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Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting word raadslid Luk Raekelboom aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
1e zaak:

Mededeling van de kennisneming door de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant van de tweede wijziging aan het budget 2013

Overwegende dat de gemeenteraad op 26 september 2013 de tweede budgetwijziging
heeft vastgesteld;
Gelet op de bepalingen betreffende het algemeen administratief toezicht vervat in de
artikels 253 §1, 2°, en 255, §1, van het gemeentedecreet, op basis waarvan de
provinciegouverneur bevoegd is om de uitvoering van besluiten met betrekking tot het
budget binnen een termijn van 50 dagen te schorsen;
Gelet op de brief van 26 november 2013 waarmee de provinciegouverneur meedeelt dat
hij kennis heeft genomen van bovenvermeld besluit en dat hij geen reden ziet om
schorsend op te treden;
BESLIST:
Enig artikel.
Akte te nemen van de brief van 26 november 2013 van de provinciegouverneur van
Vlaams-Brabant omtrent de kennisneming van de tweede budgetwijziging 2013 en vast te
stellen dat er niet schorsend wordt opgetreden.
2e zaak:

Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen - Goedkeuring jaarrekening 2012

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikels 43, §2, 22° en 232 tot 244;
Gelet op nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikels 261 en volgende;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 25 maart 2010 houdende de oprichting van
het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) en de vaststelling van de statuten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 november 2010 houdende goedkeuring van
de beheersovereenkomst tussen gemeente Grimbergen en AGBG;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 28 juni 2012 houdende de aanstelling van
drie commissarissen voor de controle op de financiële toestand, de jaarrekeningen en de
regelmatigheid van de verrichtingen van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen;

Gelet op de beslissing van het directiecomité van AGBG d.d. 2 december 2013 houdende
de voorlopige vaststelling van het ontwerp van de jaarrekening 2012;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van AGBG d.d. 18 december 2013
houdende de vaststelling van het ontwerp van de jaarrekening 2012;
Overwegende dat uit de bevindingen van de commissarissen blijkt dat de jaarrekening de
vereiste inlichtingen bevat en een getrouw beeld geeft;
Overwegende dat de gemeenteraad de jaarrekening dient goed te keuren en desgevallend
aan de bestuurders kwijting verleent;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De jaarrekening van 2012 van Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen goed te keuren.
Art. 2.
Kwijting te verlenen aan de bestuurders van Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen.
3e zaak:

Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen - Goedkeuring eerste wijziging
budget 2013

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleidsen 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 omzendbrief BB 2012/1 d.d. 20 juli 2012 houdende instructies voor het opstellen
van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest;
Overwegende dat de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus ook op het
Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen van toepassing is;
Overwegende dat een budgetwijziging door de raad van bestuur moet worden vastgesteld
en op basis van artikel 194 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010
moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad die het autonoom gemeentebedrijf
heeft opgericht;
Overwegende dat het budget bestaat uit een beleids- en een financiële nota;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis van het budget positief is;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge van het budget positief is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Keurt de eerste wijziging goed van het budget 2013 van het AGB, waarvan het resultaat
op kasbasis 163,04 en de autofinancieringsmarge 39.850,13 euro bedraagt.
4e zaak:

Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen - Goedkeuring meerjarenplan
2014-2019

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 57;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 25 maart 2010 houdende de oprichting van
het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) en de vaststelling van de statuten;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand d.d. 26 mei 2010 houdende de goedkeuring van
de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2010;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 november 2010 houdende de goedkeuring
van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Grimbergen en het AGBG;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 2 december 2013 houdende de kennisname van het
ontwerp-meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente;
Gelet op het voorgelegde ontwerp-meerjarenplan van het AGBG met betrekking tot
dienstjaren 2014-2019;
Overwegende dat de exploitatie- en investeringstoelagen die het AGBG als inkomsten
voorziet in overeenstemming zijn met de respectievelijke uitgaveposten in het ontwerpmeerjarenplan van de gemeente;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Het meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen wordt
goedgekeurd.
5e zaak:

Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen - Goedkeuring budget 2014

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 57;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 25 maart 2010 houdende de oprichting van
het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) en de vaststelling van de statuten;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand d.d. 26 mei 2010 houdende de goedkeuring van
de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2010;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 november 2010 houdende de goedkeuring
van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Grimbergen enhet AGBG;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 2 december 2013 houdende de kennisname van het
ontwerp-budget 2014 van de gemeente;
Overwegende dat in het exploitatiebudget de uitgaven 1.304.642,38 euro en de
ontvangsten 1.715.737,59 euro bedragen, waardoor het resultaat op 411.907,65 euro
wordt gebracht;
Overwegende dat in het investeringsbudget de uitgaven 1.181.392,73 euro en de
ontvangsten 104.976 euro bedragen, waardoor het resultaat op -1.076.416,73 euro
wordt gebracht;
Overwegende dat de exploitatie- en investeringstoelage die het AGBG als inkomsten
voorziet in overeenstemming zijn met de respectievelijke uitgaveposten in het ontwerpbudget van de gemeente;
Overwegende dat het budget van het autonoom gemeentebedrijf moet worden
vastgesteld door de raad van bestuur;
Overwegende dat het budget van het autonoom gemeentebedrijf moet worden
goedgekeurd door de gemeenteraad;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Het budget 2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen wordt goedgekeurd.
6e zaak:

Aanpassing statuten Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen

Gelet op de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2010 en gewijzigd in de
zitting van 25 april 2013;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005;
Gelet op artikel 310 van het gemeentedecreet;

Gelet op artikel 234 van het gemeentedecreet;
Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Grimbergen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De tekst van artikel 10 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
(AGBG) wordt vervangen door wat volgt:
ARTIKEL 10 – OVEREENKOMSTEN MET DE GEMEENTE GRIMBERGEN
§1. Tussen de gemeente en het AGB wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst
gesloten, die minstens de volgende aangelegenheden regelt:
1° De concretisering van de wijze waarop het AGB zijn taken moet vervullen en van de
doelstellingen ervan;
2° De toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de
doelstellingen van het AGB;
3° Binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de
Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de
bestuurlijke werking van het AGB worden toegekend;
4° De voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden
aangeworven en aangewend;
5° De wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur
vastgesteld en berekend worden;
6° De gedragsregels inzake dienstverlening door het AGB;
7° De voorwaarden waaronder het AGB andere personen kan oprichten, erin deelnemen
of zich erin kan laten vertegenwoordigen;
8° De informatieverstrekking door het AGB aan de gemeente. Er wordt minstens voorzien
in een jaarlijks ondernemingsplan en een operationeel plan op middellange en lange
termijn;
9° De wijze waarop het AGB zal voorzien in een systeem van interne controle en externe
audit, overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen;
10° De maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde
van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die
rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;
11° De omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden
verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.
§2. De beheersovereenkomst wordt gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes (6)
maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad, onder voorbehoud van de
mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding.
Als bij het verstrijken van een beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst
in werking is getreden, wordt de bestaande beheersovereenkomst van rechtswege
verlengd.
Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één (1) jaar na de
verlenging of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de
gemeenteraad na overleg met het AGB voorlopige regels vaststellen inzake de in de
beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Deze voorlopige regels zullen als
beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in
werking treedt.
§3. De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding
ervan, wordt verzonden aan de Vlaamse Regering en ter inzage neergelegd op het
secretariaat van de gemeente en het AGB.

§4. De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan wordt jaarlijks geëvalueerd door de
gemeenteraad. Hiertoe zal door de raad van bestuur een verslag omtrent de
beheersovereenkomst worden opgemaakt.
Het AGB legt eveneens in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de
gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van
de beheersovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan.
§5. Tussen de gemeente en het AGB kunnen eveneens één of meer concessie-, beleids-,
samenwerkings- of andere overeenkomsten of convenanten gesloten worden met
betrekking tot het onderling afstemmen van het beleid van de gemeente en dat van het
AGB in de relevante beleidsdomeinen en de ermee verbonden activiteiten. Omtrent het
beheer van onroerende goederen kunnen het AGB en de gemeente één of meer
lastgevingsovereenkomsten sluiten.
§6. De gemeenteraad van de gemeente kan aan het AGB middelen, infrastructuur of, mits
naleving van de ter zake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen
van artikel 24, personeel ter beschikking stellen of overdragen.
Art. 2.
De tekst van artikel 21 van de statuten van het AGBG wordt vervangen door wat volgt:
ARTIKEL 21 – NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
§1. De raad van bestuur duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de
raad van bestuur. De secretaris heeft geen stemrecht.
§2. De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door de
secretaris genotuleerd. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur
vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg
dat werd gegeven aan de punten waarover de raad van bestuur geen beslissing heeft
genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen.
Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van
deze laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen genomen met
unanimiteit.
De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in
een speciaal register op de zetel van het AGB opgenomen en door de voorzitter en de
secretaris ondertekend. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter of de secretaris,
wordt zijn handtekening vervangen door die van de ondervoorzitter .
Het speciaal register wordt bewaard onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.
§3. De volmachten worden steeds aan de notulen gehecht.
§4. De gedetailleerde notulen en alle documenten waar in de notulen naar wordt
verwezen, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden van de gemeente, op het
secretariaat van het AGB, onverminderd de regelgeving inzake de openbaarheid van
bestuursdocumenten. Op verzoek van een gemeenraadslid worden deze notulen
elektronisch ter beschikking gesteld.
§5. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging moeten worden voorgelegd,
worden ondertekend door de voorzitter samen met de secretaris. Bij afwezigheid of
verhindering van de voorzitter of de secretaris, wordt zijn handtekening vervangen door
deze van de ondervoorzitter.
Art. 3.
De tekst van artikel 31 van de statuten van het AGBG wordt vervangen door wat volgt:
ARTIKEL 31 - NOTULEN DIRECTIECOMITÉ
De beraadslagingen en de beslissingen van het directiecomité worden genotuleerd, en
worden ter informatie verzonden aan de leden van de raad van bestuur. De notulen van
de vergaderingen van het directiecomité vermelden de beslissingen van het
directiecomité.
De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in
een op de zetel bewaard register opgenomen en ondertekend door de voorzitter en de
secretaris. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter of de secretaris, wordt zijn
handtekening vervangen door deze van de ondervoorzitter.

De gedetailleerde notulen en alle documenten waar in de notulen naar wordt verwezen,
liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden van de gemeente, op het secretariaat van
het AGB, onverminderd de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuursdocumenten.
Op verzoek van een gemeenraadslid worden deze notulen elektronisch ter beschikking
gesteld.
Art. 4.
De tekst van artikel 37 van de statuten van het AGBG wordt vervangen door wat volgt:
ARTIKEL 37 – BOEKHOUDING
De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de
regelen die krachtens artikelen 164, 172 en 179 van het Gemeentedecreet worden
gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de gemeente. Het autonoom
gemeentebedrijf doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen,
verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de
bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het autonoom gemeentebedrijf,
van welke aard ook.
Art. 5.
De tekst van artikel 39 van de statuten van het AGBG wordt vervangen door wat volgt:
ARTIKEL 39 – BUDGET en MEERJARENPLAN
§1. Het autonoom gemeentebedrijf maakt een meerjarenplan en een budget op
overeenkomstig de regels die krachtens artikelen 145, 146, 147, 149, 150, 151 en 179
van het Gemeentedecreet gelden voor het meerjarenplan en het budget van de
gemeente.
§2. De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en het budget vast en legt ze ter
goedkeuring aan de gemeenteraad voor.
Art. 6.
De tekst van artikel 44 van de statuten van het AGBG wordt vervangen door wat volgt:
ARTIKEL 44 – EXTERNE CONTROLE
§ 1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf
wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende
bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan
de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.
§ 2. De raad van bestuur spreekt zich in de loop van het eerste semester van het
financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking
heeft, uit over de vaststelling van de jaarrekening.
Als de raad van bestuur bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, formuleert hij een
advies over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die verrichtingen.
Dat advies wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd. Een afschrift van dat advies
wordt bezorgd aan de betrokken actoren.
Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen
twintig dagen bezorgd aan de gemeenteraad.
§ 3. De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de
commissaris of commissarissen, vermeld in paragraaf 1, als ze juist en volledig is en een
waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van het autonoom
gemeentebedrijf.
Als de gemeenteraad geen besluit verzonden heeft aan het autonoom gemeentebedrijf
binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de
verzending van de jaarrekening aan de gemeenteraad, wordt hij geacht de jaarrekening
goed te keuren.
§ 4. De raad van bestuur kan bij de Vlaamse Regering gemotiveerd beroep instellen tegen
het besluit van de gemeenteraad tot niet-goedkeuring van de jaarrekening.
Het beroep moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de
derde dag die volgt op de verzending van het betwiste besluit. De Vlaamse Regering

spreekt zich over het ingestelde beroep uit binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat
op de derde dag die volgt op de verzending van het beroep. Als de Vlaamse Regering
binnen die termijn geen beslissing heeft verzonden, wordt ze geacht in te stemmen met
het besluit van de gemeenteraad.”
Art. 7.
Aan de tekst van de statuten van het AGBG worden volgende artikels toegevoegd:
ARTIKEL 44bis
§ 1. Als de gemeenteraad bij de goedkeuring bepaalde verrichtingen als onregelmatig
heeft bestempeld, beslist hij over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn
bij die betwiste verrichtingen.
Als de gemeenteraad zich niet uitgesproken heeft over de goedkeuring van de
jaarrekening binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op
de verzending van de jaarrekening aan de gemeenteraad, wordt hij geacht over de
aansprakelijkheid van de verrichtingen waartegen de raad van bestuur bezwaren heeft
geformuleerd, te hebben beslist overeenkomstig het advies van de raad van bestuur.
§ 2. De betrokkenen worden door het autonoom gemeentebedrijf onmiddellijk met een
aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing van de gemeenteraad. In
voorkomend geval wordt daarbij een aanmaning gevoegd om het vastgestelde bedrag in
de kas van het autonoom gemeentebedrijf te storten. Een afschrift van de beslissing van
de gemeenteraad wordt onmiddellijk bezorgd aan het autonoom gemeentebedrijf en aan
de Vlaamse Regering.
§ 3. Degenen die aansprakelijk worden gesteld en het autonoom gemeentebedrijf kunnen
beroep instellen bij de Vlaamse Regering tegen de beslissingen van de gemeenteraad,
vermeld in paragraaf 1, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat op de derde dag
die volgt op de verzending van het betwiste besluit of, als de gemeenteraad geen besluit
heeft verzonden, die ingaat op de derde dag die volgt op de dag van het verstrijken van
de termijn vermeld in paragraaf 1, tweede lid. Dat beroep heeft schorsende werking. De
Vlaamse Regering doet uitspraak over de aansprakelijkheid van de betrokkenen en
bepaalt het bedrag dat hen ten laste wordt gelegd.
Als de verwerping van bepaalde verrichtingen aanleiding heeft gegeven tot de definitieve
afwijzing van bepaalde uitgaven, kan degene die beroep heeft ingesteld de personen die
hij aansprakelijk of medeaansprakelijk acht, ter verantwoording roepen in het beroep bij
de Vlaamse Regering. In dat geval doet de Vlaamse Regering mee uitspraak over de
aansprakelijkheid van de ter verantwoording geroepen personen.
De beslissing van de Vlaamse Regering is uitvoerbaar, zelfs als daartegen beroep is
ingesteld bij de Raad van State. Die beslissing kan echter pas ten uitvoer worden gelegd
na het verstrijken van de termijn voor het instellen van dat beroep.
ARTIKEL 44ter
Onmiddellijk na het bezorgen van het meerjarenplan, de aanpassing van het
meerjarenplan, het budget of de jaarrekening aan de gemeente bezorgt het autonoom
gemeentebedrijf de gegevens over het vastgestelde beleidsrapport in een digitaal bestand
aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens de besturen
bezorgen en de wijze waarop die gegevens elektronisch worden aangeleverd. Bij gebrek
aan een vastgestelde jaarrekening op 30 juni van het jaar dat volgt op het financiële
boekjaar in kwestie bezorgt het autonoom gemeentebedrijf de gegevens over het ontwerp
van de jaarrekening in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering.
Het door de gemeenteraad goedgekeurde beleidsrapport van het autonoom
gemeentebedrijf, vermeld in het eerste lid, is pas uitvoerbaar als de Vlaamse Regering in
het bezit is van de digitale rapporten. De Vlaamse Regering verstuurt onmiddellijk een
ontvangstmelding van de rapporten naar het autonoom gemeentebedrijf.
Het autonoom gemeentebedrijf rapporteert aan de Vlaamse Regering over de verrichte
transacties van elk kwartaal voor het einde van de maand die volgt op het kwartaal.
Mevrouw Jeannine Thielemans en mevrouw Karlijne Van Bree vervoegen de
vergadering.

7e zaak:

Administratief toezicht op het OCMW – Meerjarenplan 2014-2019 –
Goedkeuring

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 houdende vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en hun toelichting, en van
de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/04 van 22 maart 2013 betreffende de onderrichtingen
voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2014 van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaams Gewest;
Overwegende dat het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW door de raad voor
maatschappelijk welzijn op 17 december 2013 werd vastgesteld;
Overwegende dat ingevolge artikel 270 van het OCMW-decreet het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn alleen kan beslissen over het meerjarenplan als dit vooraf
voor advies werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen over het ontwerp van
meerjarenplan 2014-2019 een gunstig advies heeft uitgebracht op 16 december 2013;
Overwegende dat het meerjarenplan is samengesteld uit een strategische en een
financiële nota samen met een toelichting die naar vorm en inhoud overeenstemt met
deze, vastgelegd in artikel 9 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 aangaande
nadere voorschriften omtrent de beleids- en beheerscyclus van de OCMW;
Overwegende dat de gemeentelijke toelagen in het
vastgesteld:
•
2014: € 4.000.000,00 werking + € 561.400,00
•
2015: € 4.045.360,00 werking + € 174.500,00
•
2016: € 4.091.234,00 werking + € 186.550,00
•
2017: € 4.137.629,00 werking + € 126.250,00
•
2018: € 4.184.550,00 werking + € 140.150,00
•
2019: € 4.232.003,00 werking + € 163.050,00

meerjarenplan als volgt worden
investeringen;
investeringen;
investeringen;
investeringen;
investeringen;
investeringen;

Overwegende dat het resultaat op kasbasis voor elk financieel boekjaar van het
meerjarenplan groter is dan nul en alzo aan de norm van het toestandsevenwicht
beantwoordt;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar van het
meerjarenplan groter is dan nul, beantwoordt ook deze toetsing aan de norm van het
structureel evenwicht;
Overwegende dat de som van de autofinancieringsmarge voor de hele duur van de
financiële nota groter is dan nul;
Overwegende dat door deze drie voornoemde voorwaarden het financieel evenwicht van
dit meerjarenplan wordt aangetoond en dit hiermee voldoet aan de voorwaarden gesteld
in artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:

///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans;
BESLIST: met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 10 onthoudingen
Artikel 1.
Het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW goed te keuren.
Art. 2.
De transactiekredieten voor de gemeentelijke dotaties aan het OCMW staan als volgt
opgenomen in het gemeentelijk budget:
•
exploitatie: beleidsitem GBB-FIN BV 0900-00 onder AR 6493250;
•
investeringen: beleidsitem GBB-FIN 0900-00 onder AR 6640002.
Art. 3.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van dit besluit te
verzenden naar het OCMW en de provinciegouverneur.
8e zaak:

Administratief toezicht op het OCMW – Budget 2014 – Kennisneming

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 houdende vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en hun toelichting, en van
de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/04 van 22 maart 2013 betreffende de onderrichtingen
voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2014 van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaams Gewest;
Overwegende dat het budget 2014 van het OCMW door de raad voor maatschappelijk
welzijn op 17 december 2013 werd vastgesteld;
Overwegende dat ingevolge artikel 270 van het OCMW-decreet het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn alleen kan beslissen over het budget als dit vooraf voor
advies werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen over het ontwerp van
budget 2014 een gunstig advies heeft uitgebracht op 16 december 2013;
Overwegende dat het budget is samengesteld uit een beleidsnota en een financiële nota
samen met een toelichting waarvan de modaliteiten overeenstemmen met deze,
vastgelegd in artikels 7 en 8 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 aangaande
nadere voorschriften omtrent de beleids- en beheerscyclus van de OCMW;
Overwegende dat de gemeentelijke toelagen in het budget 2014 als volgt worden
vastgesteld:
•
€ 4.000.000,00 exploitatie + € 561.400,00 investeringen;

Overwegende dat het budget 2014 past binnen het meerjarenplan 2014-2019 van het
OCMW;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Het budget 2014 van het OCMW voor kennisneming te aanvaarden.
Art. 2.
Aan de financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit te verzenden
naar het OCMW en de provinciegouverneur.
9e zaak:

Meerjarig beleidsplan vzw Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen

Gelet op artikel 17 van de concessieovereenkomst tussen de gemeente en de vzw
Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen, zoals goedgekeurd in de gemeenteraadszitting
van 24 november 1994, dat bepaalt dat de rekeningen en de begrotingen van de vzw
Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen door de gemeenteraad goedgekeurd moeten
worden;
Overwegende dat deze aflopende concessieovereenkomst nog geen rekening houdt met
het feit dat door de inwerkingtreding van het gemeentedecreet voor de gemeente het
accent verschoven werd naar een meerjarige beleidsplanning, gekoppeld aan een
meerjarige financiële planning, die het uitgangspunt vormen voor jaarplannen en
jaarlijkse budgetten;
Gelet op het feit dat de vzw Cultuurcentrum desalniettemin een beleidsplan 2014-2019
heeft opgemaakt, dat door de raad van bestuur werd goedgekeurd op 13 november 2013;
Overwegende dat dit meerjarig beleidsplan rekening houdt met de Vlaamse
beleidsprioriteiten zodat op basis ervan de verdere subsidiëring van de werking van het
Cultuurcentrum kan worden verzekerd;
Overwegende dat dit beleidsplan ook voldoende oog heeft voor het ruimere gemeentelijk
beleid en de plaats en de rol die hierin aan cultuur en aan de verschillende culturele
actoren wordt gegeven;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
Het meerjarig beleidsplan 2014-2019 voorgelegd door de vzw Cultuurcentrum Strombeek
Grimbergen goed te keuren.
De heren Jean Dewit en Marc Hamelrijckx vervoegen de vergadering.
10e zaak:

Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, planning en financieel beheer;

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 beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 2 december
2013 houdende de kennisname van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam;
Overwegende dat het meerjarenplan een strategische en een financiële nota omvat;
Overwegende dat in de strategische nota de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties
voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd
weergegeven worden;
Overwegende dat de financiële nota verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt
gehandhaafd en dat de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische
opties worden weergegeven;
Raadslid Jean Dewit verlaat de vergadering.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Vera Van Impe;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 10 stemmen tegen bij 3 onthoudingen;
Artikel 1.
Het meerjarenplan 2014-2019, zoals voorgelegd door het college van burgemeester en
schepenen, goed te keuren.
Art. 2.
Het resultaat op kasbasis vast te stellen als volgt:
•
2014: 34.965,54 euro
•
2015: 72.710,63 euro
•
2016: 115.098,63 euro
•
2017: 159.987,20 euro
•
2018: 207.648,56 euro
•
2019: 257.010,71 euro
Art. 3.
De
•
•
•
•
•
•

autofinancieringsmarge vast te stellen als volgt:
2014: - 803.728,02 euro
2015: - 531.019,95 euro
2016: - 619.877,06 euro
2017: - 321.410,72 euro
2018: - 275.201,88 euro
2019: 100.446,92 euro

11e zaak:

Goedkeuring budget 2014

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, planning en financieel beheer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering, d.d. 25 juni 2010, betreffende de beleidsen 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 beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 2 december
2013, houdende de kennisname van het budget 2014;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam;
Overwegende dat het meerjarenplan een strategische en een financiële nota omvat;
Overwegende dat in de strategische nota de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties
voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd
weergegeven worden;
Overwegende dat de financiële nota verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt
gehandhaafd en dat de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische
opties worden weergegeven;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Eric Nagels, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Vera Van Impe;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 7 stemmen tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
Het budget 2014, zoals voorgelegd door het college van burgemeester en schepenen,
goed te keuren.
Art. 2.
Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge vast te stellen op respectievelijk
34.965,54 en – 803.728,02.
12e zaak:

Algemeen reglement betreffende alle gemeentelijke belastingen. Aanpassing
vanaf 2014

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2009 houdende vaststelling van een
algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke belastingen;
Overwegende dat het algemeen reglement voornamelijk artikels bevat die een exacte
kopie zijn van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen met latere wijzigingen;
Overwegende dat het aangewezen is om enkel de afwijkende artikels op te nemen in een
algemeen reglement en verder te verwijzen naar het decreet van 30 mei 2008 waarin de
procedures uitvoerig beschreven staan;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van
Impe, Eric Nagels;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 11 onthoudingen
Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied.
Artikel 1.
Dit reglement is van toepassing op iedere gemeentelijke belasting, door de gemeenteraad
vastgesteld of vast te stellen, voor zover er niet van afgeweken wordt in het
belastingsreglement zelf.
Art. 2.
Dit reglement is niet van toepassing op de aanvullende belastingen ten gunste van de
gemeente.
Hoofdstuk 2 – Kohierbelastingen en contantbelastingen
Art. 3.
Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen van 30 mei 2008 met latere wijzigingen en hierna
vernoemde aanvullingen is van toepassing op alle gemeentelijke kohier- en
contantbelastingen.
Art. 4. - De vaststelling van de aanslag betreffende kohierbelastingen
De kohierbelastingen worden vastgesteld in overeenstemming met een aangifte of aan de
hand van de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen, tenzij
anders bepaald in het belastingsreglement zelf.
Art. 5 - De ambtshalve inkohiering - verhoging
Als de belastingverordening voorziet in de aangifteverplichting, zal de belasting
ambtshalve gevestigd worden in het geval van een onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte.
In het geval van ambtshalve aanslag wordt de belasting verhoogd met maximaal het
dubbel van de verschuldigde belasting.
Het bedrag van de verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting
ingekohierd.

Art. 6 - Inwerkingtreding
Onderhavig reglement vervangt het algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 21 januari 2009, en dit met
ingang van 1 januari 2014.
Onderhavig reglement zal aan het administratief toezicht van de bevoegde overheid
worden onderworpen.
13e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement betreffende vaststellen van
administratieve kosten in geval van geen of laattijdige betaling - Aanpassing
2014

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
aanslagjaren 2008 - 2013 van een algemeen reglement betreffende vaststellen van
administratieve kosten in geval van geen of laattijdige betaling;
Overwegende dat het aangewezen is het forfaitair bedrag van de aanmaningskosten te
verhogen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 4 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019, worden
in geval van geen of laattijdige betaling bijkomende administratieve kosten aangerekend.
Art. 2.
Bij een eerste aanmaningsbrief worden er geen administratieve kosten aangerekend. Er
wordt wel vermeld dat bij elke daaropvolgende aanmaningsbrief de administratieve en
deurwaarderskosten zullen worden verhaald op de belastingplichtige.
Art. 3.
Bij een tweede en elke daaropvolgende aanmaningsbrief bedragen de administratieve
kosten een forfaitair bedrag van 10,00 euro per brief.
14e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op de aanvullende belasting op de
personenbelasting - Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2010 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2011 - 2013 van een reglement op de aanvullende belasting op de
personenbelasting;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Vera Van Impe;
BESLIST: met 18 stemmen voor en 10 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een jaarlijkse aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De belasting wordt vastgesteld op 6,80 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan
het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft
verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
Art. 3.
De vestiging en de inning van de aanvullende gemeentebelasting gebeuren door toedoen
van het bestuur van de directe belastingen, overeenkomstig de bepalingen van de
artikelen 466 en volgende van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992.
15e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op de opcentiemen op de onroerende
voorheffing - Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2010 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2011 - 2013 van een reglement op de opcentiemen op de onroerende
voorheffing;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom,
Yves Verberck, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Elke Van Neyghem, Vera Van Impe;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 9 stemmen tegen bij 4 onthoudingen
Enig artikel.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 worden
jaarlijks negenhonderd (900) gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
geheven.
16e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op de opmaak en de afgifte van sommige
administratieve documenten van de bevolking en burgerlijke stand Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2008 houdende vaststelling voor de
aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op de opmaak en de afgifte van
sommige administratieve documenten van de bevolking en burgerlijke stand;
Overwegende dat het aangewezen is om sommige tarieven aan te passen, wat in
sommige gevallen tot een verhoging van het tarief en in andere tot een verlaging van het
tarief zal leiden;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag

Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting gevestigd op de afgifte van sommige getuigschriften of andere
administratieve documenten.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
tarief
opmaak en afgifte van documenten, akten en
inlichtingen van de dienst bevolking en burgerlijke
stand

3,00 euro

attest van woonst, samenstelling van gezin, bewijs van
leven

gratis

afgifte van de elektronische identiteitskaarten en
verblijfskaarten

officiële kostprijs voor het
aanmaken + 5,00 euro

afgifte van kids-ID

officiële kostprijs voor het
aanmaken

afgifte van de identiteitsstukken voor kinderen jonger
dan 12 jaar (wordt afgeleverd bij de eerste inschrijving
van het kind in de bevolkingsregisters of in het
wachtregister)

gratis

afgifte van identiteitsbewijzen, met foto, voor
verblijven in het buitenland, voor kinderen jonger dan
12 jaar (enkel van toepassing op niet-Belgen)

3,00 euro

afgifte van trouwboekjes

25,00 euro (incl. 3,00 euro
belasting op het
huwelijksuittreksel in het
boekje)

afgifte van reispassen voor verblijf in het buitenland

officiële kostprijs voor het
aanmaken +
•
14,00 euro en het bedrag
van de consulaire zegels
voor personen vanaf 18
jaar
•
9 euro voor personen tot
en met 17 jaar

afgifte van een attest van immatriculatie

15,00 euro

de afgifte van een rijbewijs
•

een nationaal en voorlopig rijbewijs in
bankkaartmodel

5,00 euro boven op de prijs
die door de federale
overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer wordt aangerekend

•

voor een internationaal rijbewijs

3,75 euro begrepen in de
prijs die door de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer is vastgesteld

•

de verlenging van de geldigheidsduur van het
rijbewijs categorie A3, A, B, B+E en G (groep 1)
om medische redenen

geen belasting

het eensluidend verklaren van documenten en stukken

3,00 euro

afgifte van een uittreksel uit het strafregister

3,00 euro

afgifte van een moraliteitsattest

5,00 euro

dossierkosten
•

tenlastenneming:

25,00 euro

•

legalisatie nationaliteit:

5,00 euro

•

volledig dossier nationaliteit:

10,00 euro

genealogische opzoekingen:

40 euro/uur

Art. 3. - belastingplichtige
De belasting valt ten laste van de persoon of instellingen aan wie deze stukken door de
gemeente of ambtshalve worden uitgereikt.
Art. 4. - vrijstelling van belasting
Zijn van deze belasting vrijgesteld:
•
de stukken welke krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere
overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur moeten worden
afgeleverd;
•
de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven. De behoeftigheid
wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk;
•
de geldigheidsverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op de tarieven
van de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS), de Vlaamse
vervoermaatschappij "De Lijn" (VVM), de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer
van Brussel (MIVB) an andere openbare vervoerdiensten;
•
de afgifte van nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten bij de
gemeenteraadsverkiezingen;
•
de stukken nodig voor het solliciteren naar een betrekking. Deze vrijstelling geldt niet
wanneer de aanvrager nog een beroep uitoefent;
•
de stukken die bij een officiële aanvraag tot het bekomen van een schadevergoeding
gevoegd moeten worden, als gevolg van een fenomeen dat als algemene ramp
erkend wordt;
•
de stukken nodig voor een inschrijving in het hoger onderwijs.
De belasting is ook niet toepasselijk op de afgifte van stukken welke krachtens een wet,
een koninklijk besluit of een overheidsverordening al aan de betaling van een recht ten
behoeve van de gemeente onderworpen is. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten
welke met het afgeven van reispassen belaste gemeente ambtshalve toekomen en
waarvan in het besluit van de Regent dd. 26 juli 1948 sprake is.
Zijn van de belasting eveneens vrijgesteld de gerechtelijke overheden, de openbare
besturen en de daarmede gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar
nut.
Art. 5. - wijze van invordering
De belasting wordt contant ingevorderd.
Art. 6. - bijkomende kosten
De particulieren en privé-instellingen die om het verzenden van administratieve
documenten verzoeken betalen alle kosten die gepaard gaan met het verzenden ervan.
Het globale bedrag voor de verzendingskost wordt vastgesteld op 1,00 euro.
De verzendingskost moet niet worden betaald indien de afgifte van het administratief
document kosteloos is.
Een persoon, vermeld onder artikel 4, tweede punt, moet deze kost niet betalen.
De vergoeding voor het verzenden van afschriften van andere bestuursdocumenten, die
niet worden vermeld onder artikel 2, valt niet onder de toepassing van dit reglement.
Art. 7. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
De heer Jean Dewit vervoegt de vergadering.

17e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op de dienstverlening van de
gemeentelijke bibliotheek - Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2011 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2011 - 2013 van een retributiereglement op de dienstverlening van de
gemeentelijke bibliotheek;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd op de dienstverlening van de gemeentelijke bibliotheek van
Grimbergen of van haar filialen en uitleenposten.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De retributie is vastgesteld als volgt:
Jaarlijks lidgeld
Onder 18 jaar

gratis

Vanaf 18 jaar

3,00 euro

Uitleengelden
Gedrukte materialen

gratis

Cd

0,50 euro

Dvd

0,50 euro

Boete
per dag per exemplaar

0,10 euro

Vervanging
Lenerpas

2,50 euro

Reservaties
Per materiaal

0,80 euro

Interbibliothecair leenverkeer
Per materiaal

0,80 euro

Verlies of beschadigde materialen
te herstellen

de herstellingskosten

te vervangen

oorspronkelijke aankoopprijs

Beschadiging verpakkingsmateriaal AVM
Cd-doosje enkel

0,75 euro

Cd-doosje dubbel

1,20 euro

Cd-doosje van 3 cd’s

1,50 euro

Cd-doosje van 4 cd’s

1,70 euro

Dvd-doos van 1 dvd

1,80 euro

Dvd-doos van 2 dvd’s

2,30 euro

Dvd-doos van 3 dvd’s

2,60 euro

Dvd-doos van 4 dvd’s

3,10 euro

Dvd-doos van 5 dvd’s

3,50 euro

Dvd-doos van 6 dvd’s

3,50 euro

Diversen
•

•

Kopies per blad:
-

A4 zwart-wit

0,15 euro

-

A4 zwart-wit recto/verso

0,20 euro

-

A3 zwart-wit

0,20 euro

-

A3 zwart-wit recto/verso

0,30 euro

-

A4 kleur

0,45 euro

-

A4 kleur recto/verso

0,75 euro

-

A3 kleur

0,75 euro

-

A3 kleur recto/verso

1,25 euro

Plastic tas

0,30 euro

Art. 3. - belastingplichtige
De retributie is verschuldigd door de personen die beroep doen op de dienstverlening van
de gemeentelijke bibliotheek van Grimbergen of van haar filialen en uitleenposten.
Art. 4. - wijze van invordering
De retributies worden contant betaald.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden volgens de
modaliteiten bepaald in artikel 94, 2°, tweede lid, van het gemeentedecreet.
18e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op verhuur van de gemeentelijke lokalen
Charleroyhoeve - Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Overwegende dat het aangewezen is de tarieven te verhogen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Karlijne Van Bree;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Bart
Laeremans, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 4 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd op verhuur van de gemeentelijke lokalen Charleroyhoeve.
Het gemeentebestuur van Grimbergen bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van
de lokalen 1 – 2 – 4 en 5 in de Charleroyhoeve, zie hiervoor het huishoudelijk reglement
betreffende de verhuur van de gemeentelijke lokalen Charleroyhoeve.
De lokalen worden ter beschikking gesteld van verenigingen, organisaties, instellingen,
particulieren en Grimbergse bestuurlijke diensten, adviesraden en commissies.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening

§ 1. Dagdelen
De lokalen worden verhuurd volgens volgende dagdelen
Voormiddag

van 08.00 u tot 13.00 u

Namiddag

van 13.00 u tot 18.00 u

Avond

van 18.00 u tot 23.00 u

Bij het verhuren van niet volledige dagdelen (voor eventueel klaarzetten of opkuisen)
wordt het uurtarief toegepast met een maximum van 3 uur, anders wordt een dagdeel
aangerekend.

§ 2. Tarieven
Tarief I: Grimbergse verenigingen
Grimbergse verenigingen erkend door een adviesraad hebben jaarlijks recht op:
•
Gratis gebruik voor maandelijkse bestuursvergaderingen.
•
Gratis 52 beurten voor repetities van muziekverenigingen.
Grimbergse bestuurlijke diensten, adviesraden en commissies kunnen gratis gebruik
maken van de infrastructuur voor vergaderingen eigen aan hun werking, de andere
gebruikers dienen een retributie te betalen.
Tarief II: Grimbergse particulieren en firma's
Tarief III: niet-Grimbergse huurders
Tarief I

Tarief II

Tarief III

Activiteit

gratis (1)

betalend (2)

gratis (1)

betalend (2)

voor- of
namiddag

15,00 euro

35,00 euro

75,00 euro

95,00 euro

105,00 euro

avond

20,00 euro

50,00 euro

80,00 euro

110,00 euro

120,00 euro

Jaarabonnementen
basis (12

-5%

beurten)
mini (20
beurten)

-7%

maxi (50
beurten)

-10%

Per bijkomend uur
5,00 euro

10,00 euro

15,00 euro

20,00 euro

25,00 euro

(1) Gratis activiteiten zijn activiteiten waarvoor geen deelname- of sessieprijs
aangerekend wordt. Dit kunnen activiteiten zijn met een louter kostendekkende bijdrage
of activiteiten waarvan de opbrengst gebruikt wordt om de werking van de vereniging te
bevorderen.
(2) Betalende activiteiten zijn activiteiten waarvoor een specifieke deelname- of sessieprijs
aangerekend wordt en activiteiten die als bedoeling hebben winst op te leveren voor de
organisator.
Art. 3. - extra bepalingen
Verdere bepalingen betreffende de mogelijke activiteiten, de aanvragen, het gebruik van
de ruimten, sleutels en bezetting van de lokalen, de verantwoordelijkheden van de
huurder, schade en verzekeringen en veiligheid staan beschreven in het huishoudelijk
reglement.
Voor aanvragen die voorafgaan aan de inwerkingtreding van onderhavig reglement gelden
de op dat moment in voege zijnde tarieven.
Art. 4. - wijze van invordering
De retributie wordt ingevorderd door middel van een factuur.
19e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op het uitlenen van gemeentelijke
materialen - Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributiereglement op het uitlenen van sommige
gemeentelijke feest- en keukenmaterialen en het eventueel vervoer ervan door de
gemeentediensten;
Overwegende dat het aangewezen is sommige tarieven te wijzigen;
Overwegende dat het aangewezen is om ook voor uitlening van keukenmaterialen een
tarief te bepalen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:

Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd op het uitlenen van gemeentelijke materialen.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening

§ 1. Het uitlenen
1. Keukenmateriaal
a) prijs per 25 stuks
diepe borden

1,25 euro

platte borden

1,25 euro

dessertborden

1,25 euro

messen

1,25 euro

vorken

1,25 euro

lepels

1,25 euro

kopjes

1,25 euro

schoteltjes

1,25 euro

koffielepels

1,25 euro

b) prijs per 40 stuks
fluitglazen

2,00 euro

wijn/fruitsapglazen

2,00 euro

c) prijs per stuk
koffiekan

0,40 euro

melkkan

0,15 euro

suikerpot

0,15 euro

2. Feestmateriaal
a) prijs per stuk
stoel

0,10 euro

schraag

1,00 euro

nadar

1,00 euro

b) prijs per m²
verstelbaar podium

2,00 euro

c) forfaitair bedrag (vervoer, plaatsing en afbraak inbegrepen)
podiumwagen

175,00 euro

kerstmarktchalet

110,00 euro

electroverdeelkasten (keuring aan te
vragen en te betalen door de aanvrager)

75,00 euro

Vlaggenmasten, vlaggen, verlengdraden en toiletwagen worden enkel gebruikt en
geplaatst ter gelegenheid van een officiële gemeentelijke kermis en voor activiteiten waar
de gemeente als mede-organisator optreedt.
Het ontlenen van bovengenoemde materialen is gratis voor:
•
activiteiten in het kader van een officiële gemeentelijke kermis;
•
een schoolfeest van het gemeentelijk onderwijs;
•
Grimbergse bestuurlijke diensten, adviesraden en commissies voor activiteiten eigen
aan hun werking.
Materialen worden niet uitgeleend aan niet-Grimbergse particulieren en/of verenigingen.
Andere gemeentebesturen kunnen materialen gratis ontlenen. Het vervoer is te hunnen
laste.

§ 2. Het vervoer
De gemeentelijke diensten kunnen instaan voor het vervoer van feestmateriaal.
Tenzij anders vermeld wordt voor het vervoer forfaitair 120 euro per rit heen -en terug
aangerekend. In dit vervoer is in- en uitladen door onze diensten inbegrepen.
Het vervoer en de plaatsing is gratis ter gelegenheid van activiteiten in het kader van een
officiële gemeentelijke kermis of een kermis georganiseerd door een plaatselijk
organisatiecomité, van een schoolfeest van het gemeentelijk onderwijs en voor
Grimbergse bestuurlijke diensten, adviesraden en commissies voor activiteiten eigen aan
hun werking.
Art. 2. - aanvragen
Elke plaatselijke organisator is verplicht de feest- en keukenmaterialen aan te vragen via
het aanvraagformulier vastgesteld door burgemeester en schepenen.
Art. 3. - aansprakelijkheid
De ontlener is volledig verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen die met de ontleende
gemeentematerialen gebeuren.
Hij is tevens verantwoordelijk voor alle schade aan de materialen en aan derden, vanaf de
afhaling tot en met de teruggave van de ontleende materialen.
Art. 4. - wijze van invordering
De retributie wordt ingevorderd door middel van een factuur.
Art. 5 - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige retributie van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
20e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op honden - Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op honden;
Overwegende dat het aangewezen is een boeteclausule op te nemen in het reglement
omdat van de minderheid van de effectief aanwezige honden in Grimbergen aangifte
wordt gedaan;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx,
Anne Deman;
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Eric Nagels;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche; Jeannine Thielemans;
BESLIST: met 18 stemmen voor en 11 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt
een gemeentebelasting gevestigd op de honden, zonder onderscheid van ras.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
§1. De belasting wordt vastgesteld op 20,00 euro per jaar en per hond.
§2. De handelaars in en de kwekers van honden zijn aan een forfaitaire belasting van
120,00 euro onderworpen.
Het forfaitaire bedrag wordt betaald ongeacht het aantal honden door hen gehouden, voor
zover het aantal gelijk is aan of groter is dan zes.
Art. 3. - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door iedereen die op 1 januari van het aanslagjaar in de
gemeente gedomicilieerd is of er verblijft en op dat ogenblik houder is van een hond.
De belasting is integraal verschuldigd voor het gehele aanslagjaar ongeacht de duur van
het houden van de hond.
Art. 4. - vrijstelling van belasting
Zijn van de belasting vrijgesteld:
•
de blinden of slechtzienden: voor de hond die wordt aangewend als geleidehond. De
voorwaarde hiervoor is dat de hond speciaal is opgeleid om de handicap van de blinde
of slechtziende te compenseren;
•
de privaatrechtelijke rechtspersonen, die achtergelaten honden opvangen;
•
de openbare diensten, in het kader van hun veiligheid- of politieprestaties.
Art. 5. - aangifteverplichting
De belastingplichtige is verplicht voor 31 januari van het aanslagjaar bij het
gemeentebestuur aangifte te doen van elke hond door middel van een formulier

vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Het aangifteformulier is
beschikbaar op het e-loket van de gemeentelijke website www.grimbergen.be of is op
eenvoudig verzoek bij het gemeentebestuur verkrijgbaar.
Bij gebrek aan aangifte wordt bovenop het verschuldigde bedrag een administratieve
geldboete opgelegd ten bedrage van 40,00 euro per hond.
Het bedrag van de administratieve geldboete wordt samen met de verschuldigde
belasting ingekohierd.
Art. 6. - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Art. 7. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen is op gegeven belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
21e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op voor de concessies op de
gemeentelijke begraafplaats en voor de levering en plaatsing van een
grafkelder, urnenkelder en columbariumnis - Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de
lijkbezorging, gewijzigd bij de decreten van 10 november 2005 en 18 april 2008;
Gelet op de omzendbrief BB 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van
het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2014 - 2019 van een retributiereglement voor de concessies op de
gemeentelijke begraafplaats en voor de levering en plaatsing van een grafkelder,
urnenkelder en columbariumnis;
Overwegende dat het aangewezen is om het reglement aan te passen aan de huidige
noden en werkwijze;
Overwegende dat het aangewezen is om tarieven aan te passen zodat de kosten die door
de gemeente worden gemaakt volledig worden gedekt;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Vera
Van Impe;
BESLIST: met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 8 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd voor de concessies op de gemeentelijke begraafplaats en voor de
levering en plaatsing van een grafkelder, urnenkelder en columbariumnis.

Art. 2. - aanslagvoet, berekening
A. Graf-, columbarium- en urnenveldconcessies
De retributie voor de bijzetting van inwoners van de gemeente Grimbergen in een
concessie voor 1, 2 of 3 personen bedraagt € 750,00 voor een periode van 25 jaar.
Naar aanleiding van een al nominatief toegekende, doch niet betaalde
bijbegraving/bijzetting kunnen de dubbele of drievoudige concessies hernieuwd worden
met een nieuwe periode van 25 jaar.
Als de concessie, al dan niet met bijzetting wordt hernieuwd vooraleer ze verstrijkt, dan
wordt de retributie berekend rekening houdend met het nog te lopen aantal jaren in de
bestaande concessie.
De vereiste retributie wordt als volgt berekend: (a/b) x c
a= aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn
overschrijdt
b = totaal aantal jaren van de nieuwe concessietermijn
c = retributie die bij de totale termijn van de concessie hoort.
De tarieven zijn eveneens van toepassing voor personen die:
•
gedurende minstens 25 jaar in het bevolkingsregister- of vreemdelingenregister van
de gemeente Grimbergen waren ingeschreven en die ten hoogste gedurende 5 jaar
niet langer ingeschreven zijn in deze registers;
•
in de bevolkingsregisters van de gemeente Grimbergen waren ingeschreven maar die
werden overgebracht naar een rust- of herstellingsoord ten gevolge waarvan zij niet
langer ingeschreven zijn in boven vermelde registers;
•
die als gevolg van hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in de
gemeentelijke registers en die werkelijk in de gemeente verblijven.
De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager(s) te worden voorgelegd.
Het bedrag van de hierboven vermelde tarieven wordt verdrievoudigd wanneer het een
persoon betreft die niet is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkings- of
vreemdelingenregisters en die niet behoort tot één van de hierboven vermelde
categorieën.
De concessies kunnen slechts verkregen worden vanaf het overlijden van de eerste
persoon die in een concessie zal begraven worden.
Gemengde concessies, zijnde concessies waarin op datum van het overlijden van de
eerste persoon zowel personen onderworpen aan het gewone als aan het drievoudig tarief
zijn opgenomen, worden voor wat betreft de hernieuwingen zonder bijzetting alsook voor
verlengingen onderworpen aan het gewone tarief.
Wanneer een hernieuwing aangevraagd wordt naar aanleiding van de bijbegraving van
een persoon die onderworpen is aan het drievoudig tarief alsook wanneer de eerste
persoon een persoon betreft die onderworpen is aan dit tarief, geldt het drievoudig tarief.
B. Retributie op het leveren en plaatsen door de gemeente
van een grafkelder
voor 1 tot 2 personen

€ 600,00

voor 3 personen

€ 850,00

van een urnenkelder bestemd voor de bijzetting van urnen op het urnenveld
voor 1 tot 2 urnen

€ 250,00

voor 3 urnen

€ 270,00

van een columbariumnis
voor 1 tot 2 urnen

€ 530,00, inclusief naamplaatje

voor 3 urnen

€ 550,00, inclusief naamplaatje

Art. 3. - wijze van invordering
De retributie wordt contant ingevorderd door middel van een factuur.

22e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op begraving en bijzetting zonder
concessie en uitstrooiing op de strooiweide - Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op begraving en bijzetting
zonder concessie en uitstrooiing op de strooiweide;
Gelet op het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Vera
Van Impe;
BESLIST: met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 8 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting gevestigd op begraving en bijzetting zonder concessie en
uitstrooiing op de strooiweide.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De
•
•
•
•

belasting wordt geheven op:
gewone begraving in volle grond (10 jaar);
bijzetting in een columbarium (10 jaar);
gewone begraving op het urnenveld (10 jaar);
uitstrooiing op de strooiweide.

en wordt vastgesteld op:
per begraving

750,00 euro

per bijzetting

750,00 euro

voor uitstrooiing van de as

50,00 euro

Art. 3. - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door niet-inwoners die de begraving, bijzetting in een
columbarium of uitstrooiing van de as vragen.
Art. 4. - vrijstelling van belasting
Zijn van de belasting vrijsgesteld:
•
inwoners van de gemeente Grimbergen;

•

•

•

personen die gedurende minstens 25 jaar in het bevolkings- of vreemdelingenregister
van Grimbergen waren ingeschreven en die ten hoogste gedurende 5 jaar niet langer
ingeschreven zijn in deze registers;
personen die in de bevolkingsregisters van Grimbergen waren ingeschreven maar die
werden overgebracht naar een rust- of herstellingsoord waardoor zij niet langer
ingeschreven zijn in bovenvermelde registers;
personen die als gevolg van hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in
de gemeentelijke registers en die werkelijk in de gemeente Grimbergen verblijven.

De nodige bewijsstukken dienen door de aanvragers voorgelegd te worden.
Art. 5. - wijze van invordering
De belasting wordt contant ingevorderd op het ogenblik van de aanvraag tot begraving,
bijzetting of uitstrooiing van de as.
Art. 6. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
23e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op opgravingen, het gebruik van een
wachtkelder en het openen van graf- en urnenkelders en columbaria Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de
lijkbezorging, gewijzigd bij de decreten van 10 november 2005 en 18 april 2008;
Gelet op de omzendbrief BB 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van
het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op opgravingen, het gebruik
van een wachtkelder en het openen van graf- en urnenkelders en columbaria;
Overwegende dat het aangewezen is om de belasting op opgravingen uit volle grond en
uit kelder te verhogen van 745,00 euro naar 750,00 euro;
Overwegende dat het aangewezen is om de belasting op openen van een grafkelder te
verhogen van 125,00 euro naar 200,00 euro;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-

Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting gevestigd op opgravingen en het gebruik van een wachtkelder en
het openen van graf- en urnenkelders en columbaria.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
A. OPGRAVINGEN:
overbrenging vanuit de wachtkelder

125,00 euro

opgravingen uit volle grond en
grafkelder uitgevoerd door de gemeente

750,00 euro

B. VERWIJDERING UIT URNENKELDER/COLUMBARIUM
forfaitair

250,00 euro

C. GEBRUIK VAN EEN WACHTKELDER (per begonnen maand van ingebruikneming,
de bedragen worden niet cumulatief aangerekend)
voor 1 maand

50,00 euro

voor 2 maanden

75,00 euro

voor 3 maanden

100,00 euro

voor 4 maanden en meer

125,00 euro

D. HET OPENEN VAN GRAF- URNEKELDERS EN COLUMBARIA (forfaitair)
openen van een grafkelder

200,00 euro

openen van urnenkelders en columbaria

125,00 euro

Art. 3. - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door degene die de ontgraving uit volle grond of kelder,
urnenkelder of columbarium, of het gebruik van een wachtkelder aanvraagt.
Art. 4. - vrijstelling van belasting
A. OPGRAVINGEN:
De belasting op de opgravingen is niet verschuldigd:
•
bij opgraving op bevel van de gerechtelijke overheid;
•
bij terugneming van het geconcedeerd perceel of de nis wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden;
•
bij sluiting van de begraafplaats;
•
bij opgraving van militairen of burgers die voor het vaderland gestorven zijn.
B. VERWIJDERING UIT URNENKELDER/COLUMBARIUM
De belasting op verwijdering uit urnenkelder/columbarium is niet verschuldigd :
•
bij terugneming van het geconcedeerd perceel of de nis wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden;
•
bij sluiting van de begraafplaats;
•
bij het meegeven van de asurn na de duur van de verplichte grafrust van 10 jaar
•
bij het meegeven van de asurn na het einde van de concessie, maar waarbij het graf
nog niet werd geruimd.

C. GEBRUIK VAN EEN WACHTKELDER:
De belasting op het gebruik van een wachtkelder is niet verschuldigd wanneer,
onafhankelijk van de wil van de aanvrager, de wachtkelder gebruikt moet worden.
Art. 5. - wijze van invordering
De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Art. 6. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
24e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op economische bedrijvigheid Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2008 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2010 - 2013 van een belastingreglement op economische bedrijvigheid,
met latere wijzigingen;
Overwegende dat het aangewezen is het reglement aan te passen om de leesbaarheid te
bevorderen en de inhoud duidelijk en transparant te maken;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans;
BESLIST: met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 9 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt
een belasting op de economische bedrijvigheid geheven.
Art. 2. - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen, de vennootschappen
met rechtspersoonlijkheid en de feitelijke verenigingen of vennootschappen die op 1
januari van het belastingjaar op het grondgebied van de gemeente Grimbergen een
economische bedrijvigheid uitoefenen.
Art. 3. - definities
Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities:

Vestiging: elke plaats op Grimbergs grondgebied waar een economische bedrijvigheid
wordt uitgeoefend of waar de maatschappelijke zetel van een bedrijf, ongeacht de
rechtspersoonlijkheidsvorm, is gevestigd.
Economische bedrijvigheid:
•

•

elke activiteit die enkel kan uitgeoefend worden als de betrokken individuele persoon,
rechtspersoon of feitelijke vereniging voldoet aan één of meer van de volgende
voorwaarden:
- ingeschreven zijn in het handelsregister,
- ingeschreven zijn in het register van de burgerlijke vennootschappen,
- beschikken over een BTW-nummer.
het uitoefenen van een vrij beroep, ongeacht de rechtsvorm waarin dit gebeurt.

Oppervlakte die gebruikt wordt voor het uitoefenen van de economische activiteit, verder
in reglement afgekort tot ‘oppervlakte’: de ruimten die binnen een gebouw worden
gebruikt om de beoogde economische bedrijvigheid uit te oefenen.
Als bijgebouw van een inrichting moet worden beschouwd: iedere instelling of
onderneming, iedere werf van om het even welke aard, die gedurende een
ononderbroken tijdvak van minstens drie maanden op het grondgebied van de gemeente
gevestigd is.
Meetapparaten voor het maximum kwartuurvermogen:
Voorzieningen op installaties van een bedrijf waarmee het maximum kwartuurvermogen
wordt gemeten. Er worden maandelijkse opnemingen gedaan door de energieleverancier
met het oog op het factureren ervan.
Het belastbaar vermogen wordt als volgt berekend:
R (of referentiewaarde) = het gemiddeld maximum-kwartuurvermogen van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarin voor het eerst gevraagd wordt om toepassing van deze
bepalingen (hierna referentiejaar genoemd)
kW = het aantal verbruikte kiloWatt van het referentiejaar
V = Verhoudingsfactor
G = het gemiddelde maximum kwartuurvermogen van het jaar voorafgaand aan het
aanslagjaar
Als het verschil tussen G en R groter is dan 20% dan wordt de verhoudingsfactor opnieuw
berekend.
V = kW / R
V * G = belastbaar vermogen
Geldautomaten: de toestellen die volautomatisch werken en het cliënteel in de
mogelijkheid stellen geldopnemingen of spaar- of betaalverrichtingen te doen.
Landbouw: de activiteit met het oog op een geregelde verkoop gericht op
•
akkerbouw
•
weidebouw
•
bosbouw
•
veeteelt
Tuinbouw: de activiteit met het oog op een geregelde verkoop gericht op
•
groententeelt
•
fruitteelt
•
boomkwekerij andere dan bosboomkwekerij
•
sierteelt
•
kweek van tuinbouwzaden, plantgoed, en/of aanverwante teelten.
Veeteelt: het houden, het kweken en/of africhten van runderen, varkens, schapen,
geiten, paardachtigen en/of pluimvee.
Art. 4. - berekening
Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld door middel van
1. cumulatieve toepassing van hierna vermelde criteria en aanslagvoeten, zijnde

•
•
•
•

motoren,
tanks en vergaarbakken,
brandstofdistributieapparaten
geldautomaten

zoals omschreven in de hierna vermelde punten B, C, D en E;
OFWEL
2. een forfaitaire minimumbelasting op oppervlakte per vestiging zoals hierna bepaald
onder punt A.
Indien beide aanleiding geven tot toepassing van deze belasting, wordt het hoogste
bedrag ingekohierd.
Bedragen lager dan € 20,00 worden niet ingekohierd.
Art. 5. - aanslagvoet
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
A. Forfaitaire minimumbelasting op oppervlakte
Het jaarlijkse bedrag wordt per vestiging vastgesteld op:
Bedrag

Oppervlakte

€ 00,00

0 m² < opp. < 500 m²

€ 250,00

500 m² < opp. < 750 m²

€ 500,00

750 m² < opp. < 1000 m²

€ 750,00

1000 m² < opp. < 1250 m²

€ 1.000,00

1250 m² < opp. < 1500 m²

€ 1.250,00

1500 m² < opp. < 1750 m²

€ 1.500,00

1750 m² < opp. < 2000 m²

€ 2.000,00

2000 m² < opp.

B. Motoren
De belasting is verschuldigd voor het vermogen van motoren die de belastingplichtige
voor de exploitatie van zijn inrichting of bijgebouwen gebruikt.
De aanslagvoet wordt vastgesteld op 21,00 €/kW.
Bijzondere bepaling
Nijverheidsbedrijven die beschikken over installaties voorzien van meetapparaten voor
het maximumkwartuurvermogen kunnen, in afwijking van het bovenstaande, vragen om
de belasting op motoren vast te stellen op basis van het maximumkwartuurvermogen.
Hierbij wordt het belastbaar vermogen berekend zoals vermeld in artikel 3 - definities,
onder "meetapparaten voor het maximum kwartuurvermogen" op voorwaarde dat zij:
•
vóór 31 januari van het belastingjaar een schriftelijke aanvraag bij het
gemeentebestuur indienen met opgave van de maandelijkse waarden van het
maximum kwartuurvermogen die in hun installaties werden opgenomen tijdens het
jaar voorafgaand aan dat waarvoor hij om de toepassing van deze bepalingen
verzoekt.
•
bij hun jaarlijkse aangifte de opgave der maandelijkse waarden van het maximum
kwartuurvermogen van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar voegen
•
het bestuur toelaten te allen tijde de in zijn installaties gedane metingen van het
maximum kwartuurvermogen, vermeld op de facturen voor levering van elektrische
energie, te controleren.
C. Tanks- en vergaarbakken
De aanslagvoet met betrekking tot de vaststaande tanks en vergaarbakken met
commerciële of industriële doeleinden wordt vastgesteld op 0,55 EUR/m³.
Vrijstelling

Tanks en vergaarbakken met een maximale capaciteit van dertigduizend liter, waarop de
apparaten aangesloten zijn die onder toepassing vallen van de belasting op
brandstofdistributieapparaten.
D. Brandstofdistributieapparaten
Deze belasting is verschuldigd door de eigenaar van het apparaat. Hij is hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
•
90,00 euro per jaar en per teller voor vaststaande toestellen.
•
40,00 euro per jaar en per teller voor beweegbare toestellen.
E. Geldautomaten
De belasting wordt vastgesteld op 250,00 euro per geldautomaat die
•
voor het publiek toegankelijk beschikbaar gesteld is
•
en gevestigd of geïnstalleerd op Grimbergs grondgebied bij of in
- elke bank-, financierings- en/of kredietinstelling
- spaarbank of wisselkantoor
- hun agentschappen, bijkantoren en eenmanszaken
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens
handelsnaam, logo of embleem, de bovengenoemde instellingen, agentschappen of
bijkantoren of eenmanszaken en de geldautomaten worden geëxploiteerd.
Art. 6. - indexering
Alle hierboven vermelde aanslagvoeten zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer
van de maand december voorafgaand aan het aanslagjaar te delen door het indexcijfer
van de maand december 2000.
Art. 7 - vrijstelling van belasting
§1. Zijn vrijgesteld van de belasting op economische bedrijvigheid:
•
een openbare dienst van de federale staat, de gewesten, gemeenschappen,
gemeenten en publiekrechtelijke instellingen;
•
beschutte werkplaatsen;
•
onderwijsinstellingen;
•
rusthuizen;
•
instellingen waar zieken en gehandicapten verzorgd worden ;
•
de verenigingen actief in de gemeente op sociaal-cultureel, jeugd- en sportvlak;
•
inrichtingen waarvoor zowel deze verordening als de belastingverordening aangaande
de verblijfsbelasting toegepast kan worden;
•
land- en tuinbouwbedrijven, tuinbouwbedrijven met openluchtteelt en
tuinbouwbedrijven met teelten onder glas of andere duurzame bescherminstallaties.
§2. Zijn vrijgesteld van de belasting op motoren:
•
de motoren die gedurende heel het jaar stilliggen;
•
de motoren van voertuigen waarop de staatsverkeersbelasting toepasselijk is, evenals
deze welke speciaal van die belasting zijn vrijgesteld;
•
de motoren van een draagbaar toestel;
•
de motor die een elektrische generator aandrijft, voor het gedeelte van het vermogen
dat gebruikt wordt voor het aandrijven van de generator;
•
persluchtmotoren;
•
de motor gebruikt voor waterbemalingstoestellen om het even van waar het water
voortkomt, alsook deze van ventilatie- en verluchtingstoestellen;
•
de motoren, die in de stations voor aardgasvoorziening gebruikt worden om de
compressoren aan te drijven welke instaan voor het drukregime in de
aanvoerleidingen;
•
de reserve- of wisselmotor is de motor
- waarvan de werking niet onmisbaar is voor de normale gang van de instelling en
die slechts werkt in uitzonderingsgevallen, voor zover zijn tewerkstelling niet ten
gevolge heeft dat de productie der betrokken inrichting verhoogd wordt;
- die uitsluitend bestemd is voor hetzelfde werk als een andere, welke hij tijdelijk
moet vervangen.

De reserve- en wisselmotoren kunnen aangewend worden gedurende de nodige tijd om
de voortzetting van de productie te verzekeren.
Art. 8 - aangifteverplichting
De belastingplichtige is verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen door middel
van een formulier vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Het
aangifteformulier is beschikbaar op het e-loket van de gemeentelijke website
www.grimbergen.be of is op eenvoudig verzoek bij het gemeentebestuur verkrijgbaar.
Indien het gemeentebestuur geen bericht van wijziging van de belastingbasis heeft
ontvangen van de belastingplichtige, baseert het gemeentebestuur zich op de vorige
aangifte van de belastingplichtige.
Nieuwe aangiftes of wijzigingen moeten vóór 30 april van het aanslagjaar ingediend
worden.
Art. 9 – tijdstip van vestiging van de belasting
Voor vestiging van de belasting beschreven in A, B, C en D wordt de situatie op 1 januari
van het belastingjaar beoordeeld met volgende specificaties:
•
voor de inrichtingen zoals beschreven in artikel 4 onder punt B die op dat moment in
werking zijn wordt de belasting gevestigd op grond van de belastbare motorenkracht
tijdens het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar.
•
voor brandstofdistributieapparaten zoals beschreven in artikel 4 onder punt D die
toegankelijk voor het publiek en die op dat moment opgesteld staan in de gemeente.
•
voor geldautomaten is de belasting ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd,
welke ook de datum is waarop de dienstverlening aanvangt of eindigt.
Art. 10. - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Art. 11. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
25e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op de aanplakborden en uithangborden,
geplaatst op privé-domein en zichtbaar vanaf de openbare weg Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op aanplakborden en
uithangborden, geplaatst op privé-domein en zichtbaar vanaf de openbare weg;
Overwegende dat het aangewezen is bovengenoemd reglement te verlengen voor een
volgende periode mits aanpassing van de tarieven;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///

stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting gevestigd op aanplakborden en uithangborden.
Art. 2. - definities
§1. Als uithangbord wordt beschouwd elke aanduiding met commercieel doel die zichtbaar
is vanaf de openbare weg.
§2. Onder aanplakborden wordt verstaan elke constructie zichtbaar vanaf de openbare
weg, waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of
door elk ander middel.
Art. 3. - belastingplichtige
De belasting is in eerste instantie verschuldigd door de eigenaar van het uithangbord of
aanplakbord op 1 januari van het belastingjaar en in tweede instantie door de eigenaar
van het gebouw of de grond waarop het uithangbord of het aanplakbord zich bevindt.
De eigenaar van het gebouw of de grond is hoofdelijk aansprakelijk.
Art. 4. - aanslagvoet
De belasting bedraagt per vierkante meter nuttige oppervlakte:
•
15,00 euro voor de borden zonder verlichting;
•
30,00 euro voor de borden met rechtstreekse of onrechtstreekse verlichting.
Elk gedeelte van een vierkante meter wordt beschouwd als een volledige vierkante meter.
Art. 5. - belastbare oppervlakte
De belastbare oppervlakte van een uithangbord of aanplakbord, waarbij elk belastbaar
voorwerp afzonderlijk wordt beschouwd, wordt berekend als volgt:
Constructie

Belastbare oppervlakte

één enkel vlak

de werkelijke oppervlakte van de volledige
constructie
als onregelmatige figuur: de werkelijke
oppervlakte van de meetkundige figuur
waarin de figuur gevat kan worden

verscheidene vlakken

de totale werkelijke oppervlakte van alle
vlakken die tegelijkertijd of
achtereenvolgens zichtbaar zijn

volume

het drievoud van het product van de
hoogte met de grootste breedte ervan

een apparaat dat achtereenvolgende
voorstelling of projectie toelaat

werkelijke oppervlakte vermenigvuldigd
met het aantal verschillende voorstellingen
of projecties

Art. 6. - vrijstelling van belasting
Van de belasting zijn vrijgesteld :
•
aanplakborden en uithangborden waarvan de oppervlakte kleiner is dan 1 vierkante
meter;
•
de constructies bestemd voor het aanbrengen van berichten onderworpen aan een
verplichting van openbare bekendmaking;

•

•

de constructies voorbehouden voor een werk of een instelling zonder winstoogmerk
van menslievende, artistieke, letterkundige, wetenschappelijke aard of van openbaar
nut;
aankondiging van vertoningen, feestelijkheden, concerten, bals, openbare
vergaderingen, aankondigingen betreffende verkoop of verhuring, aangeplakt op
muren en/of afsluitingen van de gebouwen of de lokalen waar het aangekondigde zal
plaatsvinden.

Art. 7 - aangifteverplichting
De belastingplichtige is verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen van elk
uithangbord en/of aanplakbord door middel van een formulier vastgesteld door het
college van burgemeester en schepenen. Het aangifteformulier is beschikbaar op het eloket van de gemeentelijke website www.grimbergen.be of is op eenvoudig verzoek bij
het gemeentebestuur verkrijgbaar.
Art. 8. - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Art. 9. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
26e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op de exploitatie van bewaarplaatsen voor
motorvoertuigen - Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op de exploitatie van
bewaarplaatsen voor motorvoertuigen;
Overwegende dat het aangewezen is het gemeentelijk belastingreglement op de
exploitatie van bewaarplaatsen voor motorvoertuigen te hernieuwen voor een volgende
periode;
Overwegende dat het aangewezen is kleine aanpassingen in opmaak en volgorde van de
artikelen aan te brengen om de uniformiteit van de belastingreglementen te behouden;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 3 onthoudingen

Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting gevestigd op de exploitatie van bewaarplaatsen voor
motorvoertuigen.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
Het bedrag van de belasting is bij de verkoop van afzonderlijke inkomtickets of bij
verkoop van abonnementen voor de toegang tot een bewaarplaats voor motorvoertuigen,
per motorvoertuig, gelijk aan 12% van de som gevorderd door de uitbater. De minimale
aanslag is 0,48 euro per 24 uur en per motorvoertuig.
Indien er geen afzonderlijke abonnementen of inkomtickets worden verkocht, maar een
globaal forfaitair (huur)bedrag wordt ontvangen door de uitbater van een bewaarplaats
voor motorvoertuigen, is de belasting gelijk aan 12% van de gevorderde som door de
uitbater. De minimale forfaitaire aanslag is 1000 euro per 24 uur.
Bij de berekening van de belasting wordt het bedrag van de BTW uitgesloten.
Art. 3. - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door al wie, gewoonlijk maar ook occasioneel, op het
grondgebied van de gemeente een bewaarplaats voor motorvoertuigen uitbaat en
hiervoor geld int van de gebruikers.
Art. 4. - aangifteverplichting
§1. De uitbater van een bij artikel 1 bedoelde bewaarplaats moet ten minste 15 dagen
voor de aanvang van de uitbating daarvan aangifte doen bij het college van burgemeester
en schepenen.
§2. Doorlopend genummerde tickets, kaarten, biljetten of abonnementen met vermelding
van de aangerekende prijs moeten voor elke categorie van ontvangsten afgeleverd
worden zodra het voertuig in bewaring gegeven wordt.
Het bewijs van deze aflevering moet op zichtbare wijze aangebracht worden op elk
voertuig dat gestationeerd wordt op bedoelde bewaarplaats.
§3. De uitbater moet dagelijks in een register het bedrag optekenen van de ontvangsten
per categorie, evenals het nummer van het laatst afgeleverd ticket, kaart, biljet of
abonnement.
Art. 5.
§1. De uitbater moet op eigen kosten de tickets, kaarten of biljetten aanschaffen bij
drukkers die door het college van burgemeester en schepenen worden aanvaard.
§2. Voor iedere levering van tickets, kaarten of biljetten moet de drukker het
gemeentebestuur een borderel bezorgen met hierin vermeld:
•
de datum der verzending;
•
de naam en het adres van de geadresseerde;
•
de naam van diens inrichting;
•
het aantal en de nummering van elke soort ontvangstbewijs.
Tevens moet een voorbeeld van elke soort ontvangstbewijs worden toegevoegd.
De drukker houdt een register bij waarin hij de bestellingen en verzendingen inschrijft. Hij
verbindt zich ertoe, naast het voornoemd borderel, alle inlichtingen te verstrekken om
een administratieve controle mogelijk te maken.
Art. 6.
De belastingplichtige moet zich onderwerpen aan de toezichtsmaatregelen die door het
college van burgemeester en schepenen zullen worden bepaald.
Hij is ondermeer ertoe verplicht aan de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur
inzage te verlenen van tarieven, factuurboeken en bescheiden waarvan het bijhouden
door de wetten en reglementen voorgeschreven is. Hij moet de vertegenwoordigers tot
zijn inrichting toelaten en hij is ertoe gehouden aan hen het register, vermeld in artikel 4
§ 3, en de tickets, kaarten en biljetten die hij in zijn bezit heeft, voor te leggen.
Art. 7. - wijze van invordering

De belasting wordt contant ingevorderd door middel van een factuur.
Art. 8. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
27e zaak:

Gemeentelijk verblijfsbelastingreglement - Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een verblijfsbelasting;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2009 houdende wijziging van de
verblijfsbelasting voor de aanslagjaren 2009 - 2013;
Overwegende dat het aangewezen is een gecoördineerde versie te maken van het
reglement, zonder inhoudelijke wijzigingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1 – belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting gevestigd op het verblijf van personen die voor de in gebruik
genomen woongelegenheid niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.
Art. 2. - aanslagvoet
De belasting wordt vastgesteld op 5 % van het bedrag ontvangen voor elke afzonderlijke
verhuring.
Art. 3. - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon die de verblijfsgelegenheid verhuurt.
Art. 4. - vrijstelling van belasting
Is van de belasting vrijgesteld het verblijf van personen:
•
in ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen;
•
in internaten en onderwijsinstellingen;
•
in instellingen met filantropisch of sociaal doel, met inbegrip van jeugdherbergen;

•

die wettelijk niet verplicht zijn tot inschrijving in het bevolkingsregister van de
gemeente Grimbergen, omwille van hun professioneel statuut. Daaronder wordt niet
begrepen, personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters omwille van
hun verblijf als kostganger.

Art. 5. - aangifteverplichting
De belastingplichtige moet ten laatste de 15e van de maand volgend op het afsluiten van
een kwartaal aan het gemeentebestuur de bedragen, ontvangen in hoofde van de
verhuringen in de loop van dit kwartaal, aangeven.
Art. 6. - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Art. 7.
Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze belasting en
de belasting op de tweede verblijven, is alleen onderhavig reglement van toepassing.
Art. 8. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
28e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op de exploitatie van taxidiensten en
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - Aanslagjaren
2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op de exploitatie van
taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;
Gelet op de wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van
het personenvervoer over de weg door het decreet van 8 mei 2009;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1. - belastbare grondslag

Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een jaarlijkse belasting geheven op de door het college van burgemeester en schepenen
verleende vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst en/of een dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder.
Art. 2. - aanslagvoet
De niet-geïndexeerde aanslagvoeten zijn vastgesteld per jaar en per in de vergunning
vermeld voertuig:
Voor de exploitatie van een taxidienst:
•

bij standplaats op privé-terrein:

250,00 euro

•

bij standplaats op privé-terrein van
een voertuig dat voorzien is van
radiotelefonie:

325,00 euro

•

bij gebruik standplaatsen op de
openbare weg (inclusief het gebruik
van radiotelefonie):

450,00 euro

Voor de exploitatie van een dienst voor
het verhuren van voertuigen met
bestuurder:

250,00 euro

Voor het inzetten van eenzelfde voertuig
als verhuurvoertuig met bestuurder en
taxi:

500,00 euro

De hierboven vermelde aanslagvoeten zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer
van de maand december voorafgaand aan het aanslagjaar te delen door het indexcijfer
van de maand december 2000.
Art. 3. - belastingplichtige
Het eerste jaar is de belasting verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die
houder is van de vergunning op het moment van de afgifte.
Voor de daaropvolgende aanslagjaren is de belastingplichtige de houder van de
vergunning op 1 januari van het aanslagjaar.
Art. 4.
De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de
vergunning werd verleend.
Volgende situaties geven geen aanleiding tot belastingteruggave:
•
een vermindering van het aantal voertuigen tijdens het aanslagjaar;
•
de opschorting of intrekking van de vergunning;
•
het buiten werking stellen van één of meer voertuigen, om welke reden ook.
Met eventuele wijzigingen in de vergunning wordt rekening gehouden vanaf het
aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de wijziging plaatsvond.
Art. 5. - wijze van invordering
De belasting wordt contant ingevorderd door middel van een factuur.
Zonder betalingsbewijs worden de vergunning, de taxikaarten, de kaarten en de
herkenningstekens voor een verhuurvoertuig met bestuurder niet meegegeven.
Art. 6. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen is op gegeven belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.

29e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op het huis-aan-huis verspreiden van nietgeadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen
van 18 juli 2008;
Overwegende dat een belasting op het huis-aan-huis verspreiden van niet-geadresseerd
reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten verantwoord is om volgende
redenen:
•
allerlei reclamedrukwerken maken een belangrijk deel uit van de papierberg in onze
gemeente;
•
als gemeentebestuur wensen wij onze handelaars en bedrijven binnen de gemeente
aan te zetten tot een milieuverantwoord gedrag;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt
een belasting geheven op het huis-aan-huis verspreiden van niet-geadresseerd
reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten.
Art. 2 - Definities
Reclamedrukwerk: elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan commerciële
activiteiten, handelszaken en merknamen en die er op gericht is potentiële klanten te
bewegen gebruik te maken van de aangeboden diensten en/of producten.
Huis-aan-huis verspreiding: het systematisch achterlaten van het niet-geadresseerd
drukwerk in de brievenbussen van woningen en/of gebouwen, zonder enig initiatief van
de bestemmeling.
Gelijkgestelde producten: alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder
aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of
aankopen. De opsomming is niet limitatief.
Niet-geadresseerd drukwerk: ieder drukwerk dat niet in een omslag met onuitwisbare
vermelding van de naam en het adres van de bestemmeling wordt besteld.

Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet
beschouwd als zijnde geadresseerd. De aanduiding “Aan de bewoners van:………” is niet
voldoende. De naam van de geadresseerde dient vermeld te worden.
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.
Eén geheel: de reclamedrukwerken die ofwel in een catalogus of een blaadje zijn
opgenomen ofwel aaneengeniet of geplakt zijn waardoor de reclamedrukwerken niet
losbladig zijn of waarbij het geheel een eenheid qua vorm, kleur, lay-out of ander
stijlkenmerk vertoont.
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.
Bladgrootte:
•
Eén blad = maximum één A4 (21 cm x 29,7 cm). Als de bladgrootte kleiner is dan één
A4 wordt elk blad beschouwd als één blad.
•
Van zodra de bladgrootte de afmetingen van een A4 overschrijdt maar kleiner is dan
een A3, wordt elk blad beoordeeld als twee bladen.
•
Van zodra de bladgrootte de afmetingen van een A3 (29,7 cm x 42 cm) overschrijdt,
wordt elk blad beoordeeld als drie bladen.
Regionale pers: de periodiek verschijnende publicaties die het lokaal nieuws betreffende
cultuur, sport en/of politiek meedelen. Hierbij moet het redactioneel gedeelte met
regionaal nieuws minstens 40% van de belastbare oppervlakte bedragen.
Art. 3 - Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de uitgever. De drukker en de verdeler zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Wanneer de uitgever, drukker en verdeler niet gekend zijn, is de belasting verschuldigd
door de natuurlijke of rechtspersonen onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem
de reclame wordt gevoerd.
Art. 4 - Aanslagvoet
De
•
•
•
•

belasting wordt
0,025 euro per
0,035 euro per
0,055 euro per
bladen;
0,075 euro per
bladen.

als volgt vastgesteld:
verspreid exemplaar beperkt tot eenbladig drukwerk;
verspreid exemplaar beperkt tot tweebladig drukwerk;
verspreid exemplaar voor drukwerk bestaande uit maximum 20
verspreid exemplaar voor drukwerk bestaande uit meer dan 20

Art. 5 - Vrijstellingen
Zijn van de belasting vrijgesteld:
•
publicaties zonder commerciële doeleinden van socio-culturele, levensbeschouwelijke,
sport- en jeugdverenigingen en buurtcomités erkend door het gemeentebestuur
wanneer de publicatie uitsluitend gaat over de eigen activiteiten;
•
publicaties van politieke partijen;
•
publiciteit gevoerd door vormingsinstellingen en plaatselijke onderwijsinstellingen;
•
regionale pers;
•
drukwerk van eenzelfde handelszaak/merknaam met een maximum van 12 bladen
dat niet meer dan 6 maal per kalenderjaar wordt uitgegeven. De vrijstelling vervalt
integraal van zodra
- drukwerk meer dan 6 maal per kalenderjaar wordt bedeeld;
- drukwerk minstens één maal het maximum van 12 bladen overschrijdt.
Art. 6 - aangifteverplichting
De belastingplichtige moet binnen de veertien kalenderdagen na de verspreiding aangifte
doen bij het gemeentebestuur door middel van het aangifteformulier vastgesteld door het

college van burgemeester en schepenen. Het aangifteformulier is beschikbaar op het eloket van de gemeentelijke website www.grimbergen.be of is op eenvoudig verzoek bij
het gemeentebestuur verkrijgbaar.
Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een
volledig aanslagjaar (= een periode van hoogstens twaalf maanden). Aangifte voor een
volledig aanslagjaar kan gebeuren tot ten laatste 14 kalenderdagen na de eerste
verspreiding.
Bij gebreke van een aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de
gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar
en beroep.
Ambtshalve inkohiering zal gebeuren zoals omschreven in het algemeen reglement
betreffende al de gemeentelijke belastingen.
Art. 7 - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Art. 8 - verwijzing
Het algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke belastingen is op onderhavig
reglement van toepassing in zoverre dat daarvan niet afgeweken is door voorgaande
bepalingen.
Mevrouw Elke Van Neyghem verlaat de vergadering.
30e zaak:

Wijzigen van het gemeentelijk belastingreglement op aanvragen tot of
meldingen van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen,
waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage I bij het
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning. Aanslagjaren
2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op aanvragen tot, of melding
van, het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen;
Overwegende dat het aangewezen is de bedragen aan te passen als volgt:
•
voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen
aan een milieueffectrapport of een veiligheidsrapport, op 1.250 euro per inrichting;
•
voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse op 720 euro per
inrichting;
•
voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in tweede klasse op 200 euro per
inrichting (nieuwe inrichtingen en hernieuwingen van klasse 2);
•
voor melding voor verandering van klasse 2 - inrichtingen en vergunningsaanvragen
voor tijdelijke klasse 1 - en klasse 2 inrichtingen, op 125 euro per inrichting;
•
voor de mededeling van een kleine verandering klasse 1 en 2, op 50 euro per
inrichting;
•
voor de inrichting door het Vlarem gerangschikt in derde klasse op 50 euro per
inrichting;
•
voor een melding van overname van een inrichting, op 25 euro per inrichting;
Overwegende dat de volgende inrichtingen van de belasting worden vrijgesteld:
•
inrichtingen geëxploiteerd door sociale economie-projecten;

•
•

de volgende inrichtingen die milieuvriendelijke activiteiten uitoefenen:
vogelopvangcentra en opvangcentra voor dierenbescherming;
inrichtingen die door de overheid worden geëxploiteerd voor zover geen winstgevend
doel wordt nagestreefd;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Jean Dewit, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 23 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 7 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting gevestigd op de aanvragen tot, of melding van, het exploiteren of
veranderen van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp
uitmaken van bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991
houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
rangschikking van de inrichting door het Vlarem

aanslagvoet per
inrichting

in de eerste klasse en onderworpen aan een
milieueffectrapport of een veiligheidsrapport

1.250,00 euro

in eerste klasse

750,00 euro

in tweede klasse (nieuwe inrichtingen en hernieuwingen
van klasse 2)

200,00 euro

voor melding voor verandering van klasse 2 inrichtingen en vergunningsaanvragen voor tijdelijke
klasse 1 - en klasse 2 inrichtingen

125,00 euro

in tweede klasse (mededeling van een kleine
verandering klasse 2)

50,00 euro

in derde klasse

50,00 euro

voor overname van inrichtingen

25,00 euro

De belasting is slechts voor 50 % verschuldigd indien de vergunning wordt geweigerd.
Art. 3. - belastingplichtige
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. 4. - vrijstelling van belasting

Zijn van de belasting vrijgesteld:
•
inrichtingen geëxploiteerd door sociale economie-projecten;
•
de volgende inrichtingen die milieuvriendelijke activiteiten uitoefenen:
vogelopvangcentra, opvangcentra voor dierenbescherming;
•
inrichtingen die door de overheid worden geëxploiteerd voor zover geen winstgevend
doel wordt nagestreefd.
Art. 5. - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Art. 6. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
31e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op het verzamelen en ophalen van
afvalstoffen. Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributiereglement op het verzamelen en het
ophalen van bepaalde afvalstoffen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 mei 2008 houdende wijziging voor de
aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributiereglement op het verzamelen en het ophalen
van bepaalde afvalstoffen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2011 houdende wijziging voor de
aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributiereglement op het verzamelen en het ophalen
van bepaalde afvalstoffen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 augustus 2011 houdende wijziging voor de
aanslagjaren 2011 - 2013 van een retributiereglement op het verzamelen en het ophalen
van bepaalde afvalstoffen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2012 houdende wijziging voor de
aanslagjaren 2012 - 2013 van een retributiereglement op het verzamelen en het ophalen
van bepaalde afvalstoffen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributiereglement op het ophalen van
supplementair vuilnis;
Overwegende dat het aangewezen is het retributiereglement op het verzamelen en het
ophalen van bepaalde afvalstoffen samen te voegen met het retributiereglement op het
ophalen van supplementair vuilnis;
Overwegende dat het aangewezen is een gecoördineerde versie te maken van het
retributiereglement;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-

Paul Windelen, Steven Dupont, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves
Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd op het verzamelen en het ophalen van bepaalde afvalstoffen.

§1. Voor het huis-aan-huis ophalen van grof huisvuil:
•
•
•

De huis-aan-huis ophaling van grof huisvuil gebeurt op afroep en na inschrijving.
Er wordt 4 maal per jaar opgehaald.
Er kan maximaal 3 m³ worden aangeboden per ophaling.

De inschrijving voor de ophaling gebeurt via een aanvraagformulier vastgesteld door het
college van burgemeester en schepenen. De verschillende ophalingsdata in de zones
kunnen geraadpleegd worden op de huisvuilkalender. Enkel het onder artikel 2 vermelde
stortrecht zal hiervoor worden aangerekend. De betaling kan enkel gebeuren met een
meerbeurtenkaart, op voorhand aan te schaffen in de streekproductenwinkel, Pastoor
Wouterstraat te 1850 Grimbergen of het administratief steunpunt, Verbeytstraat 30 te
1853 Grimbergen.

§2. Voor het ophalen van andere afval:
Wanneer het afval niet kan beschouwd worden als grof vuil of wanneer de gewone
ophaling niet zou volstaan, kan er met de gemeente een overeenkomst afgesloten worden
voor het ophalen van allerlei vuilnis, met uitzondering van industrieel vuil. De vergoeding
voor deze prestaties zal berekend worden op basis van de in dit reglement vermelde
tarieven betreffende huren van materiaal en stortrecht.

§3. Voor het ophalen van supplementair afval op andere dan de gewone ophaaldagen:
•
•
•

containers restfractie;
containers papier en karton;
reglementaire vuilniszakken.

§4. Voor het verzamelen op het recyclagepark:
•

•

Wanneer het los, ongeperst afval wordt aangebracht op de daartoe bestemde
verzamelplaats, zal enkel het stortrecht voor de betreffende afval worden
aangerekend.
De aanvoer van handels- en KMO-afval, zoals hierna opgesomd, is enkel nog
toegelaten op het recyclagepark van Grimbergen, Humbeeksesteenweg 245, op
maandagnamiddag tussen 13.00u en 15.30u. De algemene aanvoerbeperkingen van
maximaal 3m³ blijft behouden.

Art. 2. - aanslagvoet, berekening

§1. Huren van materiaal en uurloon personeel: zie het retributiereglement voor de uitvoering
van werken voor derden.

§2. Voor het ophalen
Huis-aan-huis ophalen van grof huisvuil:
Van 0 t.e.m. 1 m³
Vanaf 1 t.e.m. 2 m³
Vanaf 2 t.e.m. 3 m³

15,00 euro
30,00 euro
45,00 euro

Ophalen van ander afval:
Occasioneel ophalen van los, ongeperst afval (prijs per m³, elk gedeelte van een
kubieke meter wordt beschouwd als een volledige kubieke meter, er kan maximum 3
m³ worden aangeboden.)
Groenafval

5,00 euro /m³

Grofvuil

20,00 euro /m³

Steenpuin

20,00 euro /m³

Occasioneel ophalen van geperst afval (er kan maximum 3 m³ worden aangeboden.)
Grof vuil per m³ (elk gedeelte van een kubieke meter
wordt beschouwd als een volledige kubieke meter)

30,00 euro /m³

Grof vuil voor 1 perswagen (20 m³ of 1 ton):

600,00 euro

Groenafval per m³ (elk gedeelte van een kubieke meter
wordt beschouwd als een volledige kubieke meter)

10,00 euro /m³

Groenafval voor 1 perswagen (20 m³ of 1 ton):

200,00 euro

Ophalen van supplementair afval op andere dan de gewone ophaaldagen:
per lediging
container van 1100 liter gevuld met restfractie

38,00 euro

container van 1100 liter gevuld met papier en karton

9,00 euro

reglementaire vuilniszakken van de gemeente

9,00 euro

§3. Voor de aanvoer op het recyclagepark
3. van huishoudelijke afvalfracties:
Het tarief wordt bepaald afhankelijk van de aanvoerwijze:
Tarief I: te voet, per fiets, gewone personenwagens, break of monovolume met
achterbank, kleine bestelwagen met achterbank, lengte laadruimte < 1,5 m
Tarief II: Grote bestelwagen met achterbank, kleine aanhangwagen (1 as), break of
monovolume zonder achterbank, kleine bestelwagen zonder achterbank, Pick-up, lengte
laadruimte tussen 1,5 en 2 m
Tarief III: Grote aanhangwagens (2 assen); Grote bestelwagen zonder achterbank,
tractor, lengte laadruimte > 2 m
Er kan maximaal 3 m³ worden aangevoerd.
Bij gemengde aanbieding wordt het tarief van de duurste fractie toegepast.
Fractie

Tarief I

Tarief II

Tarief III

PMD

GRATIS

Papier en karton

GRATIS

Puin-, steen- en sloopafval, pleister,
ytong, gyproc

GRATIS

20,00 euro

30,00 euro

Houtafval

5,00 euro

15,00 euro

25,00 euro

Grof vuil

5,00 euro

20,00 euro

30,00 euro

Groenafval / haagscheersel / tuinafval

GRATIS

5,00 euro

10,00 euro

Wortels en stronken, snoeihout, gazon /
gazonmaaisel

GRATIS

10,00 euro

20,00 euro

Asbestcement

GRATIS, beperkt tot 1 m³ /gezin /jaar,
anders:
10,00 euro

AEEA (= Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten)

GRATIS

KGA (=Klein gevaarlijk afval)

GRATIS

20,00 euro

30,00 euro

Metaalafval

GRATIS

Textiel

GRATIS

Piepschuim

GRATIS

5,00 euro

10,00 euro

Banden (maximum 4 per persoon per
dag)

GRATIS

n.v.t.

n.v.t.

Landbouwfolie

5,00 euro

20,00 euro

30,00 euro

Motorolie > 10 l

10,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

Frituurolie > 10 l

10,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

4. handels- en KMO-afval (enkel op het recyclagepark van Grimbergen)
Gemengd groenafval:

Snoeihout klein:

Snoeihout groot > 2 m:

Grof huisvuil:

Bouw- en sloopafval:

0 – 0,5 m³

12,50 euro

0,5 – 1 m³

25,00 euro

1 – 2 m³

50,00 euro

2 – 3 m³

75,00 euro

0 – 0,5 m³

5,00 euro

0,5 – 1 m³

10,00 euro

1 – 2 m³

20,00 euro

2 – 3 m³

30,00 euro

0 – 1 m³

12,50 euro

1 – 2 m³

25,00 euro

2 – 3 m³

37,50 euro

0 – 0,5 m³

15,00 euro

0,5 – 1 m³

30,00 euro

1 – 2 m³

60,00 euro

2 – 3 m³

90,00 euro

0 – 0,5 m³

10,00 euro

0,5 – 1 m³

20,00 euro

1 – 2 m³

40,00 euro

2 – 3 m³

60,00 euro

Art. 3. - vrijstelling
Inwoners van de gemeente worden vrijgesteld van de retributie voor die goederen die ten
gevolge van rampen of noodweer onherstelbaar beschadigd zijn, en dit in de mate dat het
college van burgemeester en schepenen de ramp of het noodweer erkend heeft, en voor
zover de goederen voor het einde van de gemeentelijke opruimacties op het
recyclagepark of voor ophaling aan huis worden aangeboden. Laattijdig aangeboden
goederen kunnen enkel aanvaard worden nadat via een onderzoek van de aanvraag door
het college het verband met de ramp of met het noodweer is vastgesteld en werd
aangetoond dat een tijdige aanbieding als gevolg van overmacht onmogelijk was.
Art. 4. - betalingsmogelijkheden
§1. Een meerbeurtenkaart, met beurten van 5,00 euro of 12,50 euro. Deze
meerbeurtenkaarten dienen op voorhand aangeschaft te worden in de
streekproductenwinkel of het administratief steunpunt te Strombeek. Er zijn 3 soorten
meerbeurtenkaarten.
Per beurt

totaalprijs

3-beurtenkaart

5,00 euro

15,00 euro

10-beurtenkaart

5,00 euro

50,00 euro

6-beurtenkaart

12,50 euro

75,00 euro

§2. De afrekening kan op de beide recyclageparken ook gebeuren via bancontact.
§3. De retributie is verschuldigd door de aanvrager en is contant ter plaatse te betalen.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd
worden.
32e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op het ophalen van supplementair afval

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributiereglement op het ophalen van
supplementair afval;
Overwegende dat het aangewezen is dit reglement niet langer als afzonderlijk reglement
te behouden, maar de inhoud ervan toe te voegen aan het gemeentelijk
retributiereglement op het verzamelen en ophalen van afvalstoffen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves
Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
Het gemeentelijk retributiereglement op het ophalen van supplementair afval niet
opnieuw vast te stellen.
33e zaak:

Gemeentelijk reglement betreffende de verkoop of het ter beschikking
stellen van containers voor de huisvuilinzameling - Aanslagjaren 2014 –
2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op artikel 57 §3, 8° van het gemeentedecreet waarin staat dat het college bevoegd
is voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende goederen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 november 2007 waarin de machtiging aan
het college tot verkoop of het ter beschikking stellen van containers voor de
huisvuilinzameling 2008-2013 werd goedgekeurd;
Overwegende dat uit onderzoek uitgevoerd door de dienst Werken in Eigen Beheer blijkt
dat de tarieven niet meer toereikend zijn;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 worden
door het college van burgemeester en schepenen voor de ophaling van grote
hoeveelheden huisvuil volgende containers te koop aangeboden of ter beschikking
gesteld:
•
containers met een inhoud van 1100 liter voor restfractie en papier & karton;
•
containers met een inhoud van 660 L voor GFT.
De aankoop of terbeschikkingstelling van deze containers moet worden aangevraagd door
middel van het aanvraagformulier dat beschikbaar is op de gemeentelijke website.
Art. 2 - aanslagvoet, berekening

§ 1. Verkoop
Gegalvaniseerde 1100 l-container voor rest- en papierfractie

€ 700,00

Kunststof 660 l-container voor GFT

€ 500,00

§ 2. Terbeschikkingstelling
De terbeschikkingstelling van containers wordt georganiseerd tegen betaling van een
waarborg.
Gegalvaniseerde 1100 l-container voor rest- en papierfractie

€ 700,00

Kunststof 660 l-container voor GFT

€ 500,00

Art. 3.
De waarborg wordt terugbetaald op het ogenblik dat de container terugbezorgd wordt aan
de gemeente in dezelfde staat waarin deze geleverd werd.
Art. 4.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het bedrag van de terugbetaling van
de waarborg, afhankelijk van de slijtage of beschadigingen.
Mevrouw Elke Van Neyghem vervoegt de vergadering.
De heer Marc Hamelrijckx verlaat de vergadering.
34e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op huisvuilzakken ter beschikking gesteld
door de gemeente en op het ledigen van containers op gewone ophaaldagen
- Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op huisvuilzakken ter
beschikking gesteld door de gemeente en op het ledigen van containers op gewone
ophaaldagen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van
Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 13 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt er
ten behoeve van de gemeente een contante belasting ingevoerd voor het afleveren van
speciale huisvuilzakken welke door het gemeentebestuur ter beschikking van de bevolking
worden gesteld en van speciale etiketten die aangewend moeten worden om het ledigen
van containers op gewone ophaaldagen te bekomen.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening

Zakken

prijs per zak

voor de restfractie:
60 liter

1,80 euro

30 liter

0,90 euro

voor groenten-, fruit- en tuinafvalfractie:
60 liter

0,70 euro

30 liter

0,35 euro

voor plastiek, metaal en drankverpakking:
60 liter

0,15 euro

Voor lediging van containers op gewone ophaaldagen:
1.100 litercontainer gevuld met restfractie (prijs per jaar):

1716,00 euro

1.100 litercontainer gevuld met restfractie (prijs per week):

33,00 euro

Voor ophalingen die starten in de loop van het aanslagjaar worden enkel nog de weken
aangerekend volgend op de aanvraag.
Voor stopzetting van ophaling in de loop van het aanslagjaar wordt geen terugbetaling
gedaan voor de weken die volgen op de stopzetting. Ook een tijdelijke onderbreking
van de ophaling gedurende het aanslagjaar geeft geen recht op terugbetaling.
660 litercontainer gevuld met groenten- fruit- en
tuinafvalfractie

5,00 euro

container gevuld met de fractie papier en karton

gratis

Art. 3. - wijze van invordering
De belasting moet contant worden betaald.
Voor de lediging van containers wordt de belasting contant ingevorderd door middel van
een factuur.
Art. 4. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
De heer Marc Hamelrijckx vervoegt de vergadering.
35e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op de verkoop van compostvaten,
compostbakken en aanbouwmodules - Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 augustus 2011 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2011 - 2013 van een retributiereglement op de verkoop van
compostvaten, compostbakken en aanbouwmodules;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.

Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd op de verkoop van compostvaten, compostbakken en
aanbouwmodules.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt:

prijs per stuk
compostvat

15,00 euro

compostbak

35,00 euro

aanbouwmodule

25,00 euro

Art. 3.
De retributie is verschuldigd door de persoon die het compostvat, de compostbak of de
aanbouwmodule ontvangt.
Art. 4.
Per adres in Grimbergen (met tuin) mag slechts één compostbak en één aanbouwmodule
worden verkocht.
Art. 5. - wijze van invordering
De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
36e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op het weghalen van afvalstoffen en
vuilnis, gestort op plaatsen waar dit storten door een wettelijke of
reglementaire bepaling verboden is - Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op het weghalen van
afvalstoffen en vuilnis, gestort op plaatsen waar dit storten door een wettelijke of
reglementaire bepaling verboden is;
Overwegende dat het aangewezen is de tarieven voor omvangrijk huishoudelijk afval en
grote hoeveelheden te verdubbelen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-

Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Er wordt met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019
een gemeentebelasting gevestigd op het weghalen door het gemeentebestuur van
afvalstoffen en vuilnis gestort op plaatsen waar dit storten door een wettelijke of
reglementaire bepaling verboden is.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
•
kleine hoeveelheden (een vuilniszak, een kartonnen doos, en dergelijke meer): 50,00
euro;
•
omvangrijk huishoudelijk afval tot max. 2m³ (zoals onder meer: huishoudelijke
apparaten, huisraad, grote hoeveelheden grof vuil, afbraakmateriaal en dergelijke
meer): 500,00 euro
•
grote hoeveelheden die de 2m³ overschrijden: 250,00 euro extra per begonnen m³.
Art. 3. - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de afvalstoffen en
vuilnis gestort of achtergelaten heeft. De eigenaar van de afvalstoffen en vuilnis is
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Art. 4. - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van het weghalen.
Art. 5. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
37e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op het privaat gebruik van het openbaar
domein - Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2007 houdende vaststelling voor de
aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op het privaat gebruik van het
openbaar domein;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2011 houdende de wijziging van
de belasting op het privaat gebruik van het openbaar domein;
Overwegende dat het aangewezen is de opmaak van het reglement aan te passen om de
uniformiteit van de reglementen te behouden;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:

///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting gevestigd op het privaat gebruik van het openbaar domein.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
Het bedrag van de belasting wordt berekend in overeenstemming met de hierna vermelde
bepalingen:
•
Ieder gedeelte van een plaatseenheid wordt aangerekend voor een volle eenheid en
elke begonnen periode wordt beschouwd als een volledige.
•
Als dag wordt beschouwd een kalenderdag. Als week wordt beschouwd een periode
van 7 opeenvolgende kalenderdagen.
•
De oppervlakte wordt berekend op basis van de werkelijke oppervlakte van de
meetkundige figuur waarin het voorwerp of de groep voorwerpen die de openbare
weg innemen, gevat kan worden.
1. Occasionele commerciële reclame.
Voor het gebruik van het openbaar domein, anders dan per voertuig met eigen
beweegkracht:
per eenheid (bord, doek of enig andere constructie) voor
een periode korter of gelijk aan drie kalenderdagen

80,00 euro

per bijkomende kalenderdag

27,50 euro

Voor het gebruik van het openbaar domein per voertuig met eigen beweegkracht dat
hoofdzakelijk dient voor het voeren van commerciële reclame:
per kalenderdag

27,50 euro

In geval van gebruik van een luidspreker wordt de belasting verdubbeld.
Voor het gebruik van een kabelballon in het luchtruim boven het grondgebied van de
gemeente:
per kalenderdag

135,00 euro

2. Wekelijkse markten en andere occasionele verkooppunten.
per lopende meter en per marktdag of verkoopdag

1,50 euro

Bovenop dit basistarief geldt een forfaitair bedrag van 3,00 euro per marktdag of
verkoopdag voor de aansluiting op het openbaar elektriciteitsnet, indien er daarvoor een
voorziening aanwezig is.
3. Tentconstructies
per m² en per week voor de door de tent bezette
oppervlakte

0,50 euro

4. Containers, stellingen en kranen, werfwagens, bouw- en afbraakmaterialen.
per dag met een maximum van 25 m² bezette
oppervlakte

12,50 euro

extra per dag en per m² vanaf meer dan 25 m² bezette
oppervlakte

0,50 euro

Art. 3. - belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het openbaar
domein in gebruik neemt op een wijze zoals omschreven in artikel 2.
De persoon voor wiens rekening het openbaar domein in gebruik wordt genomen is
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Art. 4. - vrijstelling van belasting
Zijn vrijgesteld van de belasting:
•

Het gebruik van het openbaar domein uitgaande van of bevolen door de Staat, de
Gemeenschappen, de Gewesten, de Provincies of de Gemeenten.

•

Publiciteitskaravanen die rijwielkoersen van nationale of internationale betekenis
vergezellen.

•

Gebruik van het openbaar domein in het kader van activiteiten van het Europees
parlement, de federale kamers, het Vlaamse parlement, de provincieraad en de
gemeenteraad vanaf de datum van de indiening der lijsten, voor de partijen die een
lijst hebben ingediend en/of voor de kandidaten die erop voorkomen.

•

Gebruik van het openbaar domein door jeugdgroeperingen of instanties die zich
uitsluitend met jeugdwerking bezighouden.

•

Gebruik van het openbaar domein door onderwijsinstellingen voor zover dit louter
gericht is op de schoolactiviteiten.

•

Gebruik van het openbaar domein door de gemeente Grimbergen erkende of
betoelaagde verenigingen.

•

Het gebruik van de openbare weg per voertuig met eigen beweegkracht voor de
verkoop aan de particuliere verbruiker van welke voorwerpen of goederen dan ook.

•

Het gebruik van het openbaar domein voor activiteiten in samenwerking met het
gemeentebestuur.

•

Voor containers, stellingen en kranen, werfwagens, bouw- en afbraakmaterialen
(artikel 2 punt 4) geldt een vrijstelling tot en met de 7de kalenderdag in een
onafgebroken periode, voor zover werd voldaan aan de aangifteplicht vermeld in het
vigerende politiereglement.

Art. 5. - aangifteverplichting
Voor occasioneel privaat gebruik is men gehouden vooraf aangifte te doen met
aanduiding van de wijze, inhoud en periode ervan.
Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ingekohierd in overeenstemming met de
bepalingen van het algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke belastingen.
Art. 6. - wijze van invordering
§1. De belasting wordt contant ingevorderd. Bij gebrek aan contantbetaling zal van
ambtswege tot inkohiering van de belasting worden overgegaan. De ingekohierde
belasting is onmiddellijk eisbaar.
§2. Voor containers, stellingen en kranen, werfwagens, bouw- en afbraakmaterialen
wordt contant ingevorderd bij het verkrijgen van de vergunning om het openbaar domein
in gebruik te nemen.
Art. 7. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
38e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op niet-bebouwde bouwgronden en kavels
- Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op niet-bebouwde percelen
gelegen in een niet-vervallen verkaveling;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op niet-bebouwde gronden
gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en
palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust;
Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de modelverordening gemeentelijke activeringsheffing van VVSG;
Overwegende dat het wenselijk is om potentiële woonlocaties vrij te maken en om
grondspeculatie tegen te gaan;
Overwegende dat het wenselijk is om realiseerbare niet-bebouwde bouwgronden en
kavels te activeren in de gemeente;
Overwegende dat het wenselijk is de huidige bestaande reglementen samen te voegen
om de werkwijze eenvoudiger te maken en het reglement transparant en duidelijk te
maken;
Overwegende dat het wenselijk is de huidige aanslagvoeten aan te passen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 3 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting gevestigd op de niet-bebouwde bouwgronden en kavels die
voorkomen in het register van niet-bebouwde percelen.
Als niet-bebouwde bouwgrond of kavel wordt beschouwd elke grond waarop de eigenlijke,
fysieke oprichting van een voor bewoning of voor handel, ambacht of industrie bestemd
gebouw niet is aangevat op 1 januari van het aanslagjaar.
Voor niet-bebouwde kavels is de belasting verschuldigd zodra de verkavelingsvergunning
werd afgeleverd, ook als de eigenaar geen gebruik maakt van de vergunning en niet
verkavelt of de eigenaar eenzijdig verzaakt aan de verkavelingsvergunning.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening

De belasting wordt vastgesteld op 10,00 euro per strekkende meter lengte van de grond
palende aan de weg, waarbij elke begonnen meter als een volle meter wordt
aangerekend. De minimumaanslag bedraagt 200,00 euro per grond.
Wanneer een grond aan verscheidene wegen paalt, is de langste perceelbreedte langs één
van deze wegen de grondslag van de belastingberekening.
Wanneer de grond begrepen is in een afgesneden hoek, gevormd door twee wegen, is de
belastbare lengte gelijk aan de langste van de rechte perceelbreedte, vermeerderd met
de helft van de afgesneden hoek.
De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. Elk gedeelte van een
strekkende meter wordt als volledige meter beschouwd.
Art. 3. - belastingplichtige
De belasting bezwaart de eigendom en is verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van
het aanslagjaar. De datum op de authentieke akte is hier van toepassing.
In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingschuldig voor zijn
wettelijk deel.
Art. 4. - vrijstelling van belasting
Genieten een vrijstelling van de belasting gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op
de verwerving van het goed:
•
de eigenaars van slechts één niet-bebouwde grond of kavel. Met andere woorden
betrokkene mag geen eigendomsrecht hebben van enig ander onroerend goed, noch
in België noch in het buitenland. De belastingplichtige dient als bewijs hiervoor een
eigendomsattest af te leveren.
•
de ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één niet-bebouwde grond of kavel.
Zijn vrijgesteld van de belasting:
•
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de door hen erkende sociale
huisvestingsmaatschappijen;
•
gemeente Grimbergen en OCMW Grimbergen;
•
de eigenaars van gronden waarop als gevolg van een overheidsbeslissing niet mag
worden gebouwd, van bedrijventerreinen die door de overheid worden ontwikkeld of
gronden die ingevolge de bepalingen van de wet op de landpacht, niet voor
bebouwing kunnen worden bestemd;
•
de eigenaars van gronden die werkelijk voor land- of tuinbouw worden gebruikt, op
voorwaarde dat deze gronden hiervoor volledig en het hele jaar aangewend worden,
met het oog op het voortbrengen van land- of tuinbouwproducten op een
bedrijfsmatige wijze;
•
de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning geen werken omvat, en dit
gedurende het jaar volgend op het jaar waarin de verkavelingsvergunning werd
toegekend;
•
de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken omvat en dit gedurende
het jaar dat volgt op het jaar waarin het attest werd toegekend bedoeld in artikel
4.2.16, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening , waaruit blijkt dat, voor de
volledige verkaveling of voor de betrokken verkavelingsfase, het geheel van de lasten
uitgevoerd is of gewaarborgd is door:
1° de storting van een afdoende financiële waarborg;
2° een door een bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële
waarborg en dat kan worden afgeleverd indien de vergunninghouder deels zelf de
lasten heeft uitgevoerd, deels de nodige waarborgen heeft gegeven.
Art. 5. - de aangifteverplichting
De eigenaar van een niet-bebouwde bouwgrond of kavel is verplicht bij het
gemeentebestuur aangifte te doen van zijn eigendom door middel van een formulier
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 6. - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Art. 7. - verwijzing

Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
39e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op betreffende leegstand en
leegstandsheffing - Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid,
gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, 9 juli 2010 en 27 januari 2012, hierna
Decreet grond- en pandenbeleid genoemd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels
betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en
verkrotting van gebouwen en/of woningen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2012, betreffende belasting op
leegstand;
Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente
moet voorkomen en bestreden worden;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Karlijne Van Bree;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Luk Raekelboom,
Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
§ 1. Met ingang vanaf 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019,
wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die
gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk
leegstandsregister.
De opmaak, de opbouw en het beheer van het leegstandsregister worden in
overeenstemming met artikel 2.2.6, §1, van het Decreet grond- en pandenbeleid
overgedragen aan de interlokale vereniging "Woonbeleid Noord".
De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet zijn toepasselijk,
evenals de andere definities van artikel 1.2 van het decreet.
Leegstaande gebouwen zijn gebouwen als omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet.
Leegstaande woningen zijn woningen als omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet.

Woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de
huisvestiging van een gezin of alleenstaande.
§ 2. De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het
eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf
opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is
geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een
nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.
Art. 2 - belastingplichtige
§ 1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het
ongeschikte en/of onbewoonbare of verwaarloosde gebouw en/of woning en/of grond op
het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. Zakelijk
gerechtigde is de persoon die houder is van een van de volgende zakelijke rechten:
1° de volle eigendom;
2° het recht van opstal of van erfpacht;
3° het vruchtgebruik.
De houder van een zakelijk recht zoals hierboven vermeld, wordt hierna belastingplichtige
genoemd.
§ 2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de totale belastingschuld.
Ingeval er meerdere houders zijn van een ander onder §1 vermeld zakelijk recht zijn deze
eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.
§ 3. In geval van overdracht van het zakelijk recht dient de instrumenterende ambtenaar
de verkrijger van het nieuwe zakelijk recht er voorafgaandelijk van in kennis te stellen dat
het goed is opgenomen in het leegstandsregister.
Bij verkoop van het onroerend goed, zal het verlijden van de notariële akte bepalend zijn
om te bekijken wie er op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd
wordt, belastingplichtig is.
De instrumenterende ambtenaar dient de gemeentelijke administratie binnen de twee
maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis te stellen van de
overdracht, de datum ervan, en de identiteitsgegevens van de nieuwe eigenaar.
Art. 3 - gemeentelijk leegstandsregister
§ 1. Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in het
leegstandsregister aan de hand van een genummerde administratieve akte, waarbij een
fotodossier en een beschrijvend verslag, met vermelding van de elementen die de
leegstand staven, gevoegd worden.
De leegstand van een gebouw of woning wordt beoordeeld aan de hand van volgende
objectieve indicaties. Vanaf 2 of meer indicaties wordt de woning/gebouw automatisch
geïnventariseerd:
•
het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister;
•
het ontbreken van een aangifte als tweede verblijf;
•
de onmogelijkheid om het gebouw te betreden, bijvoorbeeld door een geblokkeerde
toegang;
•
het langdurig aanbieden van het gebouw of van de woning als "te huur" of "te koop";
•
het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen;
•
een zo laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik in overeenstemming
met de functie van het gebouw kan worden uitgesloten tenzij de belastingplichtige
hiervoor een verantwoording kan geven gesteund op zijn toestand;
•
de vermindering van het kadastraal inkomen in overeenstemming met artikel 15 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
•
oneigenlijke gevelafwerkingen zoals dichtgemetselde of dichtgetimmerde
gevelopeningen;
•
verwaarloosd buitenschrijnwerk zoals verweerde ramen- en deuren, afbladderende
verf, glasbreuk, etc.;
•
verwaarloosde gevels zoals ontbrekende stenen, uitvallend voegwerk, verweerde
bepleistering, etc.;

•

•
•
•
•

verwaarloosd dak zoals het verzakken, losliggen of plaatselijk ontbreken van
dakbedekking, het niet waterdicht zijn van de dakbedekking, het ontbreken van
regenafvoer,…;
verwaarloosde buitenruimte door opschietende en niet onderhouden beplanting, geen
tekenen van betreding, kruidgroei,…;
het vermoeden van het gebruik van een woonentiteit als domiciliewoning;
getuigenissen;
indruk van niet bewoning door bvb: het permanent gesloten zijn van gordijnen of
rolluiken.

Als uit de feitelijke indicaties niet onmiddellijk vastgesteld kan worden dat de leegstand al
minimaal twaalf opeenvolgende maanden aanhoudt, wordt een tweede controle gevoerd.
§ 2. De gemeente stelt de belastingplichtige(n) per aangetekende zending in kennis van
de beslissing tot opname van leegstaande gebouwen en woningen in het
leegstandsregister. Het schrijven geeft desgevallend aan welke vrijstellingen van de
leegstandsheffing in het leegstandsregister worden vermeld.
Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het
schrijven, vermeld in § 1, kan een belastingplichtige bij het college van burgemeester en
schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister.
Het beroep wordt per aangetekende zending betekend.
Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener
ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening
van het beroepschrift. De uitspraak wordt per aangetekende zending betekend.
Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn kennis te geven
van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven tot
een nieuwe beslissing tot opname in het leegstandsregister.
Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het
beroep van de belastingplichtige onontvankelijk of ongegrond is, neemt de gemeentelijke
administratie het gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf de datum van
de vaststelling van de leegstand.
Het college kan de bevoegdheden, vermeld in dit artikel, delegeren aan één of meer
personeelsleden van de gemeente.
§ 3. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een belastingplichtige
bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte in overeenstemming met de
functie aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende
maanden. De beheerder van het leegstandsregister vermeldt als datum van schrapping
de eerste dag van de aanwending in overeenstemming met de functie.
Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een belastingplichtige
bewijst dat deze woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende
maanden aangewend wordt in overeenstemming met de functie. De beheerder van het
leegstandsregister vermeldt als datum van schrapping de eerste dag van de aanwending
in overeenstemming met de functie.
Art. 4 - tarieven
De belasting bedraagt:
1° € 1.250 voor een leegstaand gebouw;
2° voor een leegstaande woning:
a) € 1.250 voor een eengezinswoning;
b) € 250 voor een kamer of studentenkamer in de zin van artikel 2 van het decreet van 4
februari 1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor kamers en
studentenkamers;
c) € 500 voor elke andere woongelegenheid dan deze, vermeld onder a) en b).
Bij een leegstaand gebouw bestaande uit meerdere woongelegenheden wordt het bedrag
van het leegstaand gebouw verhoogd met het bedrag per woongelegenheid in dit
leegstaand gebouw.
De belasting wordt vermeerderd met € 250 per bijkomende nieuwe termijn van twaalf
maanden dat het gebouw of de woning op de inventaris staat.

Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw of woning op de inventaris
staat wordt herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of
de woning.
Art. 5.
§ 1. Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld:
•

•

•

•

de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een
langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Het verblijf of de
opname worden geattesteerd en gedateerd door de voorziening of instelling in
kwestie. De vrijstelling geldt voor een periode van maximaal 2 jaar volgend op de
opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister;
de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een
gerechtelijke beslissing. De vrijstelling geldt voor een periode van maximaal 2 jaar
volgend op de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister;
de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het
gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts voor het eerste
aanslagjaar geldt;
openbare besturen (gemeente, OCMW, Sociale huisvestingsmaatschappijen, Sociale
verhuurkantoren, Interlokale Verenigingen, AGB) waarvan het werkingsgebied zich
onder meer op het grondgebied van de Gemeente Grimbergen bevindt.

§ 2. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning:
•
gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan;
•
krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument;
•
vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp (brand, overstroming,
…), met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van
twee jaar volgend op de eerste opname van het gebouw of de woning in het
leegstandsregister.
§ 3. Een vrijstelling voor drie jaar wordt verleend indien:
•
het gebouw beschikt over een geldige stedenbouwkundige vergunning voor
renovatiewerken (een stedenbouwkundige vergunning voor sloop met
vervangingsbouw staat gelijk met een vergunning voor renovatie), de vrijstelling
geldt vanaf de datum van de stedenbouwkundige vergunning;
•
voor het gebouw een ontvangstbewijs kan voorgelegd worden van de aanvraag van
zo'n vergunning (let wel: indien de aanvraag later geweigerd wordt, geldt de
schorsing niet), de vrijstelling geldt vanaf de aanvraagdatum.
§ 4. Van de leegstandsheffing is voor 1 jaar vrijgesteld het gebouw dat beschikt over een
gedetailleerd renovatieschema, met:
•
een plan van het pand met aanduiding van de geplande werken;
•
een tijdsplanning en korte beschrijving van de werken die uitgevoerd zullen worden;
•
een raming van de kosten van de werken;
•
foto's van de te renoveren delen van het pand.
De betrokkene dient voor vrijstellingsgronden bedoeld in §3 en §4 jaarlijks zelf te
bewijzen (a.d.h.v. facturen, foto's, etc.) dat de vooropgestelde werken uitgevoerd zijn,
zoniet zal de heffing verdubbeld worden.
Art. 6.
De belastingplichtige die om één van de in artikel 5 aangehaalde vrijstellingsgronden
vrijgesteld werd, is er te allen tijde toe gehouden die woning of het gebouw normaal te
onderhouden en niet te laten verkrotten.
Indien het college van burgemeester en schepenen vaststelt dat dit toch het geval is,
brengt zij de belastingplichtige hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte. Indien
deze hiervoor niet binnen een termijn van 30 dagen na betekening een door het college
gegrond bevonden antwoord formuleert, vervalt de vrijstellingsgrond voor de nog
resterende periode met ingang vanaf de datum van bovenvernoemd aangetekend
schrijven.
Art. 7 - invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.

De aanslag kan worden gevestigd vanaf het ogenblik dat het gebouw of de woning
gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister tot
uiterlijk de laatste dag van het kwartaal volgend op het verstrijken van een nieuwe
periode van twaalf maanden.
Art. 8 - verwijzing
Het algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke belastingen, vastgesteld door de
gemeenteraad, is op gegeven belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door de voorgaande bijzondere bepalingen.
40e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement ter bestrijding van verkrotting van
gebouwen en woningen en verwaarlozing van gronden - Aanslagjaren 2014
– 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1996, artikel 24 tot en met artikel 44bis, laatst gewijzigd bij decreet van 8 juli
2011, hierna genoemd het Heffingsdecreet;
Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen
voor kamers en studentenkamers, laatst gewijzigd bij decreet van 29 april 2011, hierna
genoemd het Kamerdecreet;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, laatst gewijzigd
bij decreet van 23 maart 2012, hierna genoemd de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter
bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen, laatst gewijzigd bij besluit van 20
mei 2011, hierna genoemd het Heffingsbesluit;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de
kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, zoals nadien
gewijzigd, hierna genoemd het Kwaliteitsbesluit;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, zoals nadien
gewijzigd, hierna genoemd het Kamerbesluit;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op verwaarloosde gebouwen en
verwaarloosde braakliggende gronden;
Overwegende dat de verkrotting en verwaarlozing van gebouwen, woningen en gronden
op het grondgebied van de gemeente voorkomen en bestreden moet worden;
Overwegende dat de gemeente derhalve een eigen belasting dient te vestigen op
•
de verkrotting van woningen en gebouwen;
•
de ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen;
•
de verwaarloosde gronden;
Overwegende dat artikel 29 van het Heffingsdecreet omschrijft wanneer een gebouw of
woning wordt beschouwd als verwaarloosd, dat de criteria voor beoordeling zijn bepaald
in artikel 5 van het uitvoeringsbesluit;
Overwegende dat verwaarloosde woningen en gebouwen worden opgenomen in de
inventaris overeenkomstig artikel 32 van het Heffingsdecreet. Gemeenten delen aan de
inventarisbeheerder mee welke gebouwen en woningen op haar grondgebied
verwaarloosd zijn. De inventarisbeheerder neemt het gebouw of de woning op in de

inventarislijst, na de vaststelling in een administratieve akte en na afhandeling van het
eventueel bezwaar van de houder van het zakelijk recht;
Overwegende dat ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen worden opgenomen
in de inventaris in overeenstemming met artikel 34 van het Heffingsdecreet. De
burgemeester neemt een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring na
toepassing van de procedure vermeld in artikel 15 van de Vlaamse Wooncode. De
inventarisbeheerder neemt de woning op in de inventarislijst van ongeschikte en/of
onbewoonbare woningen op datum van het besluit tot ongeschikt- en
onbewoonbaarverklaring van de burgemeester. De opname op de inventaris wordt
vermeld in het besluit van de burgemeester. Dat besluit geldt als registratieattest;
Overwegende dat artikel 34bis van het Heffingsdecreet de procedure regelt die de houder
van het zakelijk recht dient te volgen indien hij beroep wenst in te stellen tegen de
opname van een woning of gebouw in de inventaris. Het beroep wordt ingediend na
ontvangst van het registratieattest;
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met artikel 28, §2, van het
Heffingsdecreet een uittreksel ontvangt van de in de inventaris geregistreerde gebouwen
en/of woningen die zich op haar grondgebied bevinden, met vermelding van de gebouwen
en/of woningen waarop een gewestelijke heffing werd geïnd;
Overwegende dat de vaststelling van ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid van
zelfstandige en niet-zelfstandige woningen degelijk en omvattend is geregeld in
respectievelijk de Vlaamse Wooncode en het Kwaliteitsbesluit en het Kamerdecreet en
Kamerbesluit, terwijl de vaststelling van verwaarlozing van woningen en gebouwen
geregeld is in het Heffingsdecreet en het Heffingsbesluit en dit voor gans het grondgebied
van het Vlaamse Gewest; dat de inventaris van verwaarloosde gebouwen en woningen en
ongeschikte en onbewoonbare woningen tot stand komt met medewerking van de
gemeenten;
Overwegende dat de gewestelijke reglementering voorziet in uitgewerkte
beroepsprocedures tegen zowel de vaststellingen van ongeschikt- en/of
onbewoonbaarheid en verwaarlozing als van de opname in de gewestelijke inventaris.
Overwegende dat het derhalve verantwoord is dat de gemeente gebruik maakt van de
bestaande gewestelijke inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en
verwaarloosde woningen en gebouwen voor de vestiging van een eigen
gemeentebelasting;
Overwegende dat het verantwoord is dat niet alleen de verwaarloosde gebouwen en
woningen worden belast, maar ook de verwaarloosde gronden;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting gevestigd ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en
woningen en verwaarlozing van gronden.

Onder verwaarloosde woningen en gebouwen en ongeschikte en onbewoonbare woningen
worden verstaan de gebouwen en woningen opgenomen in de inventaris, bedoeld in
artikel 28, §2, eerste lid van het heffingsdecreet.
Verwaarloosde gronden zijn de gronden die één of meerdere van volgende tekens van
verwaarlozing vertonen:
•
uiterlijke verschijnselen van vuil of afvalstortingen;
•
massale aanwezigheid van onkruid.
§ 2. De belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen is voor het eerst verschuldigd
vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende
maanden is opgenomen in de inventaris.
Zolang het gebouw of de woning niet uit de inventaris is geschrapt, is de belasting van
het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden
verstrijkt.
§ 3. Eigenaars van gronden die in aanmerking komen voor de belasting op verwaarlozing
worden hiervan bij de eerste vaststelling schriftelijk van op de hoogte gebracht. De
belasting is voor het eerst verschuldigd als de belastingplichtige er niet binnen de 6
maanden na verzending van de mededeling voor gezorgd heeft dat de oorzaak van de
aanslag heeft opgehouden te bestaan. Hij moet dit op eigen initiatief, per aangetekend
schrijven en vergezeld van de nodige bewijsstukken melden aan het gemeentebestuur.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De belasting bedraagt:
1° 1250 € voor een gebouw/ eengezinswoning;
2° 250 € voor een kamer of studentenkamer in de zin van artikel 2 van het decreet van 4
februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en
studentenkamers;
3° 500 € voor elke andere woning dan deze, vermeld onder 1° en 2°;
4° 500 € per grond.
Bij een verwaarloosd gebouw bestaande uit meerdere woongelegenheden wordt het
bedrag van het verwaarloosd gebouw verhoogd met het bedrag per woongelegenheid in
dit verwaarloosd gebouw.
De belasting wordt vermeerderd met 250 € per bijkomende nieuwe termijn van twaalf
maanden dat het gebouw of de woning op de inventaris staat.
Art. 3. - belastingplichtige
§ 1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het
ongeschikte en/of onbewoonbare of verwaarloosde gebouw en/of woning en/of grond op
het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. Zakelijk
gerechtigde is de persoon die houder is van een van de volgende zakelijke rechten:
1° de volle eigendom;
2° het recht van opstal of van erfpacht;
3° het vruchtgebruik.
De houder van een zakelijk recht zoals hierboven vermeld, wordt hierna belastingplichtige
genoemd.
§ 2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de totale belastingschuld.
Ingeval er meerdere houders zijn van een ander onder §1 vermeld zakelijk recht zijn deze
eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.
§ 3. In geval van overdracht van het zakelijk recht dient de instrumenterende ambtenaar
de verkrijger van het nieuwe zakelijk recht er voorafgaandelijk van in kennis te stellen dat
het goed is opgenomen in de inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen of
de inventaris van verwaarloosde gebouwen en/of woningen.
Bij verkoop van het onroerend goed, zal het verlijden van de notariële akte bepalend zijn
om te bekijken wie er op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd
wordt, belastingplichtig is.

De instrumenterende ambtenaar dient de gemeentelijke administratie binnen de twee
maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis te stellen van de
overdracht, de datum ervan, en de identiteitsgegevens van de nieuwe eigenaar.
Het niet naleven van bovenstaande verplichtingen door de instrumenterende ambtenaar
kan in geen geval afbreuk doen aan de rechten van het gemeentebestuur tot vestigen van
de belasting.
Art. 4. - vrijstelling van belasting
§ 1. Van de belasting zijn vrijgesteld:
•
de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een
langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Het verblijf of de
opname worden geattesteerd en gedateerd door de voorziening of instelling in
kwestie. De vrijstelling geldt voor een periode van maximaal 2 jaar volgend op de
opname van het gebouw of de woning in de inventaris van ongeschikte en/of
onbewoonbare woningen of de inventaris van verwaarloosde gebouwen en/of
woningen en/of gronden;
•
de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een
gerechtelijke beslissing. De vrijstelling geldt voor een periode van maximaal 2 jaar
volgend op de opname van het gebouw of de woning in de inventaris van ongeschikte
en/of onbewoonbare woningen of de inventaris van verwaarloosde gebouwen en/of
woningen en/of gronden;
•
de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het
gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts voor het eerste
aanslagjaar geldt;
•
openbare besturen (gemeente, OCMW, AGB) waarvan het werkingsgebied zich onder
meer op het grondgebied van de Gemeente Grimbergen bevindt.
§ 2. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning:
•
gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan;
•
krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument;
•
vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp (brand, overstroming,
…), met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van
twee jaar volgend op de eerste opname van het gebouw of de woning in de inventaris
van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen of de inventaris van verwaarloosde
gebouwen en/of woningen;.
§ 3. Een vrijstelling voor drie jaar wordt verleend indien:
•
het gebouw beschikt over een geldige stedenbouwkundige vergunning voor
renovatiewerken (een stedenbouwkundige vergunning voor sloop met
vervangingsbouw staat gelijk met een vergunning voor renovatie), de vrijstelling
geldt vanaf de datum van de stedenbouwkundige vergunning;
•
voor het gebouw een ontvangstbewijs kan voorgelegd worden van de aanvang van
zo'n vergunning (let wel: indien de aanvraag later geweigerd wordt, geldt de
schorsing niet), de vrijstelling geldt vanaf de aanvraagdatum.
§ 4. Van de belasting is voor 1 jaar vrijgesteld het gebouw dat beschikt over een
gedetailleerd renovatieschema en mits voorlegging van:
•
een plan van het pand met aanduiding van de geplande werken;
•
een tijdsplanning en korte beschrijving van de werken die uitgevoerd zullen worden;
•
een raming van de kosten van de werken;
•
foto's van de te renoveren delen van het pand.
De betrokkene dient voor vrijstellingsgronden bedoeld in §3 en §4 jaarlijks zelf te
bewijzen (a.d.h.v. facturen, foto's,…) dat de vooropgestelde werken uitgevoerd zijn,
zoniet zal de heffing verdubbeld worden.
Art. 5. - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Art. 6. - verwijzing

Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
41e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op tweede verblijven - Aanslagjaren 2014
– 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2009 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2009 - 2013 van een belastingreglement op tweede verblijven;
Overwegende dat het aangewezen is enkele wijzigingen aan te brengen onder meer om
het risico op foutief interpreteren van het reglement te beperken;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een jaarlijkse
belasting geheven op de tweede verblijven.
Art. 2.
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid
waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkingsregister
voor het hoofdverblijf.
Worden onder meer beschouwd als tweede verblijf: (land)huizen, bungalows, villa’s,
appartementen, studio’s, weekendhuisjes, optrekjes, chalets en alle vaste woonverblijven
met inbegrip van stacaravans.
Art. 3. - belastingplichtige
De belasting is in eerste instantie verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op
1 januari van het aanslagjaar de betreffende woongelegenheid huurt en in tweede
instantie de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is
van de betreffende woongelegenheid wanneer deze niet verhuurd is.
In geval van verhuring dient de eigenaar van de woning hiervan bewijs te leveren aan de
hand van een huurcontract.
Art. 4. - aanslagvoet

De belasting wordt vastgesteld op 700,00 euro per tweede verblijf.
Art. 5. – vrijstellingen
Vallen niet onder de toepassing van deze belasting:
•
lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit.
•
tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens zes
maanden van het aanslagjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen
dienen.
•
lokalen uitsluitend bestemd voor studentenverblijven.
Een leegstaande woongelegenheid wordt niet als tweede verblijf beschouwd wanneer het
bewijs wordt voorgelegd dat:
•
de woning als gevolg van brand, storm, overstromingen of blikseminslag niet
bewoond kan worden;
•
de woning niet bewoond kan worden omdat de elementaire en primaire
levensbehoeften niet vervuld kunnen worden wegens verbetering- en
verbouwingswerken;
Een leegstaande woongelegenheid kan voor één aanslagjaar vrijgesteld worden van de
belasting op tweede verblijven wanneer het bewijs wordt voorgelegd dat:
•
ingevolge de verwerving van de woongelegenheid in het kalenderjaar voorafgaand
aan het aanslagjaar stappen werden ondernomen (architect, prijsvragen,…) om de
woongelegenheid te verbouwen of opnieuw in te richten of af te breken;
•
zij in de loop van het aan het aanslagjaar voorafgaande kalenderjaar niet bewoond
werd als gevolg van
- het overlijden van eigenaar;
- definitieve opname van eigenaar in een woonzorgcentrum;
- de verwerving van de woning na 1 oktober van het aan het aanslagjaar
voorafgaande kalenderjaar;
•
elke aansluiting op de nutsvoorzieningen ontbreekt.
Wanneer belastingplichtigen van bovenstaande vrijstellingen wensen gebruik te maken,
dienen zij hiervan het bewijs te leveren.
Art. 6. - aangifteverplichting
De belastingplichtige is verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen door middel
van een formulier vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Het
aangifteformulier is beschikbaar op het e-loket van de gemeentelijke website
www.grimbergen.be of is op eenvoudig verzoek bij het gemeentebestuur verkrijgbaar.
Art. 7.
Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot heffen van belasting door toepassing
van deze verordening en de verordening aangaande de leegstand, is alleen de
laatstgenoemde verordening van toepassing.
Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot heffen van belasting door toepassing
van deze verordening en de verordening aangaande verwaarloosde gebouwen en
gronden, is alleen de laatstgenoemde verordening van toepassing.
Als er bezwaar wordt ingediend tegen één van bovenstaande belastingen en dit bezwaar
wordt ingewilligd door het college van burgemeester en schepenen, dan behoudt het
gemeentebestuur zich het recht alsnog in te kohieren voor de belasting op tweede
verblijven.
Art. 8. - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Art. 9. - verwijzing
Het algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke belastingen, is op onderhavige
belasting van toepassing, in zoverre dat daarvan niet afgeweken is door voorgaande
bepalingen.
Mevoruw Anne Deman verlaat de vergadering.

42e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement betreffende de verrichtingen van
stedenbouwkundige aard - Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadszitting van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
aanslagjaren 2008 - 2013 van een belasting op het bouwen/herbouwen/verbouwen van
gebouwen en andere werken/constructies, zoals gewijzigd in de gemeenteraadszitting van
18 december 2008;
Gelet op de gemeenteraadszitting van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
aanslagjaren 2008 - 2013 van een belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen;
Gelet op de gemeenteraadszitting van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
aanslagjaren 2008 - 2013 van een belasting op de aansluiting op het rioolnet;
Gelet op de gemeenteraadszitting van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributie op de afgifte van administratieve stukken en
informatie van stedenbouwkundige aard;
Overwegende dat het aangewezen is bovenstaande reglementen samen te voegen om de
manier van werken enerzijds en de communicatie met de burger anderzijds te
bevorderen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans;
BESLIST: met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 9 onthoudingen
Artikel 1 - grondslag van belasting
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting gevestigd op
•
het bouwen/herbouwen/verbouwen van gebouwen en andere constructies;
•
het ontbreken van parkeerplaatsen zoals bepaald in de bouwvergunning;
•
het in stand brengen van de aansluiting op het openbaar rioolstelsel;
•
het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen.
Art. 2 – definities
Aanstiplijst 1:
Lijst met benodigde documenten voor een volledige eenvoudige dossiersamenstelling.
Voor deze werken is de medewerking van een architect niet verplicht.
Aanstiplijst 2:
Lijst met benodigde documenten voor een volledige eenvoudige dossiersamenstelling.
Voor deze werken (technische werken) is de medewerking van een architect niet
verplicht.

Aanstiplijst 3:
Lijst met benodigde documenten voor een volledige eenvoudige dossiersamenstelling.
Voor deze werken (terreinaanlegwerken) is de medewerking van een architect niet
verplicht.
Aanstiplijst 4:
Lijst met benodigde documenten voor een volledige uitgebreide dossiersamenstelling.
Voor deze werken is de samenwerking met een architect verplicht.
RWA:
Regenwaterafvoer of hemelwaterafvoer.
DWA:
Droogwederafvoer of afvalwaterafvoer.
Art. 3 - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager/houder van de stedenbouwkundige
vergunning of inlichtingen of door de eigenaar van het perceel waarop de uit te voeren
werken of na te komen verplichtingen betrekking hebben.
De eigenaar van de grond is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting;
ingeval van onverdeeldheid zijn de onverdeelde eigenaars van de grond hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
De aanvrager is verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen.
Art. 4 - tarief en minimaal bedrag
§ 1 - De belasting wordt als volgt vastgesteld:
A. DOSSIERKOSTEN
Aanvraag tot stedenbouwkundige inlichtingen met
uittreksel uit plannen- of vergunningenregister:

90,00 euro

Aanvraag tot stedenbouwkundige inlichtingen zonder
uittreksel uit plannen- of vergunningenregister:

65,00 euro

Uittreksel uit plannen- of vergunningenregister:

25,00 euro

Aanvraag tot stedenbouwkundig attest:

30,00 euro

Conformiteitsattest (kamer)woningen:

62,50 euro

•

Verhoging per kamer vanaf de zesde kamer:

•

Maximum:

12,50 euro
1.250,00 euro

Verdelingen van gronden notarissen:

30,00 euro

Aanvraag tot melding:

25,00 euro

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning:
aanvraag volgens aanstiplijsten 1,2,3:

25,00 euro

aanvraag volgens aanstiplijst 4:

50,00 euro

Aanvraag tot verkaveling(s)(wijziging)vergunning:
Verkavelingsaanvraag:

80,00 euro

Verkavelingswijziging:

40,00 euro

B. BOUWTAKS
a) BOUWEN, VERBOUWEN EN HERBOUWEN VAN GEBOUWEN
De belasting wordt berekend naar verhouding van het totaal volume van het gebouw, met
inbegrip van de bruikbare ondergrondse gedeelten, maar met uitsluiting van de eigenlijke
grondvesten.
Voor alleenstaande gebouwen zal voor het vaststellen van de luchtruimte uitgedrukt in
kubieke meter, gerekend worden met de buitenkant van de muren en het dak.

Voor gebouwen met één of meer gemeenschappelijke muren zal de inhoud berekend
worden met de afmetingen van de buitenkant van het gebouw of tot in de as(sen) van de
gemeenschappelijke muren.
De
•
•
•
•

belasting voor
0,60 euro per
1,00 euro per
1,50 euro per
2,00 euro per

woongebouwen wordt als volgt vastgesteld:
m³ voor de eerste 650 m³;
m³ voor het volume tussen 650 m³ en 850 m³;
m³ voor het volume tussen 850 m³ en 1000 m³;
m³ voor het volume vanaf 1000 m³.

Ingeval van uitbreiding van een gebouw is de belasting enkel voor het nieuw gedeelte
verschuldigd.
De belasting voor gebouwen voor industriële, commerciële of ambachtelijke doeleinden
wordt als volgt vastgesteld:
•
voor de gedeelten die gebruikt worden als woning of kantoor of die voor het publiek
vrij toegankelijk zijn als verkoopzaal of tentoonstellingsruimte, wordt de belasting
berekend zoals voor woongebouwen;
•
voor de gedeelten die dienst doen als fabriek, werkhuis, werkplaats, stapelplaats,
loods of vergaarbak, wordt de te betalen belasting vastgesteld op 0,25 euro per
kubieke meter.
Op het bouwen, verbouwen, herbouwen of slopen van serres wordt geen belasting
geheven.
Voor het slopen van gebouwen of delen van gebouwen zonder de oprichting van
nieuwbouw, wordt de belasting forfaitair op € 25,00 bepaald.
b) WIJZIGEN VAN OPENINGEN IN GEVELS
Bij het wijzigen van openingen in de gevels wordt de belasting berekend naar verhouding
van het totaal aantal vierkante meter dat wordt gewijzigd.
De belasting wordt vastgesteld op 2,50 euro per vierkante meter.
c) LUIFELS EN OVERKAPPINGEN AAN DE GEVEL
Voor de constructie van luifels en niet-gesloten overkappingen aan de gevel bedraagt de
belasting 5 euro per m².
d) OPRICHTEN VAN ZENDANTENNES, PILONEN EN MASTEN
De belasting voor het oprichten van zendantennes, pilonen en masten bedraagt 25
euro/m (hoogte).
e) ZWEMBADEN
De belasting voor het oprichten van zwembaden wordt berekend aan de hand van het
volume van het zwembad en bedraagt 2 euro per m³.
C. AANSLUITING OP HET OPENBAAR RIOLERINGSNET OF LOZING IN HET OPENBAAR
GRACHTENSYSTEEM
De belasting wordt geheven voor elke aansluiting RWA of DWA op het openbaar
rioleringsnet of het openbaar grachtensysteem op aanvraag van de eigenaar van het goed
waarvoor een aansluiting nodig is. De aansluiting gebeurt uitsluitend door een door de
gemeente aangeduide aannemer.
De belasting is een vast bedrag, ongeacht of de aansluiting gebeurt op een gemengd
openbaar rioleringsnet of op een gescheiden openbaar rioleringsstelsel, met of zonder
grachten en bedraagt:

Per nieuwe rioleringsaansluiting van een infrastructuur (voor
woningen, ingedeelde inrichtingen VLAREM milieuklasse 3,
individuele behandelingsinstallatie (IBA), appartementsblok,
verkaveling, verharde oppervlakte, garageboxen, ed….):

1.000,00 euro

Per nieuwe rioleringsaansluiting voor ingedeelde inrichtingen
VLAREM die vallen onder de milieuklasse 1 en 2:

1.500,00 euro

De aanvrager is verplicht minstens één maand vóór de gewenste uitvoeringsperiode de
aanvraag tot aansluiting in te dienen door middel van een aanvraagformulier vastgesteld
door het college van burgemeester en schepenen.
D. PARKEERPLAATSEN
Per ontbrekende parkeerplaats op basis van de voorwaarden in de bouwvergunning is er
een belasting van 13.000 euro verschuldigd. Er is eveneens een belasting van 13.000
euro verschuldigd als de bestemming van de parkeerplaats wordt gewijzigd waardoor niet
langer voldaan wordt aan de voorwaarden in de bouwvergunning. Het aantal
parkeerplaatsen dat voorzien moet worden, wordt berekend op basis van de aanvullende
bouwverordening op de aanleg van parkeerruimten en vermeld in de bouwvergunning.
De waarborg wordt teruggegeven indien binnen de 12 maanden na aflevering van de
vergunning:
•
de parkeerplaats alsnog is aangelegd mits geldige stedenbouwkundige vergunning;
•
een parkeerplaats beschikbaar is die voldoet aan de stedenbouwkundige
voorschriften.
De aanvraag tot terugbetaling dient door de belastingplichtige te gebeuren binnen 3
maand nadat de parkeerplaats beschikbaar is. Na schriftelijke melding door de
belastingplichtige wordt het voldoen aan de voorwaarden gecontroleerd door het bestuur.
Dit ofwel door middel van een visuele controle of door middel van de door de
belastingplichtige ter beschikking gestelde documenten (authentieke akte,...).
Indien deze controle positief is, wordt de waarborg teruggegeven.
De belasting op parkeerplaatsen is niet verschuldigd op plaatsen waar het
stedenbouwkundig niet mogelijk is om inpandig of op privéterrein een parkeerplaats te
voorzien.
§ 2 - WAARBORGEN EN KOSTEN OPENBAAR ONDERZOEK
A. WAARBORGEN
Waarborgen worden gestort onder de vorm van een geblokkeerde spaar- of
termijnrekening.
a) Vergunning onder voorwaarden
Bij aflevering van een vergunning onder voorwaarden kan een waarborg gesteld worden.
Bedrag en termijn worden door het college van burgemeester en schepenen bepaald in
functie van de situatie.
b) Groenscherm
Verschuldigd bedrag bedraagt 2.500 euro.
Waarborg wordt teruggegeven 3 jaar na de aanplanting en op verzoek van de eigenaar,
na vaststelling van aanplanting en instandhouding.
B. KOSTEN OPENBAAR ONDERZOEK
Indien voor de behandeling van de aanvraag een openbaar onderzoek wordt
georganiseerd, zoals bepaald volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei
2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige
vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, worden de
gemaakte verzendingskosten aangerekend en afzonderlijk vermeld.
§ 3 - REGULARISATIEVERGUNNINGEN
Indien bij de behandeling van de stedenbouwkundige aanvraag wordt vastgesteld dat
werken werden uitgevoerd zonder voorafgaande aanvraag van een bouwvergunning en/of
stedenbouwkundige vergunning(en) of niet conform de verkregen vergunning, wordt
ambtshalve ingekohierd voor zover de werken alsnog geregulariseerd/vergund worden
conform de geldende wetgeving.
Enerzijds zal de belasting verschuldigd zijn die overeenkomt met het volume na bij-, herof verbouwing, anderzijds zal een verhoging van de belasting worden toegepast zoals
beschreven in het algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke belastingen.

§ 4 – Bij toepassing van onderhavig reglement wordt elk gedeelte van een
lopende/vierkante/kubieke meter (per te berekenen onderdeel van de belasting)
beschouwd als een gehele lopende/vierkante/kubieke meter.
Art. 5 - Vrijstellingen
Hierna vermelde vrijstellingen zijn van toepassing op art. 4, §1, punt B en §2, A en B.
Zijn vrijgesteld van de belasting:
A.
•
•
•
•
•
•
•
•

het bouwen van gebouwen door of op initiatief van:
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen;
sociale huisvestingsmaatschappijen;
Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen;
de gemeentes en OCMW’s;
de provincies;
de gewesten;
de intercommunales;
het Vlaams Woningfonds.

B. De gebouwen die door dezelfde eigenaar worden heropgebouwd na ontploffing, brand,
stormschade of andere ongevallen, tenzij het volume vermeerderd wordt. Enkel de
eventuele uitbreiding wordt belast.
Art. 6 – gebouwen gedeeltelijk op Grimbergen
Gebouwen opgericht op een grond gedeeltelijk op het grondgebied van Grimbergen en
een of meerdere andere gemeenten, worden slechts belast voor de delen van de
gebouwen op het grondgebied van Grimbergen.
Art. 7 - wijze van invordering
De belasting wordt contant ingevorderd met afzonderlijke vermelding (indien van
toepassing) van:
•
dossierkosten (zie artikel 4, §1, punt A),
•
bouwtaks (zie artikel 4, §1, punt B),
•
kosten aansluiting op het rioolnet (zie artikel 4, §1, punt C),
•
belasting voor ontbrekende parkeerplaatsen (zie artikel 4, §1, punt D),
•
kosten openbaar onderzoek (zie artikel 4, §2, punt B).
Waarborgsommen zullen afzonderlijk worden opgenomen (zie artikel 4, §2, punt A).
Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk
eisbaar.
Art. 8.
Dossierkosten en, desgevallend, kosten voor het openbaar onderzoek dienen betaald te
worden, ongeacht een eventuele intrekking van de aanvraag of een eventueel niet
gebruiken van de vergunning.
Art. 9.
Bij de inwerkingtreding van onderhavig reglement worden volgende reglementen
opgeheven:
•

het gemeentelijke reglement betreffende de belasting op het
bouwen/herbouwen/verbouwen van gebouwen en andere werken/constructies,
goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 29 november 2007 met aanpassingen
goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 18 december 2008;

•

het gemeentelijke reglement betreffende de belasting op het ontbreken van
parkeerplaatsen, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 29 november 2007;

•

het gemeentelijke reglement betreffende de belasting op de aansluiting op het
rioolnet, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 29 november 2007;

•

het gemeentelijke reglement betreffende de retributie op de afgifte van
administratieve stukken en informatie van stedenbouwkundige aard, goedgekeurd in
de gemeenteraadszitting van 20 december 2007.

Art. 10 - verwijzing

Het algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke belastingen, vastgesteld door de
gemeenteraad, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door de voorgaande bijzondere bepalingen.
43e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op het niet optimaal afkoppelen van
hemelwater - Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2009 houdende vaststelling voor de
aanslagjaren 2010 - 2013 van een belastingreglement op het niet optimaal afkoppelen
van hemelwater;
Overwegende dat de aanleg van een gescheiden riolering en een optimale afkoppeling op
woningniveau noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies
voor de uitvoering van rioleringswerken vanwege de Vlaamse Milieu Maatschappij;
Overwegende dat het derhalve wenselijk is om in de afkoppelingsprojecten voor
bestaande woningen hemelwater optimaal af te koppelen, volgens het ontwerpplan,
opgemaakt door de afkoppelingsadviseur en goedgekeurd door de gemeente;
Overwegende dat het wenselijk is om een contante belasting te vestigen op het niet
optimaal afkoppelen van hemelwater op privédomein in die projecten;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een contante gemeentebelasting gevestigd voor het niet optimaal afkoppelen van
hemelwater bij bestaande infrastructuur en woningen in door de gemeente vastgestelde
afkoppelingsprojecten of individuele behandelingsinstallatie (verder IBA's genoemd).
Art. 2. - definitie
Onder afkoppelingsprojecten wordt verstaan de aanleg van gescheiden riolering voor
afvalwater en hemelwater op het openbaar en privaat domein.
Onder optimaal afkoppelen wordt verstaan dat de eigenaar van de bedoelde infrastructuur
in het bezit is van een goedgekeurd keuringsattest (type VLARIO) afgeleverd door een
erkend keurder in overeenstemming met de wetgeving van 1 juli 2011.
Art. 3. - aanslagvoet, berekening

De belasting wordt vastgesteld op € 100 per maand en wordt jaarlijks, op 1 januari,
aangepast aan de gezondheidsindex.
Het bedrag is verschuldigd wanneer de eigenaar het moment van afkoppelen, zoals
vastgesteld door de afkoppelingsdeskundige, laat voorbijgaan, en wel vanaf het
verstrijken van de eerste maand volgend op dit moment tot het moment waarop het
keuringsattest type "VLARIO" kan worden voorgelegd.
Art. 4. - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de eigenaar die weigert om de werken te laten
uitvoeren voor het scheiden van de afvoer van afvalwater en hemelwater van aan zijn
woning tot aan de rooilijn wanneer in de straat van zijn woning een afkoppelingsproject
wordt uitgevoerd.
Art. 5. - wijze van invordering
De belasting wordt contant ingevorderd.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt ze onmiddellijk eisbaar.
Art. 6. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
44e zaak:

Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de tussenkomst in de kosten
voor de afkoppeling van hemelwater op privé-domein. Aanslagjaren 2014 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 betreffende de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) en latere
wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen betreffende milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1996 houdende vaststelling van de
voorwaarden onder welke, alsook van de verhouding in welke het Vlaamse gewest
bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten
van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststelling van
nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van de
subsidiëringprogramma's;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van
31 juli 1996 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de
aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelinginstallaties;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van
19 december 1996 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor
de aanleg van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van
23 maart 1999 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor
hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen;
Gelet op de Europese kaderrichtlijn Water 2000/60/EG;
Gelet op het decreet van de Vlaamse regering van 18 juli 2003, gewijzigd door het
wijzigingsdecreet van 19 juli 2013 betreffende het integraal waterbeleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 november 2003 tot vaststelling van een
stedenbouwkundige verordening betreffende de lozing van afvalwaters, goedgekeurd door

de bestendige deputatie op 1 december 2005 en bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 23 december 2005;
Gelet op de provinciale stedenbouwkundige verordeningen van 7 juni 2005 betreffende
afkoppeling van hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten en inzake de
afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling
van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening "infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden riolering van afvalwater en hemelwater" die de
bewoners van bepaalde infrastructuren verplicht hun afval- en regenwater te scheiden;
Gelet op de verordening betreffende hemelwater lozing goedgekeurd door de Vlaamse
regering op 5 juli 2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2009 houdende vaststelling van een
reglement betreffende de tussenkomst in de kosten voor de afkoppeling van hemelwater
op privé-domein;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen sterk investeert in de aanleg van gescheiden
rioleringssystemen;
Overwegende dat het wenselijk is, om de rendabiliteit van deze investeringen te
verhogen, de inwoners te overtuigen het hemelwater op privé-domein af te koppelen;
Overwegende dat de aanleg van gescheiden RWA- en DWA-leidingen in de straat met een
optimale afkoppeling op infrastructuurniveau noodzakelijk is om in aanmerking te komen
voor de maximale subsidies voor de uitvoering van rioleringswerken vanwege de VMM;
Overwegende dat bij nieuwbouw of verbouwing gescheiden aanleg van afval- en
hemelwaterleiding tot aan de perceelsgrens wordt opgelegd in de stedenbouwkundige
vergunning;
Overwegende dat het wenselijk is het oppervlakte- en grondwater te beschermen en dat
het daarom noodzakelijk is een gemeentelijk reglement vast te stellen met betrekking tot
de afkoppeling van hemelwater afkomstig van bestaande infrastructuren die gelegen zijn
aan een openbare weg die met gescheiden riolering uitgerust wordt;
Overwegende dat met de wetgeving van 1 juli 2011 een keuring van de privéwaterafvoer
van infrastructuren verplicht is via het algemene waterverkoopreglement;
Overwegende dat de gemeente € 250,00 van het Vlaams Gewest kan terugbetaald krijgen
per hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening als voldaan is aan de voorwaarde
opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 onder het thema water;
Overwegende dat de nodige kredieten voor het uitvoeren van afkoppelingswerken en het
plaatsen van individuele waterzuiveringsinstallaties in de budget worden voorzien;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentelijke tussenkomst in de kosten voor de scheiding van een bestaand
gemengd privaat rioleringsstelsel van DWA en RWA toegekend op voorwaarde dat:

•

•

•
•

•
•

•

het gaat over een bestaande infrastructuur (woning, appartementsblokken, openbare
gebouwen, verharde oppervlaktes, garageboxen, bedrijven VLAREM milieuklasse 3,
ed…) waar in de bouwvergunning geen gescheiden rioleringsstelsel werd opgelegd;
de werken voor de scheiding van het privaat gemengde rioleringsstelsel moeten
worden uitgevoerd ter gelegenheid van de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel
op het openbaar domein;
de afkoppeling 100% is voor open en/of halfopen bebouwing en als er geen
hemelwater in de DWA wordt opgenomen of vuilwater in de RWA;
bij de afkoppeling van een gesloten bebouwing, de dakwaterafvoer en de hellende
vlakken naar de woning toe aan de straatzijde afgekoppeld worden van de
vuilwaterleiding;
de overloop van de regenwaterput moet aangesloten worden op het RWA
rioleringssysteem;
er bij de open of halfopen bebouwing er een buffering van regenwater voorzien wordt
om te beletten dat alle regenwater onmiddellijk naar de RWA zou worden geleid. Deze
buffering kan uitgebouwd worden door middel van de installatie van een
regenwaterput of van een regenwaterinfiltratie op het perceel;
er voor de infrastructuur een goedgekeurd keuringsattest type VLARIO bestaat.

Art. 2. - definities
RWA: Regenwaterafvoer of hemelwaterafvoer
DWA: Droogwederafvoer of afvalwaterafvoer
De VLAREM milieuklassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van het
bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een
klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke
producten of grondstoffen.
•
milieuklasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit;
•
milieuklasse 2: minder hinderlijke activiteit;
•
milieuklasse: de minst hinderlijke activiteit.
Keuringsattest type VLARIO (Overlegplatform en kenniscentrum voor rioleringen- en
afwalwaterzuiveringssector in Vlaanderen), voor meer informatie raadpleeg:
http://www.vlario.be/keuring-prive-riolering/.
Art. 3.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentelijke tussenkomst in de kosten voor de scheiding van een bestaand
gemengd privaat rioleringsstelsel van DWA en RWA toegekend op voorwaarde dat:
•
het gaat over een bestaande infrastructuur (woning, appartementsblokken, openbare
gebouwen, verharde oppervlaktes, garageboxen, bedrijven VLAREM milieuklasse 3,
ed…) waar in de bouwvergunning geen gescheiden rioleringsstelsel werd opgelegd;
•
de werken voor de scheiding van het privaat gemengde rioleringsstelsel moeten
worden uitgevoerd ter gelegenheid van de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel
op het openbaar domein;
•
de afkoppeling 100% is voor open en/of halfopen bebouwing en als er geen
hemelwater in de DWA wordt opgenomen of vuilwater in de RWA;
•
bij de afkoppeling van een gesloten bebouwing, de dakwaterafvoer en de hellende
vlakken naar de woning toe aan de straatzijde afgekoppeld worden van de
vuilwaterleiding;
•
de overloop van de regenwaterput moet aangesloten worden op het RWA
rioleringssysteem;
•
er bij de open of halfopen bebouwing er een buffering van regenwater voorzien wordt
om te beletten dat alle regenwater onmiddellijk naar de RWA zou worden geleid. Deze
buffering kan uitgebouwd worden door middel van de installatie van een
regenwaterput of van een regenwaterinfiltratie op het perceel;
•
er voor de infrastructuur een goedgekeurd keuringsattest type VLARIO bestaat.
Art. 4.
De tussenkomst kan niet worden toegekend wanneer:
•
de aanleg van een gescheiden afwateringstelsel (DWA en RWA) werd opgelegd in de
stedenbouwkundige vergunning;
•
de afkoppelingwerkzaamheden op privaat domein die van toepassing zijn bij de
aanvang van de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in het openbaar domein

waarop wordt aangesloten, uitgevoerd worden door de eigenaar of bedrijf zelf. In dit
geval staat de eigenaar zelf in voor de keuring van het gescheiden rioleringsstelsel
gelegen op het privaat uit te voeren door een erkende keurder van private
waterafvoer en in overeenstemming met de wetgeving van 1 juli 2011. De hieraan
verbonden kosten zijn ten laste van de eigenaar. Het keuringsattest dient van het
type “VLARIO” te zijn.
Art. 5.
Om aanspraak te kunnen maken op de tussenkomst moet de eigenaar vóór de door het
gemeentebestuur vastgestelde uiterste datum, een positief gevolg geven aan het
afkoppelingsvoorstel opgesteld door de afkoppelingsdeskundige. Dit voorstel zal bestaan
uit:
•
een ontwerp om voor de betreffende infrastructuur het hemelwater optimaal af te
koppelen van het afvalwater en gescheiden af te voeren tot aan de rooilijn;
•
een kostenraming voor de uitvoering van dit ontwerp door de aannemer die werd
aangeduid hetzij door de gemeente, hetzij door de opdrachthouder die optreedt
namens de gemeente;
•
de vaststelling van het gedeelte van de kost dat aan de eigenaar ten laste wordt
gelegd voor de uitvoering van het ontwerp;
•
een overeenkomst betreffende de uitvoering van het ontwerp, te ondertekenen door
de afkoppelingsdeskundige;
•
als het een verhuurd goed betreft: een verklaring van de huurder dat deze de
uitvoering van het afkoppelingswerk zal toelaten en hiervoor, waar nodig, toegang tot
het gehuurde goed zal verschaffen;
•
ingeval een gebouw meerdere eigenaars en/of huurders telt: een akkoordverklaring
van alles eigenaars en/of huurders met het afkoppelingsvoorstel en de uitvoering en
toegang ervan.
Als een eigenaar ten opzichte van het ontwerp meerwerken wenst te laten uitvoeren door
de aangestelde aannemer valt de kost hiervoor geheel ten laste van de aanvrager.
Art. 6.
Elke eigenaar of bedrijf mag zelf de afkoppelingswerken uitvoeren of zelf een aannemer
aanstellen om op zijn/haar kosten de werken en/of ontwerp te laten uitvoeren mits het
respecteren van de richtlijnen van de afkoppelaar en te werken volgens de wetgeving.
Art. 7.
De éénmalig gemeentelijke tussenkomst wordt aanvankelijk ten aanzien van de
geraamde kost als volgt bepaald:

voor open en/of half
openbebouwing,
appartementsblokken, verharde
oppervlaktes, garageboxen,
bedrijven VLAREM milieuklasse 3,
e.d.
voor gesloten gebouwen

voor bedrijven VLAREM
milieuklasse 1 en 2

forfaitair

afhankelijk van de reële
uitvoeringskost

200,00 euro

de helft van de resterende
kost met een plafond van
800,00 euro

100,00 euro

de helft van de resterende
kost met een plafond van
100,00 euro

100,00 euro

de helft van de resterende
kost met een plafond van
500,00 euro

Het gedeelte ten laste van de eigenaar wordt bepaald door de tussenkomst zoals
hierboven berekend af te trekken van de geraamde kost. Als de eigenaar zelf de sleuf
graaft, wordt dit in mindering gebracht op de geraamde kost.

Definitieve bepaling van de tussenkomst door de gemeente gebeurt op basis van de reële
uitvoeringskost. Als de reële uitvoeringskost afwijkt van de geraamde kost, worden de
tussenkomst door de gemeente en de bijdrage van de eigenaar opnieuw berekend en in
voorkomend geval ingevorderd of gecompenseerd.
Als de bijdrage van de eigenaar lager is dan 25,00 euro, wordt niet tot invordering
overgegaan.
Art. 8.
Bij het uitvoeren van de afkoppelingswerken op privaat domein wordt een aannemer
aangeduid door de gemeente of door een opdrachthouder die optreedt namens de
gemeente.
De keuring van het aangelegde gescheiden rioleringsstelsel wordt uitgevoerd door een
erkend keurder van private waterafvoer in overeenstemming met de wetgeving van 1 juli
2011 voor het keuren van het gescheiden afwateringstelsel gelegen op het privaat
domein. Het keuringsattest dient van het type "VLARIO" te zijn.
De kosten voor keuring en eventuele herkeuring worden aangerekend aan de
afkoppelingsdeskundige of aan de aannemer die het gescheiden stelsel aanlegde.
Art. 9.
De tussenkomst voor afkoppeling op privé domein is cumuleerbaar met de tussenkomsten
die toekenbaar zijn op basis van het gemeentelijk subsidiereglement voor
hemelwaterinstallatie en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van
verenigingen vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 11 december 2008.
Art. 10.
De keuringskost en het terugvorderbaar gedeelte van de kost voor uitvoering van de
afkoppeling op privé domein worden geïnd door de aannemer die door de gemeente of
door de opdrachtgever die optreedt namens de gemeente. Deze kosten worden
ingevorderd door middel van een factuur.
Hiervoor kan een overeenkomst worden afgesloten met een ander instantie.
45e zaak:

Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de ondersteuning van actieve
kunstbeoefening - Aanslagjaren 2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2012 houdende vaststelling voor
aanslagjaar 2013 van een reglement betreffende ondersteuning van actieve
kunstbeoefening;
Overwegende dat bovenstaand reglement goedgekeurd is voor de periode van 1 januari
2013 tot 31 december 2013;
Overwegende dat het wenselijk is het reglement te hernieuwen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx;

BESLIST: met 29 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2014
jongeren die leerlingen zijn van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
van Grimbergen te stimuleren om zich aan te sluiten bij een plaatselijke dans-, muziek-,
toneel- of zangvereniging.
Art. 2.
Indien cumulatief aan volgende voorwaarden voldaan is, zal driekwart van het
inschrijvingsgeld van de Gemeentelijke Academie met een maximum van €51
terugbetaald worden:
•
de begunstigde is niet ouder dan 18 jaar op het ogenblik dat het academiejaar van de
Gemeentelijke Academie begint;
•
de begunstigde is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente
Grimbergen op het ogenblik dat het academiejaar van de Gemeentelijke Academie
begint;
•
de begunstigde is bij de Gemeentelijke Academie ingeschreven in de leergangen M1
tot en met H3;
•
de begunstigde sluit zich bij de start van het werkjaar aan bij een plaatselijke dans-,
muziek-, toneel- of zangvereniging;
•
de begunstigde heeft op het einde van het werkjaar aan minstens de helft van de
repetities en optredens van de plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of zangvereniging
deelgenomen;
•
de plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of zangvereniging betreft een door de
gemeente en een gemeentelijke adviesraad erkende vereniging, die jaarlijks een
werkingstoelage van de gemeente ontvangt;
•
de terugbetaling kan toegekend worden binnen de perken van het door het
gemeentebestuur goedgekeurde budget.
Art. 3.
Het reglement heeft betrekking op de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans van Grimbergen met inbegrip van de vestigingen in de verschillende
deelgemeenten.
Art. 4.
De begunstigde kan slechts eenmaal per academiejaar een gedeeltelijke terugbetaling
van het inschrijvingsgeld ontvangen en dit ongeacht het aantal plaatselijke dans-,
muziek-, toneel- of zangverenigingen waarbij men zich heeft aangesloten.
Enkel het werkelijk betaalde inschrijvingsgeld komt in aanmerking voor terugbetaling.
Eventuele andere bijkomende kosten vallen buiten het toepassingsgebied van dit
reglement.
De terugbetaling wordt berekend op basis van het effectief betaalde inschrijvingsgeld. Met
andere woorden: toegestane kortingen of verminderingen zijn reeds in mindering
gebracht op het bedrag waarop de terugbetaling wordt berekend.
Onrechtmatig verkregen terugbetalingen kunnen te allen tijde teruggevorderd worden.
Het bedrag van de terugbetaling wordt afgerond naar de hogere decimaal, waardoor ten
hoogste met één cijfer na de komma wordt gewerkt.
Art. 5.
De terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeurt na afloop van het academiejaar van de
Gemeentelijke Academie op basis van een lijst, opgemaakt door een verantwoordelijke
van een plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of zangvereniging, waaruit het aantal
deelnames van de begunstigde aan repetities en optredens blijkt.
Art. 6.
Het inschrijvingsgeld komt slechts in aanmerking voor terugbetaling binnen de perken
van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget. De terugbetaling gebeurt op basis
van het tijdstip waarop een aanvraag wordt ingediend.

46e zaak:

Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de feestbon - Aanslagjaren
2014 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 augustus 2011 houdende vaststelling voor
aanslagjaar 2012 van een reglement betreffende de feestbon;
Overwegende dat bovenstaand reglement goedgekeurd is voor de periode van 1 januari
2013 tot 31 december 2013;
Overwegende dat het wenselijk is het reglement te hernieuwen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Marc Hamelrijckx;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 1 stem tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2014
feestbonnen toe te kennen.
Art. 2.
Het verlenen van een feestbon heeft tot doel het nabuurschap in Grimbergen te
bevorderen door mensen in een ontspannen sfeer samen te brengen.
Art. 3.
De feestbon kan worden toegekend naar aanleiding van een evenement dat voldoet aan
volgende voorwaarden:
•
het vindt plaats op grondgebied van de gemeente;
•
het gaat uit van de inwoners van een buurt, wijk, plein of straat die in Grimbergen
gelegen is;
•
het respecteert het Nederlandstalige karakter van de gemeente.
Art. 4.
Privéfeesten, activiteiten met winstoogmerk, politiek en religieus getinte feesten en
evenementen van verenigingen die enige andere gemeentelijke subsidie ontvangen,
komen niet in aanmerking voor de toekenning van een feestbon.
Art. 5
Het evenement en de hiermee gepaard gaande uitnodiging moeten zich richten tot alle
inwoners van een buurt, plein, wijk of straat. Inwoners van aan de gemeente grenzende
straten, die hun sociaal-culturele leven in Grimbergen beleven, mogen hierbij mee in
aanmerking genomen worden.
Art. 6.
Een feestbon vertegenwoordigt een waarde van 125 euro. De waarde van de feestbon
wordt verlaagd tot de omvang van de gemaakte, aantoonbare kosten wanneer deze lager
liggen dan 125 euro. Voor eenzelfde buurt, wijk, plein of straat kan slechts eenmaal per
jaar een feestbon worden toegekend.

Art. 7.
Het geplande evenement moet ruim bekend gemaakt worden in de buurt, plein, wijk of
straat via zoveel mogelijk middelen. Op alle promotiemateriaal dient het logo van de
gemeente Grimbergen of minstens de tekst “met steun van de gemeente Grimbergen”
vermeld te worden. De initiatiefnemers kondigen hun activiteit aan via de UiTDatabank en
bezorgen uiterlijk één week voor het evenement een uitnodiging aan de dienst Economie
en Cultuur.
Art. 8.
Een feestbon wordt slechts uitgereikt binnen de perken van het door de gemeenteraad
goedgekeurde budget. De toekenning van een feestbon gebeurt op basis van het tijdstip
waarop een aanvraag wordt ingediend.
Art. 9.
De aanvraag dient uiterlijk één maand vóór het evenement te worden ingediend door
twee volwassenen, die op verschillende adressen in de betrokken buurt, plein, wijk of
straat gedomicilieerd zijn. Dit dient te gebeuren aan de hand van het aanvraagformulier
dat te verkrijgen is op de dienst Economie en Cultuur of via de website van de gemeente.
De aanvraag moet worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen,
Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.
Art. 10.
De aanvraagtermijn zoals voorzien in artikel 9 kan worden ingekort voor evenementen die
plaatsvinden binnen de 3 maanden na het inwerkingtreden van onderhavig reglement.
Art. 11.
Het college van burgemeester en schepenen zal na controle van de aanvraag principieel
beslissen tot het al dan niet toekennen van een feestbon en zal deze beslissing aan de
aanvrager overmaken. Indien een feestbon principieel toekenbaar is, dienen de
aanvragers uiterlijk 1 maand na het evenement een stavingsdossier in te dienen. Na
controle van het dossier zal het bedrag van de feestbon worden overgeschreven op het
rekeningnummer dat bij de aanvraag vermeld werd.
47e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement voor leerlingen die ingeschreven zijn in de
gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans - Aanslagjaar 2014

Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement voor leerlingen die
ingeschreven zijn in de gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans;
Overwegende dat het aangewezen het huidige reglement te verlengen voor aanslagjaar
2014;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De

Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
Het gemeentelijk retributiereglement voor leerlingen die ingeschreven zijn in de
gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans opnieuw vast te stellen voor
aanslagjaar 2014.
48e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement betreffende de verhuring van
instrumenten door de gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans
- Aanslagjaar 2014

Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement betreffende de verhuring van
instrumenten door de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans;
Overwegende dat het aangewezen het huidige reglement te verlengen voor aanslagjaar
2014;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
Het gemeentelijk retributiereglement betreffende de verhuring van instrumenten door de
gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans opnieuw vast te stellen voor
aanslagjaar 2014.
49e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement betreffende het ter beschikking stellen
van de gemeentelijke sportinfrastructuur - Aanslagjaar 2014

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals laatst gewijzigd op 5 juli 2013,
inzonderheid artikel 43, § 2, 15°, en artikel 186, 187 en 253;
Gelet op het retributiereglement inzake het ter beschikking stellen van de gemeentelijke
sportinfrastructuur voor de dienstjaren 2008-2013;

Gelet op de noodzaak om ook in de toekomst voor het gebruik van de gemeentelijke
sportinfrastructuur een billijke vergoeding te vragen;
Overwegende dat het aangewezen is om in verband met het ter beschikking stellen van
sportinfrastructuur te streven naar een hogere mate van kostendekking;
Overwegende dat hierbij, vanuit beleidsmatig oogpunt, onderscheid kan worden gemaakt
in functie van een aantal parameters zoals:
•
het feit of een vereniging haar werking al dan niet in Grimbergen ontwikkelt;
•
het feit of een vereniging al dan niet erkend is door de sportraad van Grimbergen;
•
het feit of een vereniging al dan niet een jeugdwerking onwikkelt;
Gelet op de resultaten van de besprekingen die in de sportraad reeds werden gehouden
betreffende de aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke
voetbalinfrastructuur en de gemeentelijke sporthallen en waarover de sportraad advies
heeft uitgebracht;
Overwegende dat het gebruik van sportinfrastructuur meestal gebeurt volgens seizoenen
die lopen van de maand augustus van een jaar tot de maand juni van het daaropvolgend
jaar;
Gezien, rekening houdend hiermee, de tarieven zoals vastgesteld in het aflopend
retributiereglement nog tot het einde van het lopend sportseizoen kunnen worden
gehandhaafd;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels,;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1. - Sportief gebruik gemeentelijke sporthallen
§ 1. Voor de periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 augustus 2014
worden de retributies voor het sportief gebruik van sportterreinen in de gemeentelijke
sporthallen vastgesteld als volgt:
•
voor het gebruik door Grimbergse erkende verenigingen die lid zijn van de sportraad:
5,00 euro per uur en per terrein
•
voor het gebruik door erkende verenigingen die geen lid zijn van de sportraad:
10,00 euro per uur en per terrein
•
voor het gebruik door Vlaamse verenigingen van buiten de gemeente:
20,00 euro per uur en per terrein
•
voor het gebruik door particulieren wonend in de gemeente:
15,00 euro per uur en per terrein
§ 2. Voor de periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 augustus 2014
worden de retributies voor het sportief gebruik van kleine zalen behorend tot een
gemeentelijk sportcentrum vastgesteld als volgt:
•
voor het gebruik door Grimbergse erkende verenigingen die lid zijn van de sportraad:
2,50 euro per uur en per terrein
•
voor het gebruik door erkende verenigingen die geen lid zijn van de sportraad:
5,00 euro per uur en per terrein
•
voor het gebruik door Vlaamse verenigingen van buiten de gemeente:
10,00 euro per uur en per terrein

•

voor het gebruik door particulieren wonend in de gemeente:
7,50 euro per uur en per terrein

§ 3. Voor de periode ingaand op 1 september 2014 en eindigend op 31 augustus 2015
worden de retributies voor het sportief gebruik van sportterreinen in de gemeentelijke
sporthallen en van de kleine zalen behorend tot een sportcentrum vastgesteld als volgt:
•

bij gebruik aangevraagd voor een volledig seizoen:
- door gemeentelijke clubs, lid van de sportraad, met jeugdwerking:
5,00 euro per uur en per terrein
- door gemeentelijke clubs, lid van de sportraad, zonder jeugdwerking:
10,00 euro per uur en per terrein
- door gemeentelijke clubs lid van andere raad:
10,00 euro per uur en per terrein
- gemeentelijke clubs geen lid van andere raad:
20,00 euro per uur en per terrein

•

bij occasioneel gebruik:
- door gemeentelijke clubs, lid van de sportraad, met jeugdwerking:
10,00 euro per uur en per terrein
- door gemeentelijke clubs, lid van de sportraad, zonder jeugdwerking:
20,00 euro per uur en per terrein
- door gemeentelijke clubs lid van andere raad:
20,00 euro per uur en per terrein
- gemeentelijke clubs geen lid van andere raad:
30,00 euro per uur en per terrein
- door particulieren wonend in de gemeente:
30,00 euro per uur en per terrein
- door clubs of particulieren van buiten de gemeente:
45,00 euro per uur en per terrein

Art. 2. - Gebruik gemeentelijke voetbalinfrastructuur
§ 1. Voor de periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 augustus 2014 wordt
de retributie voor het gebruik van gemeentelijke voetbalvelden door ploegen van om het
even welke leeftijdscategorie vastgesteld als volgt:
•
voor erkende Grimbergse verenigingen die lid zijn van de sportraad:
17,00 euro per wedstrijd
•
voor erkende Grimbergse verenigingen die geen lid zijn van de sportraad en mits
goedkeuring van het gebruik door het college van burgemeester en schepenen:
34,00 euro per wedstrijd.
§ 2. Voor de periode ingaand op 1 september 2014 en eindigend op 31 augustus 2015
worden de retributies voor het sportief gebruik van gemeentelijke voetbalvelden
vastgesteld als volgt:
•
Grimbergse ploegen
- jeugdploegen U6 tot en met U13:
800,00 euro per leeftijdsgroep per seizoen
- alle ploegen vanaf U14, de eerste herenploeg uitgezonderd:
800,00 euro per ploeg per seizoen
- eerste herenploeg:
1.400 euro per ploeg per seizoen
•
Grimbergse vrijetijdsploegen:
1.200,00 euro per ploeg per seizoen
Art. 3. - Gebruik gemeentelijke schietstand
Voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 augustus 2015 worden de retributies
voor het gebruik van de gemeentelijke schietstand vastgesteld als volgt:
•
Grimbergse erkende schuttersverenigingen:
- lid van de sportraad:
5,00 euro per uur
- geen lid van de sportraad:
10,00 euro per uur
•
Vlaamse schuttersverenigingen van buiten de gemeente:
20,00 euro per uur
•
politiezones of publiekrechtelijke veiligheidsinstanties:

met jaarcontract:
30,00 euro per uur
- zonder jaarcontract:
35,00 euro per uur
instanties die niet behoren tot bovenvermelde categorieën (zoals bewakings- of
beveiligingsfirma’s):
- met jaarcontract:
45,00 euro per uur
- zonder jaarcontract:
50,00 euro per uur
-

•

Art. 4. - Overig gebruik van gemeentelijke sportinfrastructuur
Voor wat betreft het gebruik van gemeentelijke sportinfrastructuur dat niet geregeld
wordt door de bovenstaande bepalingen, worden de retributies zoals vastgelegd in de
gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2008 houdende vaststelling van het
retributiereglement inzake het ter beschikking stellen van de gemeentelijke
sportinfrastructuur voor de dienstjaren 2008-2013 verder van toepassing gesteld tijdens
de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 augustus 2014.
50e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op het vervoer van aangehouden
personen - Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28
mei 2010;
Overwegende dat de lokale politie veelvuldig personen moet vervoeren in de uitoefening
van haar taken als lokale politie;
Overwegende dat daardoor andere taken in het gedrang kunnen komen, o.m. de
aanwezigheid in het straatbeeld en dat deze aanwezigheid één van de belangrijkste
elementen is om het onveiligheidsgevoel bij de burgers weg te nemen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Tijdens de periode die aanvangt op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019 wordt
door het gemeentebestuur een directe belasting gevestigd op het gebruik van
politievoertuigen bij het vervoer van aangehouden personen tijdens de uitoefening van de
taken van de lokale politie.
Art. 2.
Als vervoer dient verstaan te worden het traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken
van het politievoertuig tot op het ogenblik dat de betrokkene op zijn eindbestemming,
door de politie bepaald, is gebracht.

Art. 3..
De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 100,00 euro per vervoer en
per vervoerd persoon.
Art. 4.
Er wordt slechts één rit per persoon aangerekend voor alle ritten die gedurende een
termijn van 24 uur met deze persoon worden uitgevoerd. De termijn van 24 uur kan zich
uitstrekken over twee dagen.
Art. 5.
De belasting valt ten laste van de vervoerde persoon of in voorkomend geval, van de voor
hem burgerlijk verantwoordelijk persoon.
Zij is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de vervoerde persoon zijn eindbestemming
heeft bereikt.
Art. 6.
De belasting wordt contant betaald, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, in handen van
de gemeenteontvanger of zijn aangestelde.
Bij gebrek aan contante betaling zal van ambtswege tot inkohiering van de belasting
worden overgegaan en ze is onmiddellijk eisbaar.
Verwijl- en moratoriuminteresten zijn op de belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 7.
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen
terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in de gelijknamige wet van 24 december
1996 zoals aangevuld en gewijzigd door de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen en latere aanvullingen en het uitvoeringsbesluit ter
zake.

Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering.

In zitting, datum als hierboven
de secretaris

de voorzitter

Hans Habils

Jos Smets

