het document wordt afgeleverd aan een erkende
sociale huisvestingsmaatschappij;
Artikel 7: De verschuldigde retributie wordt via een factuur met overschrijvingsformulier, samen met
het uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister aan de aanvrager overgemaakt;

Artikel 8: Wanneer de contante inning niet kan uitgevoerd worden, wordt de retributie
burgerrechterlijk ingevorderd.
Artikel 9: Onderhavig retributiereglement wordt voor akte name aan de toezichthoudende overheid
overgemaakt.
484.794.2
- 1 archief
- 1 RO

11.

Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten 2017-2021

Gelet op artikel 170&4 van de grondwet,
Gelet op artikel 42&3 van het gemeentedecreet ,
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei
2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen, gewijzigd bij decreten van 21 december 2012 en 1 maart 2013;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA),
met latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief 2011/01 van 10 juni 2011 — Coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat de gemeente kosten maakt voor de ophaling en de verwerking van het afval dat
gegenereerd wordt door de verspreiding van het reclamedrukwerk;
Overwegende dat bovendien papier van de reclamebladen regelmatig op de openbare wegen terecht
komt;
Overwegende dat deze belasting overeenstemt met het principe “de vervuiler betaalt”;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, Roger Broos, René De Becker, Tom Jespers, Jana Nevens, Ilse De Kée
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, Ann Van
de Casteele, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven
Besluit: met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen
Artikel 1: Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2021 een gemeentebelasting gevestigd op
de voor de bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken en
gelijkgestelde producten.
Artikel 2: Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven
aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen en die erop gericht is
een potentieel cliënteel er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de
adverteerder. Onder verspreiding wordt verstaan het achterlaten van ongeadresseerd reclamedrukwerk
in de brievenbussen van de bestemmeling op het grondgebied van de gemeente (of een deel daarvan).
Collectieve adresaanduidingen per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als
zijnde geadresseerd. Onder geadresseerd drukwerk wordt verstaan: drukwerk waarop naam, voornaam
en volledig adres van de bewoner is vermeld. Indien aan deze vereisten niet voldaan werd, wordt het
drukwerk als ongeadresseerd beschouwd.

Artikel 3: Van de belasting zijn vrijgesteld:
Erkende Kortenbergse verenigingen, voor zover het reclamedrukwerk sociale, culturele
doeleinden heeft;
publiciteit gevoerd door plaatselijke vormingsinstellingen en plaatselijke
onderwijsinstellingen;
drukwerk uitgaande van politieke partijen die een lijst indienden voor de Europese, de federale,
de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke
lijst voorkomen, en dit voor zover de drukwerken of gelijkgestelde producten verspreid worden in de
periode tussen de in de betreffende kieswetgeving vastgestelde datum van terhandstelling van de
voordrachten van de kandidaten en de dag van de verkiezing;
Artikel 4: De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf
aan de drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 5 of niet gekend is, is de
belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt
vermeld.
De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het
drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 5: De belasting wordt vastgesteld op €0,05 per verspreid exemplaar.
Per verspreiding bedraagt de heffing minimum €15.
Indien verscheidene reclamedrukwerken samen worden verspreid zonder dat ze op een permanente of
vaste wijze één geheel vormen, wordt ieder reclamedrukwerk als een apart exemplaar beschouwd.
Als één geheel vormend wordt beschouwd de reclamedrukwerken die ofwel in een catalogus of een
blaadje zijn opgenomen ofwel aaneen geniet of geplakt zijn ofwel op iedere andere wijze zijn
samengebracht waardoor de reclamedrukwerken niet losbladig zijn.
Indien verscheidene reclamedrukwerken die qua vorm, kleur, lay-out of ander stijlkenmerk als
afzonderlijk kunnen worden beschouwd en waarbij de meerderheid van de verscheidene
reclamedrukwerken elk afzonderlijk toebehoren aan afzonderlijke adverteerders, op een in het vorige
lid vermelde wijze zijn samengebracht en waarbij het geheel geen eenheid qua vorm, kleur, lay-out of
ander stijlkenmerk vertoont, wordt ieder van die afzonderlijke reclamedrukwerken als een apart
exemplaar beschouwd.
Artikel 6: De belastingplichtige is ertoe gehouden ten minste 24 uren vóór met de verspreiding wordt
aangevangen, de voor de aanslag noodzakelijke gegevens op het gemeentehuis te bezorgen via het
gemeentelijke aangifteformulier, samen met een exemplaar van het te verspreiden drukwerk of
daarmee gelijkgesteld product.
Aangifteformulieren kunnen op eenvoudig verzoek aangevraagd worden bij de dienst financiën.
Het aangifteformulier en een exemplaar van het te verspreiden drukwerk of daarmee
gelijkgesteld product kunnen eventueel ook worden gemaild naar reclame@kortenberg.be.
Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een
periode van hoogstens 3 maanden.
Onvolledige verspreiding of niet verspreiding van drukwerken, waarvan aangifte werd gedaan bij het
gemeentebestuur, geeft geen aanleiding tot belastingvermindering.
Artikel 7: Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden
ingekohierd. In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens
waarover de belastingheffende overheid beschikt. Vóór de belasting ambtshalve wordt gevestigd,
brengt het College van Burgemeester en Schepenen de belastingplichtige op de hoogte, per
aangetekend schrijven, 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 belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending
van deze kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De belasting mag niet worden
gevestigd voor die termijn verstreken is, behoudens als de rechten van de provinciale of gemeentelijke
thesaurie in gevaar verkeren ingevolge een andere oorzaak dan het verstrijken van de

aanslagtermijnen. De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden
ingekohierd gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Deze
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 belastingen worden als volgt verhoogd:
*
bij een eerste overtreding van de aangifteplicht wordt er geen verhoging aangerekend
*
vanaf de tweede overtreding binnen hetzelfde aanslagjaar wordt de belasting verhoogd met een
bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de ambtshalve ingekohierde belasting. Het bedrag van deze
verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
Artikel 8: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat periodiek vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 9: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift, moet op straffe van nietigheid, schriftelijk worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging. Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn
worden ingediend via een duurzame drager. De indiening van het bezwaarschrift, moet op straffe van
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of
vanaf de kennisgeving van de aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven,
binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 11: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van
titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn,
rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest;
rechten en voorrechten van de schatkist, verjaring van de schatkist) van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek zijn
van toepassing op de provincie- en gemeentebelasting, voor zover zij met name niet de belasting op
de inkomsten betreffen.
Artikel 12 : Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.152
- 1 archief
- 1 lokale economie

12.

Gemeentebelasting op vaste en mobiele reclameborden voor de aanslagjaren 2017-2021

Gelet op art. 170§4 van de grondwet;
Gelet op art. 42§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van
28 mei 2010 en latere wijzigingen;
Gelet op de tendens om reclame te maken via mobiele reclameborden, die tijdelijk worden opgesteld
langs de openbare weg;
Aangezien deze borden de straten ontsieren en de veiligheid van de weggebruikers in gevaar brengt;

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De
Kée
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers
Besluit: met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen
Termijn
Art. 1: Voor de aanslagjaren 2017-2021, wordt een gemeentebelasting gevestigd op de vaste en
mobiele reclameborden.
Begrippen
Art. 2:
a. Onder "reclamebord" wordt verstaan elke vaste of mobiele constructie in gelijk welk materiaal,
geplaatst langs de openbare weg of op een plaats in open lucht, die zichtbaar is vanaf enig punt van de
openbare weg, bestemd of aangewend voor het dragen van reclame of allerhande aankondigingen.
b. Onder "mobiele" wordt verstaan elke verplaatsbare constructie die tijdelijk langs de openbare weg
wordt geplaatst en die vrij op – of vast in - de grond staat of aan een omheining wordt vastgemaakt.
Belastingplichtige
Art. 3:
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het reclamebord.
Indien de eigenaar onbekend is, is de belasting respectievelijk verschuldigd door;
- de natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet over het recht beschikt om gebruik te maken van het
reclamebord voor het aanbrengen van zijn/haar reclameaffiches;
of
- de eigenaar van de grond of van de muur waarop zich het reclamebord bevindt.
Vaststelling en aangifte
Art. 4:
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
1. voor de vaste reclameborden op €50,00 /jaar per vierkante meter nuttige oppervlakte.
2. voor de mobiele reclameborden op €50,00 /dag per vierkante meter nuttige oppervlakte. Elk
gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volle dag.
De nuttige oppervlakte is de oppervlakte die werkelijk voor reclame kan worden gebruikt, met
uitzondering van de omlijsting.
De telling van belastbare reclameborden wordt gedaan door de daartoe gemachtigde beambten van het
gemeentebestuur.
Art. 5:
1. Voor de vaste reclameborden ontvangt de belastingplichtige vanwege het gemeentebestuur een
aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend vóór de erin vermelde
vervaldatum moet worden teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft
ontvangen moet spontaan aangifte doen en dit uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het
belastingjaar.
Voor de vaste reclameborden geeft de jaarlijkse aangifte de toestand weer zoals deze zich voordoet op
1 januari van het belastingjaar; deze toestand dient als basis voor de toepassing van artikelen 3 en 4.
De plaatsing of verwijdering van elk vast bord na 1 januari van het jaar moet binnen de vijftien dagen
aan het gemeentebestuur betekend worden. De belasting is voor het hele jaar verschuldigd indien het
bord vóór 1 juli wordt geplaatst; ze wordt met de helft verminderd voor de borden die vanaf 1 juli van
het jaar worden geplaatst of v6ór 1 juli worden verwijderd.

2. Voor de mobiele reclameborden dient de belastingplichtige aangifte te doen op het door het
gemeentebestuur ter beschikking gesteld aangifteformulier, waarop hij de plaats, de datum van
plaatsing en verwijdering, de nuttige oppervlakte van het reclamebord en het aantal reclameborden
vermeld. De belastingplichtige is gehouden, ten laatste de dag vóór de dag waarop het gebruik
aanvangt, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te
stellen.
Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de
belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vrijstellingen
Art. 6:
1. Worden van de belasting op de vaste en mobiele reclameborden vrijgesteld:
a. De borden die uitsluitend gebruikt worden op een bepaalde plaats om het publiek de handel
of de nijverheid die daar uitgebaat wordt, de merken van de producten die daar verkocht of
vervaardigd worden, het beroep dat er uitgeoefend wordt en, in het algemeen, de activiteiten
die plaatshebben te doen kennen.
b. De borden die uitsluitend voorbehouden zijn voor een openbare dienst of voor een werk of
organisme van openbaar nut.
2. Worden van de belasting op de vaste reclameborden vrijgesteld of van de belasting op de mobiele
reclameborden mits aangifte cfr. art. 4 -1 en 2 en beperkt tot 20 stuks voor het ganse grondgebied van
de gemeente:
a. De borden bestemd voor de bekendmaking van bepaalde activiteiten, aankondigingen,
festivals, manifestaties, markten, e.d. georganiseerd door erkende gemeentelijke verenigingen,
publiciteit voor derden mag max. 10% van de totale oppervlakte omvatten.
b. De borden die uitsluitend voorbehouden zijn voor verenigingen zonder winstoogmerk van
menslievende, artistieke, letterkundige of wetenschappelijke aard. zonder toevoeging van
publicitaire boodschappen.
3. In het kader van verkiezingen en referenda wordt verkiezingspropaganda vrijgesteld.
Art.7: De belasting wordt ingevorderd bij wege van kohier vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door
het college van burgemeester en schepenen.
Art.8: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.246
- 1 archief
- 1 lokale economie

13.

Belasting op het verwijderen van aangeplakte affiches op niet daartoe bestemde plaatsen 20172021

Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen

Art. 1: Er wordt voor de dienstjaren 2017 – 2021 een indirecte gemeentebelasting gevestigd op door
het gemeentebestuur te verwijderen affiches op plaatsen waar dit door een wettelijke of
reglementaire bepaling verboden is.
Art. 2: De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever.
Art. 3: De belasting wordt vastgesteld als volgt:
- personeel : €45 per uur per werkman.
- materieel : €37 per uur voor het vervoer.
- per affiche: €5
met een minimum totaal bedrag van €125 per soort van verwijderde affiches.
Art. 4: De belasting moet contant betaald worden, tegen afgifte van een kwitantie, binnen de tien
dagen na toezending van het bericht van de belastingschuld. Een contante belasting die niet kan
worden uitgevoerd, wordt een kohierbelasting.
Art. 5: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.563
- 1 archief

14.

Belasting op wegwijzers geplaatst door bedrijven 2017-2021

Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Er wordt voor de dienstjaren 2017 tot en met 2021 een gemeentebelasting gevestigd op
wegwijzers geplaatst op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg, op initiatief van een
nijverheids- of handelsbedrijf.
Art. 2 : De belasting is verschuldigd door het bedrijf op wiens initiatief de wegwijzer werd geplaatst,
indien het een rechtspersoon is, of door de exploitant ervan, in het tegenovergestelde geval.
Art. 3 : De belasting wordt vastgesteld op 12,50 EURO per wegwijzer per jaar.
Art. 4 : Elke belastingplichtige is gehouden spontaan aangifte te doen vóór het einde van het
aanslagjaar . Aangifteformulieren kunnen aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.
Latere wijzigingen in de toestand moeten gesignaleerd worden.
Art. 5: Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Art. 6 : De belasting wordt ingevorderd bij wege van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 7: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.256
- 1 archief
- 1 lokale economie

15.

Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein 2017-2021

Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Overwegende dat het opportuun is een belasting te heffen op de tijdelijke bezetting van het openbaar
domein n.a.v. bouw-, afbraak-, wederopbouw-, herstellings-, verbouwings-, schilder- en andere
werken;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Voor de dienstjaren 2017-2021 wordt een belasting geheven op de tijdelijke bezetting van het
openbaar domein n.a.v. bouw-, afbraak-, wederopbouw-, herstellings-, verbouwings-, schilder- en
andere werken.
Dit reglement is niet alleen van toepassing bij een werkelijke tijdelijke bezetting van het openbaar
domein, maar ook wanneer:
- bij het gebruik van hangstellingen en dergelijke meer, veiligheidshalve, het onderliggend
weggedeelte ontoegankelijk wordt voor de weggebruikers.
- de bezetting de gehele of gedeeltelijke opbraak van de openbare weg tot gevolg heeft;
in dit geval wordt de duur van de bezetting gerekend tot de voorlopige herstelling het gebruik
van de openbare weg terug mogelijk heeft gemaakt.
Art. 2: De belasting wordt berekend volgens de bezette oppervlakte van het openbaar domein, gemeten
tussen de voorgeschreven rooilijn en de buitenomtrek van de werf. Elke breuk van een m² wordt voor
een m² geteld.
Art. 3: De belasting wordt vastgesteld op: €0,50 per m² en per dag met een minimum van €12,50 per
aangifte (ook voor afvalcontainers).
Art. 4: De belasting is verschuldigd vanaf de achtste kalenderdag dat het openbaar domein wordt
bezet. Elke begonnen dag wordt voor een ganse dag aangerekend.
De belastingplichtige is gehouden uiterlijk 24.00 uur voor de aanvangsdatum van de bezetting van het
openbaar domein aangifte te doen bij het gemeentebestuur en alle voor de aanslag noodzakelijke
gegevens te verstrekken.
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem,
behoorlijk ingevuld en ondertekend, moet worden teruggestuurd van zodra de bezetting beëindigd is.

Art. 5: De belasting is onafhankelijk van de te betalen vergoeding voor de eventuele herstelling van de
bestrating, veroorzaakt door de bezetting van het openbaar domein.
Art. 6: Worden vrijgesteld van de belasting, de innames naar aanleiding van:
- werken aan of het bouwen van woongelegenheden door erkende maatschappijen voor sociale
woningbouw.
- het uitvoeren van werken aan het openbaar domein in opdracht van openbare besturen.
- werken van openbaar nut
Art. 7: De belasting is contant betaalbaar bij het einde van de bezetting. Indien de bezetting meer dan
drie maanden duurt, is de belasting voor het verlopen kwartaal contant betaalbaar op het einde van het
verlopen kwartaal.
Een contante belasting die niet kan worden uitgevoerd, wordt een kohierbelasting.
Art. 8: De bij onderhavig reglement gevestigde belasting is onafhankelijk van alle andere die in de
gemeente van toepassing zijn.
Art. 9: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.721.6
- 1 archief

16.

Belasting op standplaatsen op markten en langs openbare weg voor 2017-2021

Gelet op artikel 170 §4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42 §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Er wordt voor de aanslagjaren 2017-2021 een indirecte gemeentebelasting gevestigd op het
gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten en voor standplaatsen langs de
openbare weg.
Art. 2 : De belasting is verschuldigd door de uitbater.
Art. 3 : De belasting wordt als volgt vastgesteld :
a) wekelijkse markt te Kortenberg:
1) € 2 per strekkende meter en per dag voor toevallige marktkramers; het ophalen, verwijderen en
verwerken van afval van de marktkramen is niet inbegrepen in de belasting.
2) € 1,06 per strekkende meter en per dag voor verkoopkramen met een abonnement;
b) € 16 per maand, elke begonnen maand wordt voor een volle maand aangerekend, voor
verkoopkramen die er gedurende een bepaalde tijd bestendig opgesteld blijven of er dagelijks voor de
verkoop teruggeplaatst worden;

c) € 900 per jaar voor bestendige standplaatsen (bv. frituurkramen) die bij afzonderlijke
overeenkomsten worden toegewezen.
Art. 4: Betaling van de belasting op standplaatsen voor niet bestendige kramen :
Vrije standplaatsen : de belasting moet vanaf het plaatsen van het kraam contant worden betaald, tegen
afgifte van een vignet of kwitantie.
Vaste standplaatsen : de abonnementen dienen voor een periode van 6 maanden te worden betaald
door overschrijving van het bedrag op de bankrekening van het gemeentebestuur, na ontvangst van een
factuur.
Art. 5: De belasting op standplaatsen voor bestendige kramen dient jaarlijks betaald te worden door
overschrijving van het bedrag op de bankrekening van het gemeentebestuur, na ontvangst van de
uitnodiging tot betaling.
Art. 6: Marktkramers die ter plaatse elektriciteit wensen af te nemen, dienen jaarlijks aan het
gemeentebestuur van Kortenberg na controle ter plaatse een bedrag over te maken voor het verbruik
van
- 16 A mono voor verlichting : € 25
- 16 A mono voor verlichting en koeling : € 50
- 32 A mono voor verlichting en grote koeling: € 75
- 32 A driefasig voor verlichting en koeling : € 100
- 63 A driefasig voor andere elektrische apparatuur, zoals wafelijzers en andere : € 250
Art. 7: Een contante belasting die niet kan worden uitgevoerd wordt een kohierbelasting.
Art. 8: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.687
- 1 archief
- 1 lokale economie

17.

Gemeentebelasting op het afleveren van een natuurvergunning aanslagjaar 2017

Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Overwegende dat het afleveren van een natuurvergunning voor de gemeente lasten meebrengt en dat
het aangewezen is hiervoor een gematigde belasting in te vorderen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter
uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
Overwegende dat een natuurvergunning wordt gevraagd voor bepaalde wijzigingen van kleine
landschapselementen en bepaalde wijzigingen aan de vegetatie;
Overwegende dat een gelijkaardige procedure is vereist zoals bij een milieuvergunning klasse 2;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen

Art. 1: Er wordt voor het dienstjaar 2017 een indirecte belasting gevestigd op het afleveren door het
gemeentebestuur van een natuurvergunning. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of
privaatrechtelijke (rechts)persoon aan wie de natuurvergunning wordt afgeleverd.
Art. 2: Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld €20.
Art. 3: De belasting wordt ingevorderd bij het afleveren van de natuurvergunning.
Art. 4: Een contante belasting die niet kan worden uitgevoerd, wordt een kohierbelasting.
Art. 5: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.778.2
- 1 archief
- 1 milieu

18.

Gemeentebelasting op het kamperen 2017-2021

Overwegende dat op het grondgebied van de gemeente, met vergunning afgeleverd door het
schepencollege van Meerbeek, een kampeerterrein werd ingericht en wordt in stand gehouden;
Overwegende dat het aangewezen is op kamperen een belasting in te voeren, o.m. wegens het toezicht
dat deze vorm van openluchtleven vereist: het feit dat er een vrij grote drukte ontstaat op de voorheen
rustige land- en boswegen, wat eens te meer toezicht en ook speciaal onderhoud vereist;
Gelet op art. 170§4 van de grondwet;
Gelet op art. 42§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Er wordt voor de dienstjaren 2017 tot en met 2021 een gemeentebelasting geheven ten laste van
de uitbaters van kampeerterreinen op het grondgebied van deze gemeente.
Art. 2: Voor de toepassing van deze verordening wordt onder kampeerterrein verstaan, het terrein
waarop gewoonlijk of bij gelegenheid wordt gekampeerd door meer dan tien personen tegelijk, of
waarop meer dan drie kampeerverblijven bestaan.
Indien de houder van een kampeervergunning binnen de grenzen van een kampeerterrein, chalets,
bungalows, huisjes, paviljoenen of andere soortgelijke verblijven die niet ontworpen zijn om als vaste
woning te dienen, optrekt, blijft dit een kampeerterrein.
Art. 3: De belasting is verschuldigd door de exploitant, hetzij in zijn hoedanigheid van natuurlijke dan
wel als rechtspersoon, hetzij als eigenaar, als opstalhouder of erfpachter, als huurder of als
vruchtgebruiker over de kampeergelegenheid.
Art. 4: De belasting wordt forfaitair vastgesteld op €1 per m² nuttige kampoppervlakte. Als nuttige
kampoppervlakte wordt beschouwd de 3/4e van de totale kadastrale oppervlakte van het
kampeerterrein (niet inbegrepen de omliggende bossen, weiden en speelpleinen). De belasting is in

éénmaal te betalen door de natuurlijke of rechtspersoon die het kamp uitbaat op 1 januari van het
aanslagjaar.
Art. 5: Elke belastingplichtige is gehouden spontaan aangifte te doen vóór het einde van het
aanslagjaar . Aangifteformulieren kunnen aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.
Latere wijzigingen in de toestand moeten gesignaleerd worden.
Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de
belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Art. 6: De belasting wordt ingevorderd bij wege van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 7: Wanneer een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze verordening en de
verordening van 05.12.2016 op de tweede verblijven, is alleen deze verordening van toepassing.
Art. 8: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.244
- 1 archief
- 1 lokale economie

19.

Gemeentebelasting op tweede verblijven 2017-2021

Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Er wordt voor de dienstjaren 2017 tot en met 2021 een gemeentebelasting gevestigd op de
tweede verblijven.
Art. 2: Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid,
waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters voor het hoofdverblijf.
Art. 3: De belasting valt ten laste van diegene die op het adres van het tweede verblijf niet in de
bevolkingsregisters is ingeschreven voor het hoofdverblijf en, hetzij als eigenaar, hetzij als huurder of
als gebruiker, een tweede verblijf betrekt of kan betrekken.
De belasting is verschuldigd door diegene die het verblijf betrekt of kan betrekken op 1 januari van het
belastingjaar.
Indien het verblijf slechts in de loop van het belastingjaar betrokken wordt of kan betrokken worden,
is de belasting evenwel verschuldigd voor een volledig jaar. Ontstaat de belastbare toestand echter na
30 juni van het belastingjaar dan is de belasting niet verschuldigd.
Art. 4: De belasting wordt vastgesteld op € 600 per tweede verblijf.
Art. 5: Vallen niet onder toepassing van de belasting:

1. het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit.
2. de tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens zes maanden
opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen.
3. de tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend kampeerterrein of kampeerverblijfpark.
Art. 6: Elke belastingplichtige is gehouden spontaan aangifte te doen vóór het einde van het
aanslagjaar . Aangifteformulieren kunnen aangevraagd worden bij het gemeentebestuur en zijn
beschikbaar op de website van de gemeente.
Latere wijzigingen in de toestand moeten gesignaleerd worden.
Art. 7: Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Art. 8: De belasting wordt ingevorderd bij wege van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 9: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.515
- 1 archief

20.

Gemeentebelasting op de eroshuizen 2017-2021

Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Voor de dienstjaren 2017 tot en met 2021 wordt een kohierbelasting op de eroshuizen
gevestigd.
Art. 2: Als eroshuis 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 worden vastgesteld 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 blijkt dat zij een dergelijke bedrijvigheid uitoefenen.
Art. 3: De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die een eroshuis op het
grondgebied van de gemeente uitbaat. Indien de uitbater van dit eroshuis onbekend is, dan is de
belasting respectievelijk verschuldigd door:
- de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het pand, dienende tot eroshuis huurt,
- de eigenaar van het pand , dienende tot eroshuis.
Art. 4: De belasting wordt vastgesteld op € 2000 per eroshuis.

Art. 5: 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 uitbater en blijft de belasting, gesteld op de uitbater die de inrichting overdraagt in
haar geheel behouden. De eigenaar kan evenwel , per jaar en per uitbatingplaats, slechts éénmaal
hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van de belasting, die lastens de uitbater werd
ingekohierd.
Art. 6: De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door
hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen is gehouden uiterlijk
op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. Als de uitbating start in loop van het jaar dient de
aangifte te gebeuren binnen de veertien dagen na de opening. De aangifteformulieren worden dan, op
verzoek, door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld.
Latere wijzigingen in de toestand moeten gesignaleerd worden.
Art. 7: Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Art. 8: De belasting wordt ingevorderd bij wege van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 9: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.255
- 1 archief
- 1 lokale economie

21.

Gemeentebelasting op de aanvragen tot of de melding van het exploiteren of veranderen van
hinderlijke inrichtingen aanslagjaar 2017

Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Overwegende dat het past een contante belasting te heffen die administratieve kosten dekt;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Voor het aanslagjaar 2017 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting gevestigd op de
aanvragen tot of de melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, waarvan
de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage 1 van de Vlaamse Regering, houdende
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Art. 2: De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden is tot het
indienen van de aanvraag tot of het melden van het exploiteren of veranderen ervan.
Art. 3: De belasting wordt vastgesteld:
-voor de inrichtingen door het Vlarem I gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen aan een
milieueffectenrapport en/of een veiligheidsrapport, op € 3300 per inrichting.
- voor de inrichtingen door het Vlarem I gerangschikt in eerste klasse op € 2500 per inrichting.
- voor de inrichtingen door het Vlarem I gerangschikt in tweede klasse op € 75 per inrichting.
- voor de inrichtingen door het Vlarem I gerangschikt in derde klasse op € 25 per inrichting.
Art. 4: De belasting is slechts voor 50% verschuldigd indien de vergunning wordt geweigerd.
Art. 5: Wat de inrichtingen betreft door het Vlarem I gerangschikt in eerste klasse wordt de belasting
ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college
van burgemeester en schepenen.
De overige aanvragen moeten contant betaald worden tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Een contante belasting die niet kan worden uitgevoerd, wordt een kohierbelasting.
Art. 6: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.876
- 1 archief
- 1 milieu
- 1 lokale economie

22.

Gemeentebelasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder aanslagjaren 2017-2021

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de
weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen;
Gelet op het decreet van 08 mei 2009 tot wijziging van het decreet van 20 april 2001;
Gelet op het besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op art.170§4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42§3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2021 een gemeentebelasting gevestigd op
het verhuren van voertuigen met bestuurder.
De definities opgenomen in het decreet van 20 april 2001 (en latere wijzigingen) betreffende de
organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van
Vlaanderen en het besluit van 18 juli 2003 (en latere wijzigingen) van de Vlaamse regering
betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zijn van
toepassing op onderhavig belastingreglement.

Artikel 2: De belasting wordt als volgt vastgesteld: voor de diensten voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder:
€ 250,00 per jaar en per voertuig vermeld in de door het college van burgemeester en schepenen
afgeleverde vergunning en geïndexeerd.
Artikel 3: De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de
vergunning afgegeven werd. Ze is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de houder van de
vergunning vermeld op 1 januari van het aanslagjaar of op het moment van de afgifte van de
vergunning.
De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met één of meer
voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting of
de intrekking van een vergunning of het buiten werking stellen van één of meer voertuigen voor welke
reden dan ook.
Artikel 4: De belasting wordt ingevorderd bij wege van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.286
- 1 archief
- 1 lokale economie

23.

Retributie voor aanpassen boordstenen aanslagjaren 2017-2021

Gelet op artikel 170&4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42&3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Er wordt ten voordele van de gemeente, voor de dienstjaren 2017-2021 een retributie ingevoerd
voor de hiernavolgende werken, wanneer zij door het gemeentebestuur op aanvraag van de
belanghebbende uitgevoerd worden : aanpassen van boordstenen van gemeentewegen op vraag van
aangelande eigenaars.
Art. 2: De retributie is niet verschuldigd wanneer het beoogde werk reeds als dusdanig aanleiding
geeft tot de invordering van een belasting of van een andere speciale retributie ten voordele van de
gemeente.
Van de retributie worden vrijgesteld, op voorlegging van een geneeskundig getuigschrift, de
rolstoelgebruikers, de visueel gehandicapten en de gehandicapten aan de onderste ledematen, wanneer
de aanpassingswerken moeten gebeuren uit hoofde van hun handicap.
Art. 3: De retributie is verschuldigd door de persoon die aan het bestuur gevraagd heeft het werk uit te
voeren.

In geen geval brengt zij enig recht mede tot private toe-eigening van de goederen behorende tot het
gemeentelijk patrimonium, behalve het tijdelijk en opzegbaar gebruiksrecht, met alle gevolgen ervan
ten laste van de aanvrager.
Art. 4: Het bedrag van de retributie wordt bepaald op €100.
Art. 5: Het gemeentebestuur behoudt in ieder geval het recht te weigeren het werk uit te voeren of de
uitvoering ervan uit te stellen.
Art. 6: Het verschuldigd bedrag wordt vooraf, als veiligheidsmaatregel, in handen van de financieel
beheerder gedeponeerd. Het bewijs van betaling wordt geleverd door afgifte van een betalingsbewijs.
Art. 7: Wanneer de contante inning niet kan uitgevoerd worden, wordt de retributie burgerrechterlijk
ingevorderd.
Art. 8: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.794.2
- 1 archief
- 1 OW
- 1 UD

24.

Belasting op het weghalen van sluikstorting voor 2017-2021

Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Er wordt voor de dienstjaren 2017-2021 een gemeentebelasting gevestigd op het weghalen door
het gemeentebestuur van allerhande afvalstoffen gestort op plaatsen waar dit storten door een
wettelijke of reglementaire bepaling verboden is.
Art. 2: De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft;
desgevallend zijn diegenen die daartoe opdracht of toelating gaf of de eigenaar van de afvalstoffen
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Art. 3: De belasting wordt vastgesteld als volgt :
- personeel : €45 per uur per werkman ;
- materieel : €37 per uur voor vrachtwagen ;
met een minimum totaal bedrag van €744 per geval.
Ingeval de opdracht van het opruimen wordt uitbesteed aan een derde wordt het factuurbedrag
aangerekend.

Art. 4: De belasting moet contant betaald worden, tegen afgifte van een kwitantie, binnen de tien
dagen na toezending van het bericht van de belastingschuld.
Een contante belasting die niet kan worden uitgevoerd, wordt een kohierbelasting.
Art. 5: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.765
- 1 archief

25.

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de stad/gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de
plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en
aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de goedkeuring door de stad/gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen,
teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden;
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie
van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en
Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden;
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en
dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing
van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-,
verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor
het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm
water, brandstof,
- telecommunicatie,
- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data,
ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als
nutsvoorzieningen.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente of indien het werken
zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad/gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 31
december 2019.
Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor
werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van
hogervermeld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie
geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt
op het grondgebied van de stad/gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het
grondgebied van de stad/gemeente.
Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
Artikel 5 – Definitief karakter
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet afgekondigd en
bekendgemaakt.
575.084 – 809
- 1 GGZ
- 1 fin
- 1 Eandis

26.

Aanpassing subsidiereglement thermografisch onderzoek van particuliere woningen: wijziging
registratiesleutels

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 5 september 2016 betreffende het subsidiereglement
thermografisch onderzoek van particuliere woningen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.21 oktober betreffende de
goedkeuring aanvraagformulier subsidie voor thermografisch onderzoek van particuliere woningen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,

Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Gezien de uitbetaling van deze subsidie niet via de voorgestelde registratiesleutel
60010000- 0329 kan gebeuren, zal de betaling gebeuren via de registratiesleutel 64910000-0329
subsidie voor thermografisch onderzoek van particuliere woningen, met als actie
1419/001/008/001/005 ‘Uitvoeren specifiek project i.k.v. het verminderen van de ecologische
voetafdruk’.
637.9
- 1 archief milieu
- 1 milieu
- 1 FIN

27.

Verlenen mandaat met betrekking tot innen van belastingen door EcoWerf

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (hierna Materialendecreet);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dd. 14 oktober 2016;
Overwegende dat de gemeente op 15 december 2003 is toegetreden tot EcoWerf, Intergemeentelijk
milieubedrijf Oost-Brabant;
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht aan EcoWerf
deed voor de uitbating van het containerpark;
Overwegende dat het aanbieden van afvalstoffen op het containerpark geschiedt volgens het DifTarprincipe van de vervuiler betaalt;
Overwegende dat de betaling van de daaraan verbonden contantbelasting gebeurt volgens volgend
schema: de inwoner betaalt op het containerpark met Bancontact op een rekening van de gemeente;
EcoWerf registreert en rapporteert naar de gemeente; de gemeente betaalt maandelijks een
werkingsbijdrage aan EcoWerf;
Overwegende dat de opvolging van wanbetalers thans de verantwoordelijkheid is van de gemeente;
Overwegende dat artikel 26 van het Materialendecreet toelaat dat gemeenten het innen van retributies
en belastingen toevertrouwen aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband;
Overwegende dat de betaling van de contantbelasting dan zou gebeuren volgens volgend schema: de
inwoner betaalt op het containerpark met Bancontact rechtstreeks aan EcoWerf; EcoWerf factureert de
werkingsbijdrage voor haar dienstverlening aan de gemeente maar maakt tegelijk een creditnota over
aan de gemeente voor de inkomsten ontvangen op het containerpark; het eventueel saldo zal dan
worden overgemaakt hetzij door EcoWerf hetzij door de gemeente;
Overwegende dat EcoWerf dan eventuele wanbetalingen kan opvolgen;
Overwegende dat deze procedure eenvoudiger en efficiënter is;
Overwegende dat de gemeente EcoWerf wenst te machtigen om in haar naam en voor haar rekening
de contantbelasting/retributie te innen die door de burger verschuldigd is voor de toegang tot en voor
het aanbieden van de betalende fracties op het containerpark;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,

Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemen
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2017 wordt EcoWerf gemachtigd de contantbelasting die door de
burger verschuldigd is voor de toegang tot en voor het aanbieden van betalende afvalfracties op het
containerpark, te innen in naam en voor rekening van de gemeente;
Artikel 2: Hiertoe wordt het belastingreglement van de gemeente gewijzigd;
Artikel 3: Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals geregeld door het
gemeentedecreet.
484.721.7
- 1 Milieu
- 1 archief
- 1 AZ
- 1 EcoWerf
- 1 Deputatie
- 1 Griffie Rechtbank van eerst aanleg
- 1 Politierechtbank
- 1 Provinciaal ambtenaar administratieve sancties
- 1 OVAM

28.

Wijziging belastingsreglement innen belastingen door EcoWerf

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (hierna Invorderingsdecreet);
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (hierna Materialendecreet);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (hierna
Vlarema);
Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dd. 14 oktober 2016;
Overwegende dat de gemeente op 15 december 2003 is toegetreden tot EcoWerf, Intergemeentelijk
milieubedrijf Oost-Brabant;
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht aan EcoWerf
deed voor de uitbating van het containerpark;
Overwegende dat de gemeente de bedragen van de belastingen op het aanbieden van bepaalde
afvalfracties op het containerpark heeft vastgelegd overeenkomstig artikel 5.1.4. van het Vlarema;
Overwegende dat de gemeente op 5 december 2016 EcoWerf op grond van artikel 26 van het
Materialendecreet gemachtigd heeft om met ingang van 1 januari 2017 in naam en voor rekening van
de gemeente de contantbelasting te innen die door de burger verschuldigd is voor het aanbieden van
de betalende fracties op het containerpark;
Overwegende dat de betaling van vermelde contantbelasting via Bancontact op het containerpark
vanaf 1 januari 2017 zal gebeuren op een rekening aangehouden door EcoWerf;
Overwegende dat in geval van wanbetaling het invorderingsdecreet van toepassing blijft;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,

Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2017 wordt de contantbelasting die door de burger verschuldigd is
voor toegang tot het containerpark en voor het aanbieden van betalende afvalfracties op het
containerpark, betaald op rekening gehouden door EcoWerf;
Artikel 2: Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting.
Artikel 3: Gelast het College van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 4: Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals geregeld door het
gemeentedecreet.
484.721.7
- 1 Milieu
- 1 archief
- 1 AZ
- 1 EcoWerf
- 1 Deputatie
- 1 Griffie Rechtbank van eerst aanleg
- 1 Politierechtbank
- 1 Provinciaal ambtenaar administratieve sancties
- 1 OVAM

29.

Reglement ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van kansengroepen in de gemeente
Kortenberg

Gelet op het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019;
Gelet op het Participatiedecreet van 18 januari 2008 (gecoördineerde versie vanaf 1/7/2014) en het
Uitvoeringsbesluit van 18 juli 2008 (gecoördineerde versie vanaf 1/7/2014) waarin wordt ingezet op
de creatie van een lokaal netwerk;
Overwegende dat de Vlaamse overheid de gemeenten aanmoedigt om op lokaal vlak een dynamisch
beleid uit te bouwen voor de kansengroep personen in armoede;
Overwegende dat het lokale netwerk de opdracht heeft de participatiedrempels voor personen in
armoede op het vlak van cultuur, jeugdwerk en sport weg te werken.
Overwegende dat een gemeente in het Nederlandse taalgebied een subsidieaanvraag voor de creatie
van een plaatselijk en structureel samenwerkingsverband voor het wegwerken van
participatiedrempels voor personen in armoede heeft ingediend;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 december 2013 waarin de meerjarenplanning 2014-2019
werd goedgekeurd en in het bijzonder de beleidsdoelstelling 001.013 met actienummers
001.013.001.001 en 001.013.002.002 waarin het bevorderen van de vrijetijdsparticipatie van
kansengroepen beoogd wordt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 oktober 2016 betreffende de ‘Afsprakennota
vrijetijdsparticipatie 2017-2019 en aanvraag van het Vlaamse trekkingsrecht’;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 5/10/2016 betreffende de
‘Afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2017-2019 en aanvraag van het Vlaamse trekkingsrecht’;
Overwegende het overleg dat hierover gepleegd werd in de vergaderingen
‘vrijetijdsparticipatieoverleg’;
Overwegende dat het nodig is om voor doelstelling 1 ‘Financiële drempels wegnemen teneinde een
verhoogde vrijetijdsparticipatie te bewerkstellingen’ uit de afsprakennota een reglement uit te werken;

Gelet op het reglement ter bevordering van de participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod
(jeugd, cultuur en sport) van de gemeente Kortenberg goedgekeurd op 01/09/2014 en bij deze zitting
wordt opgeheven;
Gelet op het krediet van € 4864 voorzien door de gemeente via registratiesleutel 601060000/074000
en waarvan € 2432 wordt doorgestort aan het OCMW met als doel dit te besteden aan doelstelling 1,
actie 2;
Overwegende dat het OCMW eveneens budget voorziet voor doelstelling 1, actie 2 zoals opgenomen
in de afsprakennota;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het reglement ter bevordering van de participatie van kansengroepen aan het
vrijetijdsaanbod wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Het reglement luidt als volgt:
Algemeen
De gemeente en het Welzijnshuis stellen financiële middelen ter beschikking om de financiële
drempel tot deelname aan vrijetijdsinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare inwoners te verlagen.
Voor meer informatie neemt men contact op met de sociale dienst van het Welzijnshuis, die instaat
voor de administratieve opvolging.
Er zal gewerkt worden met een vrijetijdspas die recht geeft op onmiddellijke kortingen voor bepaalde
gemeentelijke activiteiten en op een tussenkomst bij deelname aan vrijetijdsinitiatieven georganiseerd
door externe partners.
De uitreiking van deze tussenkomsten van het vrijetijdsfonds gaat door tot het beschikbare budget
opgebruikt is. Indien de vraag groter is dan het voorziene budget heeft de gemeente geen enkele
verplichting. Zij kan echter autonoom beslissen om op eventuele bijkomende vragen in te gaan. De
aanvragen voor een tussenkomst gebeuren via een standaardformulier.
Regelmatig wordt er hierover gerapporteerd op het vrijetijdsparticipatieoverleg.
Het reglement kan geraadpleegd worden op www.kortenberg.be.
Artikel 1: Afleveren van een vrijetijdspas
De aanvragen worden behandeld bij de sociale dienst van het Welzijnshuis. De aanvrager is cliënt bij
het Welzijnshuis. De medewerker van de sociale dienst voert een sociaal onderzoek uit om na te gaan
of de aanvrager in aanmerking komt voor een vrijetijdspas en tussenkomst waarvan sprake in dit
reglement.
De vrijetijdspas wordt afgeleverd per familie en per kalenderjaar.
Afhankelijk van het sociaal onderzoek kent de sociale dienst al dan niet een vrijetijdspas met 50% of
75% korting toe. De vrijetijdspas zal neutraal en discreet van lay-out zijn en zorgt voor de nodige
autonomie van de cliënt.
Artikel 2: Vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door de gemeente en het Welzijnshuis
Een deelnemer aan een door de gemeente georganiseerde vrijetijdsactiviteit, die beschikt over een
vrijetijdspas, ontvangt onmiddellijke korting (50% of 75%) op het inschrijvingsgeld.
De lijst met het aanbod dat hiervoor in aanmerking komt, toegevoegd aan dit besluit, is niet limitatief
en kan aangepast worden indien nodig.
Artikel 3: Tussenkomst lidgelden en uitrusting van jeugd-, sport- en culturele verenigingen

Een deelnemer aan een vrijetijdsactiviteit, ingericht door een erkende Kortenbergse jeugd-, sport- of
cultuurvereniging, en die beschikt over een vrijetijdspas, kan een tussenkomst in het lidgeld of de
uitrusting ontvangen en dit met een maximum van 100 euro per persoon per jaar.
De tussenkomst bedraagt 50% of 75% van de onkosten, overeenkomstig de toegekende vrijetijdspas.
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017.
624.011
- 1 Dienst VT
- 1 OCMW
- 1 financiën

30.

Toelagen instellingen/verenigingen werkingsjaar 2016

Overwegende dat het past onderstaande instellingen/verenigingen te steunen nadat jaarlijks een
schriftelijk verzoek hiertoe wordt gericht aan het gemeentebestuur;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21.04.1993;
Overwegende deze toelagen niet nominatief opgenomen zijn in de meerjarenplanning of de verdeling
niet via een gemeentelijk reglement wordt geregeld;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Voor het jaar 2016 worden volgende toelagen verleend:
Registratiesleutel 0909/64999999:

€ 14.124,74 Ons Te Huis Brabant (0,71 x 19.894 inwoners)
€ 2378,26 Panal
€ 620 MPC Terbank
€ 500 Rode Kruis Kortenberg
€ 372 Oostrem Herent
€ 372 Alvinnenberg Heverlee
€ 124 Klim
€ 124 ‘t Weyerke Heusden-Zolder
€ 124 Sint – Janshof
€ 124 Buso Mechelen

Artikel 2: De instellingen/verenigingen dienen het gebruik van de toelage te rechtvaardigen door
middel van het overmaken van een jaarlijkse balans en rekeningen, alsook een verslag inzake beheer
en financiële toestand.
Artikel 3: Deze beslissing zal na goedkeuring overgemaakt worden aan de Hogere Overheid.
571.61
- 1 archief
- 1 provincie

- 1 binnenlands bestuur
- 1 financiële dienst
- 1 dienst gezondheid en zorg

31.

Kerkfabriek van St. Martinus en Lodewijk te Everberg: intentieverklaring afsluiten
erfpachtovereenkomst

Gelet op de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg geruime tijd geleden een gebouw heeft opgericht (dat ter
beschikking wordt gesteld aan de Chiro van Everberg) op grond, gelegen Annonciadenstraat te
Everberg, met kadasternummer 302P, en eigendom van de Kerkfabriek St. Martinus en Lodewijk te
Everberg;
Overwegende dat de Gemeente de intentie heeft om dit gebouw uit te breiden en te moderniseren
teneinde te voldoen aan de hedendaagse noden van de Chiro van Everberg;
Overwegende dat de Gemeente haar intentie meermaals heeft besproken met vertegenwoordigers van
de Kerkfabriek St. Martinus en Lodewijk te Everberg en tevens heeft gevraagd of de Kerkfabriek
bereid is om een erfpacht toe te staan op voornoemde stuk grond, teneinde deze verbouwingen uit te
kunnen voeren;
Overwegende dat de Kerkfabriek na intern overleg heeft beslist hier principieel positief tegenover te
staan;
Overwegende dat het doel van deze intentieverklaring de belangrijkste randvoorwaarden voor
dergelijke erfpacht samenvat;
Overwegende dat door het ondertekenen van de intentieverklaring de Kerkfabriek St. Martinus en
Lodewijk te Everberg toelating geeft aan de gemeente Kortenberg om de verbouwings- en
uitbreidingswerken op hun eigendom te laten starten;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Tussen de Kerkfabriek St. Martinus en Lodewijk te Everberg, vertegenwoordigd door de heer Tom
Desmedt, voorzitter en de heer Jan Dirckx, penningmeester EN de gemeente Kortenberg,
vertegenwoordigd door de heer Chris Taes, voorzitter gemeenteraad en de heer Paul Lebrun,
gemeentesecretaris, wordt volgende intentieverklaring voor een erfpacht op grond, gelegen
Annonciadenstraat te Everberg, met kadasternummer 302P, en eigendom van de Kerkfabriek St.
Martinus en Lodewijk te Everberg overeengekomen met als specificaties:
- Looptijd van de erfpacht is 40 jaar, verlengbaar in onderling overleg;
- Er zal een cijns van 3 à 4 % van de grondwaarde (schatting tussen de 11.000 à 13.000 euro op
jaarbasis, jaarlijks indexeerbaar) aangerekend worden;
- Het gebouw kan enkel gebruikt worden voor jeugdwerking, zoals bepaald in de doelstellingen van
Chirojeugd Vlaanderen vzw. Indien de gemeente het gebouw voor een ander doel zou willen
gebruiken, dient er een noodzakelijk en opschortend akkoord gevraagd te worden aan de Kerkfabriek
St. Martinus en Lodewijk te Everberg;
- De oppervlakte die in erfpacht zal worden gegeven is beperkt tot de oppervlakte nodig voor het
project, in casu een redelijke afstand rondom het gebouw die tevens rekening houdt met de
noodzakelijke doorgangen voor brandweer e.d. Hierbij wordt gedacht aan een afstand van 3-4 meter
rond het gebouw; Een opmetingsplan te voegen bij de erfpachtakte zal de ingenomen oppervlakte van
de erfpacht exact weergeven.

- De gemeente Kortenberg zal blijven instaan voor het onderhoud (maaien gras,…) van de overige
oppervlakte van voornoemd perceel dat niet in erfpacht wordt gegeven (situatie zoals deze nu reeds
bestaat),
- Circa 5% van de cijns mag door de Kerkfabriek St. Martinus en Lodewijk te Everberg overgedragen
worden naar het “patrimonium”,
- In afwachting van de praktische en administratieve uitvoering van de erfpachtovereenkomst, staat de
Kerkfabriek St. Martinus en Lodewijk te Everberg toe dat de werken voor de verbouwing en
uitbreiding van de Chirolokalen Everberg zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Kortenberg
d.d. 09 november 2006 kunnen aangevat worden.
185.3:5
- 1 Kerkfabriek van St. Martinus en Lodewijk te Everberg
- 1 AZ
- 1 GGZ
- 1 FIN

Raadslid Marinus van Greuningen verlaat de zitting.

32.

Procedure aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de wegenis- en rioleringswerken
en aanleg RWA bekken in de Vogelenzangstraat. Zaak van de wegen – B.KO/2015/076

Gelet op de collegebeslissing, d.d. 21.04.2010, waarbij de opdracht voor de studie voor
rioleringswerken en asfalteringswerken in verschillende straten, o.a. Vogelenzangstraat” werd
toegewezen aan Technum nv, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 07.02.2011, waarin het dossier “Riolerings-en
asfalteringswerken in verschillende straten, o.a. Vogelenzangstraat” met inbegrip van de nodige
afkoppelingen langsheen het tracé, werd toegewezen aan Aquafin, Dijkstraat 8 te 2830 Aartselaar, via
de formule van prefinanciering;
Gelet op het ingediende ontwerp, opdrachtdocumenten en raming, opgesteld door het studiebureau
Technum NV, waarbij de kostprijs voor uitvoering van het project omtrent de wegenis- en
rioleringswerken in de Vogelenzangstraat, geraamd wordt op 1.266.110,58€ exclusief BTW of
1.531.993,80 inclusief BTW; dat de betaling gebeurt via de concessie van Aquafin;
Gelet op het krediet dat voorzien is op de actie 1419/001/009/002/003 – Uitvoeren project
Vogelenzangstraat op beleidscode 020010 – registratiesleutel 22400007;
Gelet op het krediet dat voorzien is op beleidscode 0040 Financiën – 17400000 – onder dezelfde actie
voor het aangaan van een prefinancieringslening;
Gelet op het visum met nummer 2015/46 d.d. 12 juni 2015 van de financieel beheerder;
Gelet op gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2015 betreffende de goedkeuring van het ontwerp, de
opdrachtdocumenten en de raming inzake de riolerings- en asfalteringswerken Vogelenzangstraat;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43, §2, 1°
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, en latere wijzigingen;
Gelet op artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) dat bepaalt dat de
gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen dient te nemen indien de
vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft;
dat dergelijk besluit over de zaak van de wegen dient te worden genomen alvorens het
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor
de organisatie van het openbaar onderzoek over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning,
verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging;
Gelet op artikel 3, §3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot vaststelling van
nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek over aanvragen tot stedenbouwkundige
vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, waarin wordt gesteld dat

het oprichten en wijzigen van infrastructuurwerken met een lengte van meer dan 200meter aan een
openbaar onderzoek dient te worden onderworpen;
Dat de aanvraag, conform voornoemd Besluit aan een openbaar onderzoek dient te worden
onderworpen;
Gelet op artikel 10 van hetzelfde Besluit dat stelt dat indien de aanvraag wegeniswerken omvat zoals
vermeld in artikel 4.2.25 VCRO, de gemeenteraad een gemotiveerd besluit over de zaak van de wegen
dient te nemen en daarbij kennis neemt van de ingediende bezwaren en opmerkingen;
Gelet op hoofdstuk 7, afdeling 3 ‘Bijzondere Procedure’ waarin in artikel 4.7.26 §1 VCRO stelt dat
een vergunning binnen de bijzondere procedure afgeleverd wordt door de Vlaamse Regering of de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
Gelet op de vaststelling dat de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een aanvraag tot vergunning
heeft ontvangen op 13 juli 2015; dat de aanvraag werd ingediend door Aquafin voor het uitvoeren van
wegenis- en rioleringswerken en aanleg RWA-bekken met bijhorende paden en dit ter hoogte van de
Eekhoornstraat, Populierenlaan, Vierhuizenstraat en Vogelenzangstraat te 3070 Kortenberg;
Dat de aanvraag door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar volledig en ontvankelijk werd
verklaard op basis van artikel 4.7.26.§3 VCRO;
Gelet op het verzoek van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar om de aanvraag aan een
openbaar onderzoek te onderwerpen, alsook een beslissing over de zaak van de wegen moet worden
bekomen;
Gelet op het openbaar onderzoek lopende van 22 juli 2015 tot 21 augustus 2015;
Gelet op de aankondiging van het openbaar onderzoek door: 1° aanplakking aan het gemeentehuis en
ter plaatse; 2° het plaatsen van een aankondigingsbericht op de gemeentelijke website; 3° het
aangetekend schrijven van alle eigenaars van de percelen die getroffen worden door de werken;
Gelet op dat het vergunningverlenende bestuursorgaan het voorafgaand advies inwint van de door de
Vlaamse Regering aangewezen instanties en van het college van burgemeester en schepenen zoals
geregeld in hoofdstuk 7, afdeling 3 ‘Bijzondere Procedure’, artikel 4.7.26 §4 2° VCRO; dat het college
van burgemeester en schepenen om advies werd verzocht;
Gelet op artikel 4.7.26 §4 2° VCRO waarin wordt gesteld dat het college van burgemeester en
schepenen het proces-verbaal van het openbaar onderzoek, de gebundelde bezwaren en opmerkingen
en zijn eigen advies aan het vergunningverlenende bestuursorgaan bezorgd, binnen een ordetermijn
van dertig dagen, die ingaat de dag na deze waarop het openbaar onderzoek werd afgesloten;
Gelet op het PV van sluiting van het openbaar onderzoek dd. 23 november 2016; dat hieruit blijkt dat
doorheen het openbaar onderzoek 28 bezwaarschriften werden ontvangen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 november 2016, waarbij
kennis werd genomen van de Ministeriële Besluiten aangaande de beroepen tegen de beslissing van de
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant dd. 10 december 2015 tot goedkeuring van het rooilijn- en
wijzigingsplan voor de buurtwegen nr. 6 en 9; dat daarbij werd besloten om het vergunningsdossier
aan de gemeenteraad voor te leggen teneinde een besluit over de zaak van de wegen te bekomen;
Overwegende dat de Vogelenzangstraat en de Vierhuizenstraat buurtwegen zijn en derhalve de
procedure voor (gedeeltelijke) wijziging van de buurtwegen diende gevolgd te worden
overeenkomstig de Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;
Overwegende dat een ‘besluit over de wegen’ in de zin van artikel 4.2.25 VCRO in die omstandigheid
zowel een beslissing van de gemeenteraad over het nieuwe tracé vereist, als een beslissing van de
deputatie over de wijziging van de buurtweg en diens rooilijnen;
Dat beide formaliteiten dienen vervuld te zijn vooraleer een beslissing over de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag kan worden genomen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 oktober 2015 waarbij het rooilijnplan voor beide
buurtwegen alsook het wijzigingsplan definitief werd vastgesteld;
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant dd. 10 december 2015 waarbij
werd besloten om het rooilijnplan en de wijziging van de buurtwegen nr. 6 (Vierhuizenstraat) en 9
(Vierhuizenstraat/Vogelenzangstraat) goed te keuren;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 21 april 2016 waarbij het beroep zoals ingesteld door Racine
advocaten tegen voornoemde beslissing van de deputatie wordt verworpen;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 17 augustus 2016 waarbij het beroep zoals ingesteld door
Jonbloet advocaten tegen voornoemde beslissing van de deputatie wordt verworpen;

Overwegende dat deze beroepen overeenkomstig artikel 28 van de gewijzigde Buurtwegennet een
schorsende werking genoten, waardoor de goedkeuringsbeslissing van de Deputatie aangaande de
buurtwegen geen uitvoerbaar karakter genoot; dat met de verwerping van deze beroepen de
goedkeuringsbeslissing aangaande de buurtwegen definitief is;
Overwegende dat voor de wijziging van de buurtwegen en diens rooilijnen verwezen wordt naar het
buurtwegendossier, in het bijzonder de beslissing van de Deputatie dd. 10 december 2015 en de aldaar
behandelde bezwaren;
Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt om een besluit te nemen over de overige aspecten
van de zaak van de wegen, met uitzondering van de rooilijnen en buurtwegenaspecten gezien hiervoor
de deputatie bevoegd is (cf. besluit 10 december 2015); dat de gemeenteraad zich daarbij dient te
beperken tot de aspecten die betrekking hebben op de zaak van de wegen, zonder uitspraak te kunnen
doen omtrent de bestaanbaarheid van de aanvraag met de stedenbouwkundige beoordelingselementen;
dat de aanvraag wat deze aspecten betreft door de vergunningverlenende overheid zal worden
behandeld;
Gelet op de ontvangen bezwaarschriften, 28 in totaal, waarvan een aantal identiek zijn;
Gelet op de inhoudelijke behandeling van alle bezwaarschriften, zoals gevoegd in bijlage 2 bij dit
besluit;
Overwegende dat hieruit blijkt dat de bezwaren niet kunnen worden gevolgd; dat voor de behandeling
en de weerlegging van de verschillende bezwaren wordt verwezen naar bijlage 2, waarbij deze
motieven zoals hierin weergegeven worden bijgetreden en hierbij als integraal hernomen dienen
geacht te worden;
Overwegende dat de werken de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, namelijk in hoofdzaak
wegenis- en rioleringswerken omvatten, die ten goede komen aan het openbaar domein;
Overwegende dat thans langs de betreffende buurtwegen niet overal noch langs beide zijden
voetpaden gelegen zijn, waardoor voetgangers op de rijweg dienen te lopen; dat het tevens
noodzakelijk is in het kader van de verkeersveiligheid, waarbij enerzijds een grotere
verkeersveiligheid wordt gecreëerd en anderzijds de zwakke weggebruiker door het aanleggen van
voetpaden wordt beschermd;
Overwegende dat de waterhuishouding dient te worden aangepast om verder risico op wateroverlast in
te dijken; zodat de heraanleg van de verouderde rijwegen, de aanleg van een degelijk
voetpadennetwerk en de verbetering van het rioleringsstelsel aangewezen is;
Overwegende de noodzaak tot het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel met afkoppeling van
de afvoer van het hemelwater door de hoge bebouwingraad in de omgeving en het nog opvangen van
een gemengd rioleringsstelsel;
Gelet op dat voor de weginrichting en voor de aanleg van de voetpaden rekening wordt gehouden met
de inplanting van de bebouwing; dat er hiervoor toch een beperkte grondinname aan de orde is;
Overwegende dat de gekozen materialen eenvormig zijn voor alle straten en dat deze zorgen voor een
duidelijk leesbaar openbaar domein met voldoende ruimte voor voetgangers en gemotoriseerd verkeer;
Overwegende dat de groenvoorzieningen in functie van het toegankelijk maken op wijkniveau aan de
orde zijn;
Overwegende dat door het kappen van de exoten bestanden, de open plekken en de beboste percelen
de ontwikkelingsmogelijkheden krijgen voor een streekeigen bestand;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, René De Becker, Tom Jespers, Jana Nevens, Ilse De Kée
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia
Brumagne, Ann Van de Casteele, Silke Cuypers, Adelia Vandeven
Besluit: met 15 stemmen voor en 8 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de bezwaren en opmerkingen ontvangen tijdens het
openbaar onderzoek en besluit deze bezwaren en opmerkingen voor wat de zaak van de wegen betreft
ontvankelijk te verklaren maar ongegrond conform de bespreking in het overwegend gedeelte en
bijlage 2.

Artikel 2: De gemeenteraad is akkoord met de plannen die deel uitmaken van de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning zoals reeds werd vastgesteld in gemeenteraad van 29 juni 2015;
Artikel 3: Deze beslissing over te maken aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar VlaamsBrabant voor verder gevolg.
172.2
- 1 RO
- 1 GGZ
- 1 Infrastructuurprojecten
- 1 Gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar

Raadslid Marinus van Greuningen voegt zich terug ter zitting.

33.

Inrichten van themabalies in het administratief centrum: goedkeuring ontwerp,
opdrachtdocumenten en raming

Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en klassieke sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Overwegende dat om de dienstverlening van de gemeente Kortenberg te optimaliseren een
doorlichting van de huidige dienstverlening werd uitgevoerd waarvan een aangepast concept werd
uitgewerkt voor o.a. de cluster dienstverlening;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 17 juni 2016 aangaande de aanstelling van Artipool,
Leuvensesteenweg 256 te 3070 Kortenberg als ontwerper voor de uitvoering van her project “Inrichten
van themabalies in het Administratief Centrum van Kortenberg;
Gelet op het voorliggende ontwerp, uitgewerkt door Artipool, aangaande de noodzakelijke
aanpassingen aan de beide verdiepingen qua ruwbouw, afwerking en technieken;
Gelet op het voorliggende ontwerp, uitgewerkt door Artipool, aangaande de twee nieuwe balies en
bijbehorend meubilair en verlichting;
Gelet op verschillende bestekken die werden opgesteld door Artipool voor de uitvoering van de
werken;
- “Inrichting balie 1ste & 2de verdiep administratief centrum Kortenberg – Werfinrichting & afbraak”
met ref GGZ16.101 voor een geraamd bedrag van 22.115,70 euro excl. btw of 26.760 euro incl. btw;
- “Inrichting balie 1ste & 2de verdiep administratief centrum Kortenberg – Technieken – Elektriciteit &
Verlichting” met ref GGZ16.102 voor een geraamd bedrag van 42.497,52 euro excl. btw of 51.422
euro incl. btw;
- “Inrichting balie 1ste & 2de verdiep administratief centrum Kortenberg – Sanitair & HVAC” met ref
GGZ16.103 voor een geraamd bedrag van 27.000 euro excl. btw of 32.670 euro incl. btw;
- “Inrichting balie 1ste & 2de verdiep administratief centrum Kortenberg – Afwerking:
Binnenschrijnwerkerij & glasconstructies” met ref GGZ16.104 voor een geraamd bedrag van
72.917,35 euro excl. btw of 88.230 euro incl. btw;
- “Inrichting balie 1ste & 2de verdiep administratief centrum Kortenberg – Afwerking: Wanden &
Plafonds” met ref GGZ16.105 voor een geraamd bedrag van 23.057,85 euro excl. btw of 27.900 euro
incl. btw;
- “Inrichting balie 1ste & 2de verdiep administratief centrum Kortenberg – Afwerking: Vloeren” met ref
GGZ16.106 voor een geraamd bedrag van 14.628 euro excl. btw of 17.700 euro incl. btw;

- “Inrichting balie 1ste & 2de verdiep administratief centrum Kortenberg – Maatmeubilair” met ref
GGZ16.107 voor een geraamd bedrag van 60.247,93 euro excl. btw of 72.900 euro incl. btw;
- “Inrichting balie 1ste & 2de verdiep administratief centrum Kortenberg – Losse meubels” met ref
GGZ16.108 voor een geraamd bedrag van 5.247,93 euro excl. btw of 6.350 euro incl. btw;
- “Inrichting balie 1ste & 2de verdiep administratief centrum Kortenberg – Schilderwerken” met ref
GGZ16.109 voor een geraamd bedrag van 7.480,68 euro excl. btw of 9.050,80 euro incl. btw;
Overwegend dat de kostprijs van de totaliteit van alle bestekken samen wordt geraamd op 275.192,96
euro excl. BTW of 332.983,48 euro incl. BTW;
Gelet op het feit de verschillende bestekken zullen aanbesteed worden via een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het investeringsbudget dat voorzien is op art. 22101500 - 011903 Aanpassingswerken AC
voor dienstverleningsconcept onder actie 1419/001/012/007/002;
Gelet op het visum nr. 2016/109 d.d. 21.11.2016 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Goedkeuring wordt verleend aan de ontwerpen, opgesteld door Artipool, voor de aanpassingen aan de
verdiepingen en de uitgewerkte balies en toebehoren.
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor deze uitvoering voor alle bestekken samen van
275.192,96 euro excl. BTW of 332.983,48 euro incl. BTW.
Goedkeuring wordt verleend aan het opstarten van de procedure voor het voeren van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de verschillende bestekken.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op het algemeen rekeningnummer 22101500, beleidscode
011903 onder actie 1419/001/012/007/002.
Het schepencollege wordt gelast met de verdere uitwerking van dit dossier.
861
- GGZ – MVDL
- Artipool

34.

Proper Kortenberg Ploeg: goedkeuring raming, bestek en gunningswijze

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg sinds 2012 een overeenkomst heeft afgesloten voor het ter
beschikking stellen van een ploegje (twee) straatvegers;
Overwegende dat de straatvegersploeg voor verschillende onderhoudstaken kan worden ingezet;
Overwegende dat het past om prijs te vragen om dit werk uit te geven voor de periode van 1 januari
2017 tot en met 31 decmeber 2017;
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op € 80.000, incl. BTW;

Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 85.000 en dus mag gegund worden na
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is op: art. 1419/001/007/002/003 (020060/61035100);
Gelet op het visum nr. 2016/110 d.d. 21.11.2016 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het bestek voor de Proper Kortenberg Ploeg wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De uitgave wordt geraamd op € 80.000, BTW inbegrepen, en is voorzien op:
Actie 1419/001/007/002/003 met registratiesleutel 020060/61035100.
Artikel 3: De opdracht zal na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund worden.
282.1
- 1 archief AZ
- 1 UD (Marc Van der Veken)
- 1 FIN

35.

Onderhoud schuilhuisjes: goedkeuring raming, bestek en gunningswijze

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Overwegende dat het noodzakelijk is voor hygiëne en esthetiek, de schuilhuisjes regelmatig te onderhouden;
Overwegende dat het past om prijs te vragen om dit werk uit te geven voor de periode van 1 februari
2017 tot en met 31 december 2019, jaarlijks opzegbaar;
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op € 18.000 per jaar, incl. BTW;
Overwegende dat de totale uitgave voor 35 maanden geraamd wordt op € 52.500, incl. BTW;
Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 85.000 en dus mag gegund worden na
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is op: art. 1419/001/010/006/001 (020040/61035120);
Gelet op het visum nr. 2016/111 d.d. 23.11.2016 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée

Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het bestek ‘Onderhoud schuilhuisjes’ wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De uitgave wordt geraamd op € 18.000 per jaar, BTW inbegrepen of € 52.500, incl. BTW
voor de totale duur van het contract en is voorzien op: Actie 1419/001/010/006/001 met
registratiesleutel 020040/61035120.
Artikel 3: De opdracht zal na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund worden.
282.1
- 1 archief AZ
- 1 UD (Marc Van der Veken)
- 1 FIN

36.

VVSG: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 7 december 2016

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan VVSG;
Gelet op het feit dat de gemeente met brief van 7 november 2016 wordt opgeroepen deel te nemen aan
de Algemene Vergadering van VVSG op 7 december 2016;
Gelet op de agenda van deze algemene vergadering:
1. Samenstelling Bureau en aanduiding stemopnemers
2. Toelichting en goedkeuring begroting 2017
3. Benoeming nieuwe voorzitter
4. Benoeming nieuwe algemeen directeur
5. Voordracht nieuwe bestuursleden VVSG vzw;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Algemene Vergadering van VVSG van 7 december 2016 wordt als volgt
goedgekeurd:
1. Samenstelling Bureau en aanduiding stemopnemers
2. Toelichting en goedkeuring begroting 2017
3. Benoeming nieuwe voorzitter
4. Benoeming nieuwe algemeen directeur
5. Voordracht nieuwe bestuursleden VVSG vzw;
Aan de vertegenwoordiger wordt opdracht gegeven om het standpunt van de gemeente te vertolken op
de Algemene Vergadering van VVSG van 7 december 2016, onder voorbehoud van het specifieke
verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan VVSG, Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel.
901
- 1 archief AZ

- 1 vertegenwoordiger
- 1 VVSG

37.

IGO: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 16 december 2016

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op het feit dat de gemeente met brief van 27 oktober 2016 wordt opgeroepen deel te nemen aan
de Algemene Vergadering van IGO op 16 december 2016;
Gelet op de agenda van deze algemene vergadering:
1. Goedkeuring verslag vergadering van 17-06-2016
2. Goedkeuring programma 2017
3. Goedkeuring begroting 2017
4. Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur
5. Varia;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Algemene Vergadering van IGO van 16 december 2016 wordt als volgt
goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag vergadering van 17-06-2016
2. Goedkeuring programma 2017
3. Goedkeuring begroting 2017
4. Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur
5. Varia;
Aan de vertegenwoordiger wordt opdracht gegeven om het standpunt van de gemeente te vertolken op
de Algemene Vergadering van IGO van 16 december 2016, onder voorbehoud van het specifieke
verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van IGO , De Vunt 17 te
3220 Holsbeek.
901
- 1 archief AZ
- 1 vertegenwoordiger
- 1 IGO

38.

I.W.V.B.: goedkeuring agenda Bijzondere Algemene Vergadering van 20 december 2016

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale
voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant”, afgekort tot I.W.V.B.;
Gelet op het schrijven van 21 oktober 2016 waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen
aan de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders van I.W.V.B. op 20 december 2016;
Overwegende dat de Bijzondere Algemene Vergadering van I.W.V.B. op 20 december 2016 volgende
agenda heeft:
1. Strategie 2017 en alarmbelprocedure
2. Benoemingen en aanstellingen
3. Varia en mededelingen;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van I.W.V.B. op 20 december 2016:
1. Strategie 2017 en alarmbelprocedure
2. Benoemingen en aanstellingen
3. Varia en mededelingen
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de Bijzondere
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. op 20 december 2016, wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikelen, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de
vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan I.W.V.B. p/a TMVW,
Stropstraat 1 te 9000 Gent.
901
- 1 archief AZ
- 1 vertegenwoordiger
- 1 I.W.V.B.
- 1 FIN

Raadslid Tom Jespers verlaat de zitting.

39.

Toekomstplan van BAC in verband met de nationale luchthaven: stand van zaken

Toelichting over dit dossier wordt ter zitting gegeven.
Op 17 november jl. werd het college van burgemeester en schepenen door de luchthavenuitbater
uitgenodigd voor een bondige toelichting bij het toekomstplan van de luchthavenuitbater met als
horizon 2040.
Bij die toelichting werd het evidente economische en tewerkstellingsbelang van de luchthaven in de
verf gezet en werd de ambitie van de luchthavenuitbater duidelijk om tegen 2040 het volume van

passagiers- en cargovervoer ten opzichte van vandaag te verdubbelen. Niemand betwist het
economische belang van de luchthaven als tweede belangrijkste economische poort van het land.
Toch is er grote bezorgdheid om een aantal zeer belangrijke elementen in het toekomstplan van BAC:
1.
In één van de scenario’s wordt een verlenging van startbaan 25L met 900 meter in het
vooruitzicht gesteld. Dat is voor het voltallige gemeentebestuur volstrekt onaanvaardbaar,
omdat dit de leefbaarheid van de hele dorpskern van Erps-Kwerps onmogelijk zou maken.
Mocht BAC eraan denken om dit scenario verder uit te werken, dan zal het gemeentebestuur
van Kortenberg alle politieke, juridische en democratische middelen inzetten om dit te
verhinderen.
2.
In het toekomstplan is sprake van een ‘zuidelijke ontsluiting’ van de luchthaven vanuit de E40.
Concrete tracés of plannen hiervoor zijn niet beschikbaar. De gemeenteraad spreekt zich
ondubbelzinnig uit tegen een ‘zuidelijke ontsluiting’ die de schaarse open ruimte in Everberg en
Kortenberg zou doorkruisen. Ook niet indien de ‘bonus’ een nieuw industrieterrein in de
luchthavenomgeving zou zijn.
3.
Op dit ogenblik is er een totaal onevenwicht in de verdeling van de lusten en lasten van de
luchthaven tussen de Vlaamse Rand en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeenteraad
van Kortenberg eist dat eerst een duurzame oplossing voor het rechttrekken van het bestaande
onevenwicht wordt uitgewerkt via een federale Vliegwet, vooraleer nieuwe uitbreidingsplannen
worden gerealiseerd. Het is immers onmiskenbaar dat de voorliggende uitbreidingsplannen het
bestaande onevenwicht alleen maar zullen vergroten en versterken.
Overzicht van de standpunten en initiatieven:
1.
Persmededeling van het college van burgemeester en schepenen (17 november 2016).
2.
Bespreking op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen op
18 november 2016.
3.
Mail vanuit de dienst milieu aan BAC met de vraag om aanwezig te zijn op een overlegmoment
met de raadscommissie ad hoc, de bewonersgroep Decibel 25L en andere geïnteresseerden
(21/11 = 1ste werkdag na bespreking in CBS).
4.
Bericht van nieuw Burgerforum Groene Vallei, met het engagement van ruime informatie en
open communicatie.
5.
Mail van BAC dat concreet antwoord zal volgen in tweede helft van die week (= 25/11).
6.
Mail van de burgemeester op 25/11 aan BAC met rappel van de vraag, omdat er nog geen
antwoord was toegekomen.
7.
Standpunt van Toekomstforum (= alle Burgemeesters van Halle-Vilvoorde) via persmededeling.
8.
Mail van de burgemeester op 30/11 aan BAC met de dringende vraag om te antwoorden.
9.
Mail van BAC op 30/11 waarin BAC vraagt om de toelichting te beperken tot een vergadering
waarop alleen de leden van de gemeenteraad aanwezig zijn, omdat de stem van de betrokken
bewoners zal gehoord worden via een ander kanaal, nl. “Forum 2040”.
10. Mail van de burgemeester op 30/11 aan BAC met de volgende inhoud: “Binnen onze gemeente
hebben we reeds twee decennia de traditie om de luchthavenproblematiek te behandelen in een
raadscommissie ad hoc, waarin alle fracties van de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn en
waar alle andere gemeenteraadsleden naartoe kunnen komen, aangevuld met een delegatie van
de bewonersgroep (i.c. Decibel 25L). Het gaat daarbij niet om grote ‘volksvergaderingen’,
maar om een interactieve aanpak, waarbij de informatie rechtstreeks kan doorstromen en
waarbij de uiteindelijke besluitvorming vanzelfsprekend bij de gemeenteraad ligt. Het zou
ongetwijfeld veel onbegrip oproepen mochten we die bewonersgroep uitsluiten van de
rechtstreekse gedachtewisseling over een dergelijk belangrijk dossier. Bovendien zouden wij
dan nadien als gemeentebestuur geconfronteerd worden met vragen van die bewonersgroep (en
van de adviesraden), waarop we geen antwoord kunnen geven en waarbij we dan toch opnieuw
naar BAC zouden moeten doorverwijzen. We vragen u daarom om deze formule zeker nog
eens te overwegen.
Indien we zouden opteren voor de formule om, zoals u voorstelt, op de gemeenteraad een
uiteenzetting te komen geven, dan bepaalt ons huishoudelijk reglement dat dit hoort te gebeuren
in openbare zitting, waarbij in het kader van de openbaarheid van bestuur, publiek aanwezig
mag zijn en waarbij dat publiek, zoals bij de behandeling van alle andere agendapunten van de
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gemeenteraad, nadien de mogelijkheid heeft om hierover vragen te stellen. De geplande
gemeenteraad van maandag 5 december lijkt ons hiertoe niet meteen geschikt, want het gaat om
een ‘begrotingsgemeenteraad’ met niet minder dan 41 agendapunten.
Zou u ons kunnen meedelen of u de toelichting zou kunnen geven volgens de eerste formule,
dan wel of u vasthoudt aan de tweede? “
Persmededeling van het Burgemeestersoverleg (= alle Burgemeesters van het arrondissement
Leuven) op 02/12, waarin een helder standpunt wordt ingenomen tégen de verlenging van
startbaan 25L en waarin gesteld wordt dat er eerst een eerlijke spreiding van de lasten moet
komen vooraleer er gepraat wordt over een uitbreiding).
Telefonisch gesprek tussen Burgemeester, BAC en Common Ground (= bureau dat
inspraakmomenten begeleidt) op 02/12 om het standpunt van BAC en het standpunt van de
gemeente uit te klaren.
Beslissing van de Vlaamse Regering op 02/12 om een Belangenconflict in te roepen tegen de
strengere toepassing van de Brusselse geluidsnormen. Dit Belangenconflict heeft als resultaat
dat de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke regering voor 60 dagen geschorst wordt en
dat het dossier op de tafel komt van het Overlegcomité federale regering/gewest- en
gemeenschapsregeringen.
Standpunt van BAC i.v.m. toelichting van het Masterplan op maandag 05/12:
Van: Piet Demunter [mailto:piet.demunter@brusselsairport.be]
Verzonden: maandag 5 december 2016 16:13
Aan: chris.taes@kortenberg.be
Onderwerp: Vraag naar verdere toelichting Strategische Visie Brussels Airport
Geachte heer Burgemeester,
Wij hebben uw vraag goed ontvangen om verdere toelichting te geven rond de Strategische
Visie 2040 van Brussels Airport aan de gemeenteraad.
Brussels Airport heeft er voor gekozen om in alle transparantie haar mogelijke plannen voor de
komende decennia te communiceren en daaromtrent in brede dialoog te gaan. Uw vraag sluit
hier nauw bij aan. We gaan dan ook graag in op uw vraag om een presentatie te geven aan de ad
hoc commissie waar u voor dat doel naar verwees, in de traditie van uw gemeente, tijdens een
openbare zitting waarop de inwoners van uw gemeente welkom zijn. We gaan specifiek in op
uw vraag gezien de mogelijke ruimtelijke impact van de Strategische Visie voor uw gemeente.
Het tijdstip van de presentatie zien we in parallel met de opstart van het FORUM 2040. Dat zal
ons in staat stellen een meer gedetailleerde presentatie te geven, ondersteund door experten,
zoals ook in het FORUM 2040. We zullen hierbij specifieke aandacht hebben voor de vragen in
uw gemeente, zonder evenwel het opzet en de werking van het FORUM 2040 te hypothekeren.
Wij houden er aan ook goed de vragen te capteren en te beantwoorden die leven rond het
opzetten van het FORUM 2040. Hieromtrent zullen we in de eerst komende periode in ieder
geval verdere informatie geven.
Wij nodigen u uit ons vragen rond het FORUM 2040 door te geven en eveneens uw inwoners te
melden dat zij steeds met al hun vragen terecht kunnen via de website rond de Strategische
Visie 2040 (https://brusselsairport2040.be/nl/artikel/52/uw-mening-telt) en via alle sociale
media kanalen van Brussels Airport 2040.
Tenslotte, in onze Strategische Visie 2040 stellen wij dat er nood is aan een verdere ontsluiting
van de luchthaven vanaf de E40, teneinde de luchthaven zelf en de brede regio er rond
bereikbaar te houden. Wij wensen formeel te benadrukken dat wij vandaag geen voorstel
hebben voor een bepaald tracé. Dit dient met de vele betrokken stakeholders uitvoerig
besproken en bestudeerd te worden.

Vriendelijke groeten,
Piet Demunter
14.

Op de provincieraad van dinsdag 06/12 wordt een actuele vraag gesteld over de manier waarop
het provinciebestuur de verzuchtingen van de betrokken gemeenten, gemeentebesturen en
bewoners zal ondersteunen.
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Kennisname briefwisseling

De leden van de gemeenteraad nemen kennis van de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853
Grimbergen, d.d. 14/11/2016 met referentie vanopstal86<WCO><VO> gericht aan het college van
burgemeester en schepenen en de gemeenteraad betreffende politie inspecteur Eric Vanopstal.
505.5
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Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 07.11.2016, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

P. LEBRUN
secretaris

C. TAES
voorzitter

