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Er wordt voorgesteld om volgend agendapunt 'Kapel Hemelrycksamenwerkingsovereenkomst renovatie' per hoogdringendheid op de agenda te plaatsen. De
raad gaat hiermee éénparig akkoord.
Antwoorden op de mondelinge vragen van de vorige raadszitting


2019/CV/14: Op de vraag van raadslid Verleyen inzake de huisdierenstickers wordt
geantwoord dat er vorig jaar in augustus 300 huisdierenstickers zijn besteld. Dit is ook
aangekondigd op de website. De stickers liggen ter beschikking bij de dienst
ruimtelijke ordening, milieu en burgerzaken en worden ook uitgedeeld bij het onthaal
van nieuwe inwoners. Momenteel zijn er nog 165 stickers beschikbaar.



2019/IQ/4: : Op de vraag van raadslid Quintyn inzake de bomen op de fietssnelweg
die werden afgezaagd en een oude grote spar op het Europaplein die werd gekapt
wordt geantwoord dat de bomen niet vergunningsplichtig zijn en mogen verwijderd
worden omdat deze op openbaar domein zijn geplant, dit onder de voorwaarde dat bij
het volgende plantseizoen er in de onmiddellijke omgeving nieuwe bomen zullen
geplant worden. Wat en waar dit juist zal gebeuren, zal nog bekeken worden.

Openbaar
Inte rne zaken

1

Goedkeuren notulen vorige vergadering

Feiten en context
De notulen van de vorige vergadering worden ten minste acht dagen voor de dag van de
vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk gemeenteraadslid heeft
het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van
de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen,
worden de notulen in die zin aangepast.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
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De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd, mits aanpassing van de
mondelinge vraag van raadslid Claeys waarbij ze vraagt de stand van zaken te kennen van
het kapelletje van Hemelrijk en voornamelijk of het parkbos dan wel de gemeente zullen
overgaan tot actie inzake de renovatie. Daarbij dient ook vermeld te worden dat het
Agentschap Natuur en Bos (ANB) eigenaar is en dat de vraag gesteld is aan de gemeente om
het eigenlijke beheer op zich te nemen.
Juridi sche d iens t

2

Oprichting en samenstelling deontologische commissie

Feiten en context
Er is nood aan een commissie die waakt over de naleving van de deontologische code voor
lokale mandatarissen. Om die reden wordt beslist om een deontologische commissie op te
richten. De commissie onderzoekt meldingen over inbreuken op de deontologische code en
formuleert hierover een advies aan de gemeenteraad.
Artikel 36 § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat elke
commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De voorzitter van een commissie
wordt bij de oprichting of vernieuwing van de samenstelling van een commissie aangesteld
door de gemeenteraad.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen



Besluit van 25 februari 2019 van de gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Besluit van 24 juni 2019 van de gemeenteraad betreffende de deontologische code
voor lokale mandatarissen - vaststellen

Motivering
Artikel 35 § 2 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat het systeem D'Hondt dient
toegepast te worden indien de gemeenteraadscommissie niet uit alle gemeenteraadsleden
bestaat.
Gezien de gevoeligheden die deze commissie zal bespreken en de discretie die hiermee
gepaard gaat, is het wenselijk af te wijken van deze bepaling opgenomen in het huishoudelijk
reglement. Tevens is het noodzakelijk dat elke fractie vertegenwoordigd is in deze commissie.
Vandaar dat een samenstelling van 4 leden, één van elke fractie, en de voorzitter
verantwoordbaar is.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad richt een deontologische commissie op.
Artikel 2.
De gemeenteraad legt vast dat de commissie wordt samengesteld uit 4 raadsleden (4
effectieve leden en 4 plaatsvervangers), één van elke fractie, en de voorzitter (1 effectieve
voorzitter en 1 plaatsvervanger), zijnde de voorzitter van de gemeenteraad.
Artikel 3.
Elke fractie wijst de mandaten toe door middel van een voordracht zoals voorzien in het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad en uiterlijk overgemaakt op donderdag 16 januari 2020.
Artikel 4.
De deontologische commissie blijft bestaan tot de gemeenteraad deze opheft.

3

Huishoudelijk reglement deontologische commissie

Gemeente De Pinte

2/64

Feiten en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 16 december 2019 de beslissing genomen tot de
oprichting van een deontologische commissie. Een huishoudelijke reglement dat de werking
hiervan regelt dringt zich dan ook op.
Het ontwerp werd besproken met de fractievoorzitters op 5 november 2019.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en
raadpleegbaarheid

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende de oprichting en samenstelling
van de deontologische commissie

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Het huishoudelijk reglement van de deontologische commissie wordt vastgelegd zoals in
bijlage.

4

Gedragscode voor personeelsleden van het lokaal bestuur De Pinte

Feiten en context
De deontologische code van het personeel dateert van 2007 en is bijgevolg verouderd.
Er werd een nieuwe code opgesteld op basis van de vijf gemeenschappelijke waarden (open
en positief, ambitieus en een tikkeltje gedurfd, in partnerschap met anderen, respectvol en
klantgericht).
De gedragscode werd besproken met het personeel en er werden praktijkvoorbeelden in
verwerkt.
Op 8 november 2019 werd de gedragscode voor personeelsleden besproken tijdens het
syndicaal overleg. Enkel de heer Peter Wieme van het ACV was aanwezig als afgevaardigde
van de vakorganisatie. Er was een protocol van akkoord.
Hogere regelgeving


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Gemeenteraadsbesluit van 26 november 2007 betreffende gemeentepersoneel deontologische code - vaststelling

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de gedragscode voor het personeel, zoals gevoegd als bijlage, goed.
Artikel 2.
De bepalingen van de gedragscode gaan in op 1 januari 2020.
Artikel 3.
Aan ieder personeelslid zal de gedragscode overhandigd worden.
ROM-Stede nbouw

5

Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Energiehuis Veneco - Lokaal
Bestuur De Pinte.
Gemeente De Pinte
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Feiten en context
Er bestaat reeds een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente De Pinte en de
intercommunale Veneco binnen het kader van het 'Fonds ter Reductie van de Globale
Energiekost' met als doel het ter beschikking stellen van goedkope leningen ter financiering
van investeringen die de energiekost van gezinnen en onder bepaalde omstandigheden van
rechtspersonen met een sociaal doel kunnen reduceren. (bijlage 02 en 03:
gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2011 en huidige samenwerkingsovereenkomst
Veneco d.d. 14 november 2011);
Overwegende dat deze vorm van samenwerking voorgesteld wordt deels te integreren in het
kader van de Interlokale Vereniging (ILV) Wonen Leie - Schelde waartoe de gemeente De
Pinte recent haar engagement in heeft verklaard;
Overwegende dat de concrete taakstelling van het Energiehuis Veneco als volgt wordt
omschreven:
Taakstelling Vlaams Energiehuis Veneco:
Opdrachten zoals bepaald in het BVR van 14 december 2018 (m.b.t. vernieuwde taakstelling
Energiehuis):
1. Verstrekken van leningen aan particulieren voor investeringen in woningen, aan nietcommerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen.
2. Het energiehuis voorziet, naast het verstrekken en beheren van energieleningen, in
elke stad of gemeente binnen zijn werkingsgebied in de volgende dienstverlening en
activiteiten:
a. inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig
energieloket aan te bieden waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen;
b. gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens:
i.
relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale
energiebeleidsmaatregelen;
ii.
energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële
sector;
iii.
energetische renovatie;
c. particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:
i.
de aanvragen van de premies en leningen, vermeld in punt b ;
ii.
het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend
geval, bij de wijziging van energieleverancier;
iii.
het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische
renovatiewerken;
iv.
de uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden
van ontzorging daarbij, inclusief dienstverlening voortvloeiende uit door het
energiehuis uitgevoerde energiescans die gericht is op begeleiding bij de
uitvoering van energiebesparende investeringen;
v.
de interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart,
de resultaten na een energiescan en het energieprestatiecertificaat;
d. uitvoerende lokale diensten coördineren, onder meer van de door de
respectievelijke gemeente aangeduide uitvoerders van de energiescans, en,
in voorkomend geval, correct doorverwijzen.
3. Initiatief nemen tot of meewerken aan vernieuwende of experimentele projecten, of
inspelen op nieuwe regelgeving die aansluit bij de doelstellingen van het Vlaamse
energiebeleid. De minister kan hiervoor, op basis van een ingediende project, en binnen
de perken van de begrotingskredieten, een extra subsidie verlenen. (facultatieve
doelstelling).
Overwegende dat, om in de dienstverlening, vermeld in §1,2°, te kunnen voorzien en om die
dienstverlening te kunnen garanderen, kan het energiehuis een beroep doen op of
samenwerkingsverbanden aangaan met partners. Voor de taken onder §1,2°, c. iii en c. iv
kan aan het energieloket doorverwezen worden naar de energiescan en bestaand
ondersteunings- en ontzorgingsaanbod voor renovatiewerken. Hierbij wordt gewaakt over het
maximaal bewerkstelligen van synergiën en een duidelijke afbakening van taken met het oog
op het vermijden van overlappingen in de uitgevoerde taken.
Overwegende dat de taakstelling en prestaties en de wijze waarop die prestaties zullen
worden gefinancierd door Veneco nader omschreven zijn in de overeenkomst;
Overwegende dat, voor de uitvoering van de opdracht zoals bepaald in artikel 2§1,2° van de
overeenkomst in samenspraak met de lokale besturen een driejarenplan werd opgemaakt
voor de periode 2019-2021. Volgende meerjarenplanningen die opgemaakt worden binnen de
bepalingen voor de uitvoering van de basistaken van het energiehuis, opgenomen het
energiebesluit, zullen telkens uitgewerkt worden in samenwerking en overleg met de lokale
besturen;
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Overwegende dat het lokaal bestuur en de ILV Wonen Leie-Schelde volgende taakstelling zal
opnemen:
1. Het lokaal bestuur duidt minstens 1 contactpersoon, bij voorkeur de ambternaar
bevoegd voor energie of wonen, aan om de uitvoering van het meerjarenplan mee op
te volgen. Deze persoon zal ook deelnemen aan de regelmatige regionale overleggen
voor energie en wonen die door Veneco worden georganiseerd en via dewelke de
informatieverspreiding over het Energiehuis zal gebeuren. Bij wijziging van deze
persoon, brengt het lokaal bestuur Veneco hiervan op de hoogte.
2. Burgers kunnen aan het gemeentelijk/woon- en energieloket terecht voor energie
gerelateerde vragen, inclusief vragen over Vlaamse energielening. ILV Wonen LeieSchelde staat in voor het eerstelijnsloket, zoals beschreven in artikel 2§1,2°: het
verstrekken van basisinformatie rond energie tijdens de openingsuren van het
gemeentelijk loket. Aan het gemeentelijk loket wordt indien nodig op een correcte
manier doorverwezen naar het Energiehuis of een andere relevante partner. De
loketmedewerkers krijgen hiervoor een doorverwijsinstrument ter beschikking.
3. ILV Wonen Leie-Schelde staat in voor het up-to-date houden van het
verwerkingsregister in het kader van de GDPR-regelgeving voor persoonsgegevens die
worden gebruikt voor doorverwijzing naar relevante partners. Energiehuis Veneco stelt
hiervoor de gepaste templates ter beschikking.
4. ILV Wonen Leie - Schelde zal op vraag van Energiehuis Veneco meewerken aan de
jaarlijkse rapportering voor het Vlaams Energieagenschap. De modaliteiten worden
daarvoor door Veneco tijdig meegedeeld.
Overwegende dat van de gemeente als extra prestatie het volgende wordt verwacht:
- Het lokaal bestuur ondersteunt het Vlaams Energiehuis Veneco in haar inspanningen om via
actieve en passieve sensibilisatie de dienstverlening van het energiehuis bekend te maken bij
haar inwoners
Financiering
Voor de uitvoering van de beschreven opdrachten ontvangt het lokale bestuur financiële
ondersteuning van het Energiehuis. In voorkomende gevallen wordt de uitvoering van de
opdrachten toegevoegd aan de opdracht het intergemeentelijk samenwerkingsverband ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid: de ILV Wonen Leie-Schelde. De financiële bijdragen
per gemeente, zoals bepaald in het meerjarenplan, worden toegekend aan de
projectuitvoerder van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Hogere regelgeving




Decreet over het lokaal bestuur
Decreet Vlaamse Wooncode
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 betreffende huidige samenwerking
Veneco - FRGE
Overeenkomst Veneco - De Pinte van 14 november 2011

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst 'VLAAMS ENERGIEHUIS
VENECO – LOKAAL BESTUUR DE PINTE – Gemeente Merelbeke, optredend voor en in naam
van ILV Wonen Leie & Schelde', zoals gehecht in bijlage.
ROM-Milieu

6

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Provincie
engagementsverklaring 2020-2025

Feiten en context
De gemeente De Pinte engageerde zich eerder al, samen met 53 van de 60 Oost-Vlaamse
gemeenten, tot de financiële bijstand inzake het geven van een onafhankelijk bouw-en
renovatieadvies aan haar inwoners. Dit advies is op maat en een zeer effectief instrument om
bouwprojecten meer energiezuinig en milieuvriendelijk te maken. Dit advies is een 1,5 uur
Gemeente De Pinte
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durende sessie waar particulieren aangepast advies krijgen om hun bouwproject duurzaam
aan te pakken.
Het lopende engagement, i.e. de overeenkomst tussen het Steunpunt Duurzaam Wonen en
Bouwen en de Pinte loopt af op 31 december 2019.
Men vraagt een nieuw engagement voor de periode 2020 - 2025. Het engagement is jaarlijks
opzegbaar met een aangetekend schrijven uiterlijk tegen 30 november van het voorgaande
jaar.
De bijdrage die aan de gemeente gevraagd wordt, is vastgesteld op 75 euro per bouw-en
renovatieadvies. De facturatie van de adviezen aan de gemeente gebeurt half jaarlijks via de
trekkingsrechten van het omgevingscontract. Er worden geen extra financiële middelen
bovenop de reeds voorziene middelen 2020-2025 gevraagd. De middelen zijn namelijk reeds
voorzien binnen het budget van het omgevingscontract, i.e. het vroegere milieu-contract
tussen de gemeente en de provincie en dat recent vernieuwd werd naar het
'omgevingscontract' cf. het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019.
Vorige beslissingen



Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 september 2012 in
verband met het afsluiten van een Milieucontract met de provincie Oost-Vlaanderen
Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 in verband met het afsluiten van
een omgevingscontract met de provincie Oost-Vlaanderen

Plaats in meerjarenplan en budget
2019/0.DZA/0329-02/613000/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De engagementsverklaring aangehecht in bijlage wordt goedgekeurd en de burgemeester en
de algemeen directeur worden gemachtigd om te ondertekenen.
VT-Cult uur

7

Beleidsplan en meerjarenbegroting Intergemeentelijk Onroerend
Erfgoeddienst (IOED) Leie-Schelde 2021 - 2026

Feiten en context
Op 1 januari 2015 trad het nieuwe onroerenderfgoeddecreet in werking. Dit nieuwe decreet
herschreef de mogelijkheden om met onroerend erfgoed om te gaan in Vlaanderen. Het
impliceert onder andere meer autonomie voor de lokale besturen vanaf 1 januari 2017;
Een Intergemeentelijk Onroerenderfgoeddienst (IOED) is een intergemeentelijk
samenwerkingsverband dat werkt rond bouwkundig, archeologisch en landschappelijk
erfgoed. Aangesloten gemeenten kunnen beroep doen op de IOED voor
beleidsvoorbereidende taken, de beslissingsbevoegdheid blijft altijd bij de gemeente. Bij
aansluiting van een erkende onroerenderfgoedgemeente bij de IOED kan zij desgewenst haar
taken aan deze IOED overdragen, zonder dat zij haar belissingsbevoegdheid verliest.;
Het college van De Pinte keurde op 13 september 2019 de deelname aan IOED Leie Schelde
principieel goed. De gemeente werd vertegenwoordigd in de voorbereidende vergaderingen
voor de opmaak van het onroerend erfgoedbeleidsplan, meerjarenbegroting en de
erkenningsaanvraag.
Op 15 januari 2020 moet de erkenningsaanvraag en het onroerenderfgoedbeleidsplan
ingediend worden bij het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed.
Aan alle deelnemende gemeenten wordt een politiek en ambtelijk aanspreekpunt en
afgevaardigde gevraagd in de feedbackgroep van de IOED, via dewelke de communicatie over
de IOED, opvolging van het beleidsplan en doorstroom van informatie gebeurt.
Financiële aspecten
Voor De Pinte bedraagt de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage 5.000 Euro. Deze gemeentelijke
bijdrage zal jaarlijks geïndexeerd worden. Voor deze bijdrage biedt de IOED de
basisdienstverlening aan zoals beschreven in de doelstellingen en acties in het onroerend
erfgoedbeleidsplan.

Gemeente De Pinte
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Hogere regelgeving




Het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 3.3.1. waarin de voorwaarden
worden opgesomd om door de Vlaamse Regering als een intergemeentelijk onroerend
erfgoeddienst erkend te worden:
o 1° opgericht moet zijn overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 houdende
de intergemeentelijke samenwerking
o 2° bestaat uit minimaal drie gemeenten die allen in het Vlaams Gewest liggen;
het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende het
wijzigingsdecreet van het onroerenderfgoeddecreet in artikel 3.3.2.

Motivering
IOED Leie Schelde biedt de gemeenten de mogelijkheid om:
 Niet in eigen expertise te moeten voorzien inzake archeologie, landschap en
bouwkunde, maar beroep te doen op regionale expertise en ondersteuning voor deze
drie domeinen;
 Een vast aanspreekpunt te hebben voor onroerend erfgoed in de regio (als
tegemoetkoming voor de verminderde dienstverlening van het Vlaams Agentschap
Onroerend Erfgoed haar taken afbouwde en doorgaf aan het lokale niveau. Zij focust
enkel nog op beschermd erfgoed);
 Beroep te doen op een de Vlaamse subsidie voor onroerend erfgoed.
Wanneer een gemeente er voor kiest geen deel uit te maken van een intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst, dient zij eveneens haar decretaal vastgelegde taken rond onroerend
erfgoed op te nemen, op zelfstandige basis.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de deelname aan de Intergemeentelijk Onroerend
Erfgoeddienst (IOED) Leie Schelde voor de periode 2021 – 2026. De IOED bestaat uit de
gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth en Zulte, de dienstverlening zal uitgevoerd
worden door Veneco en Cultuurregio Leie Schelde.
Artikel 2.
De gemeenteraad gaat akkoord met het onroerend erfgoedbeleidsplan 2021-2026 voor de
IOED en de bijlagen.
Artikel 3.
De gemeenteraad gaat akkoord met de jaarlijkse gemeentelijke te indexeren 5.000 euro aan
IOED Leie - Schelde.
Artikel 4.
De gemeenteraad duidt de heer Kristof Agache, schepen van onroerend erfgoed, aan als
politiek aanspreekpunt en afgevaardigde in de feedbackgroep en de heer Degenhard De
Smet, cultuurbeleidscoördinator, als ambtelijk aanspreekpunt en afgevaardigde in de
feedbackgroep van de IOED.
Artikel 5.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070
Destelbergen en Cultuurregio Leie Schelde, Tolpoortstraat 79, 9800 Deinze.
Financiën

8

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer snelheidsremmende maatregelen 't Kruisken

Feiten en context
Om de snelheid van het autoverkeer te verminderen, sluipverkeer te ontmoedigen en
voornamelijk om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren, werden er
snelheidsremmende maatregelen getroffen in 't Kruisken. Deze snelheidsremmende
maatregelen worden gevormd met behulp van bloembakken. Deze werden in proefopstelling
zowel als poort als geschrankt opgesteld. Beide opstellingen zorgen ervoor dat er afwisselend
verkeer ontstaat voor doorgaand gemobiliseerd vervoer.
Gemeente De Pinte
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Naar aanleiding van de enquête in verband met beide proefopstellingen ontving de dienst
Grondzaken 35 antwoorden op papier en 17 antwoorden via de website. Gezien de opstelling
als poort een lichte meerderheid achter zich schaarde, werd beslist om deze opstelling aan te
houden tot er grondige infrastructuurwerken uitgevoerd worden in de straat.
Hogere regelgeving








Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en zijn wijzigingen
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2014, inzonderheid artikel 5
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens, inzonderheid artikel 4
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de burgemeester van 12 februari 2019 betreffende de snelheidsremmende
maatregelen

Motivering
Om de snelheid van gemobiliseerd verkeer te verminderen, sluipverkeer te ontmoedigen en
de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren, worden er snelheidsremmende
maatregelen genomen in 't Kruisken, in de vorm van bloembakken opgesteld als een poort.
De hierna voorziene maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen bedoeld in artikel 6
van het decreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Op volgende locaties worden er bloembakken geplaatst als snelheidsremmende maatregel:
 't Kruisken, ter hoogte van nummer 16
 't Kruisken, ter hoogte van nummer 32
Artikel 2.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden B19 en B21,
vergezeld van een verkeersbord A7.
De bloembakken zelf worden voorzien van reflectoren en verkeersbord D1.
Artikel 3.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 4.
Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
 de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
 de griffie van de politierechtbank van het kanton
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
 de lokale politiezone Schelde-Leie
 de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken

9

Overzicht van niet verlengde gemeentelijke reglementen - beëindiging
op 31 december 2019 - kennisname

Feiten en context
Gemeente De Pinte
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Volgende gemeentelijke reglementen eindigen op 31 december 2019 en worden niet
verlengd:
 Subsidiereglement luiers
 Subsidiereglement voor verenigingen – ondersteunen van projecten rond duurzaam
bouwen
 Subsidiereglement voor aanplant streekeigen beplanting voor verenigingen
 Gemeentebelasting kermisinrichtingen
 Gemeentelijke belasting op het weghalen van afvalstoffen en het niet-reglementair
gebruik van de gemeentelijke glascontainers en publieke vuilnisbakken
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Motivering
Na het invoeren van deze belasting is het aantal foorkramers voor de kermis in Zevergem
gedaald van 9 naar 3. Als voornaamste reden hiervoor geven de foorkramers aan dat de
inkomsten op deze kermissen niet hoog zijn en dat de belasting die daar dan bovenop moet
betaald worden die inkomsten nog doet dalen waardoor zij uitkijken naar meer lucratieve
standplaatsen. Het kwijtschelden van de belasting zou een eerste stap kunnen zijn in het
opwaarderen van de kermis in Zevergem. Het voorstel zou zijn om deze belasting dan ook
voor de kermissen in De Pinte te laten wegvallen.
Het subsidiereglement luiers mag stopgezet blijven gezien IVM nu zal instaan voor een
subsidie.
Het subsidiereglement voor verenigingen – ondersteunen van projecten rond duurzaam
bouwen wordt op heden niet verlengd maar zal verwerkt worden in het nieuwe reglement dat
in de loop van 2020 zal uitgewerkt worden.
Het subsidiereglement voor aanplant streekeigen beplanting voor verenigingen wordt niet
verlengd aangezien dit nooit werd gebruikt.
De gemeentelijke belasting op het weghalen van afvalstoffen en het niet-reglementair gebruik
van de gemeentelijke glascontainers en publieke vuilnisbakken was een reglement voor
sluikstorten. Het ABB heeft laten weten dat dit reglement niet gerechtvaardigd is gezien
hiervoor voldoende andere wetgeving bestaat. Dit wordt dus voortaan bestraft ofwel via de
GAS ofwel via de milieuwetgeving.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de lijst met reglementen die eindigen op 31 december
2019 en niet zullen verlengd worden, zijnde:
 Subsidiereglement luiers
 Subsidiereglement voor verenigingen – ondersteunen van projecten rond duurzaam
bouwen
 Subsidiereglement voor aanplant streekeigen beplanting voor verenigingen
 Gemeentebelasting kermisinrichtingen
 Gemeentelijke belasting op het weghalen van afvalstoffen en het niet-reglementair
gebruik van de gemeentelijke glascontainers en publieke vuilnisbakken

10

Opheffen reglement cultuurprijs

Feiten en context
Het reglement cultuurprijs is niet meer van toepassing en dient te worden opgeheven.
Hogere regelgeving


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 29 augustus 2005 waarbij het reglement
cultuurprijs wordt goedgekeurd

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Gemeente De Pinte
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Besluit:
Enig artikel
Het reglement cultuurprijs wordt opgeheven.

11

Opheffen reglement artotheek

Feiten en context
Het reglement arthoteek is niet meer van toepassing en dient te worden opgeheven.
Hogere regelgeving


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 7 april 2008 waarbij het retributiereglement voor
de oprichting en uitwerking van een artotheek wordt goedgekeurd

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel
Het reglement arthoteek wordt opgeheven.

12

Opheffen reglement verkiezing sportkampioen

Feiten en context
Het reglement verkiezing sportkampioen is niet meer van toepassing en dient te worden
opgeheven.
Hogere regelgeving


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel
Het reglement verkiezing sportkampioen wordt opgeheven.

13

Opheffen reglement uitlenen stappentellers

Feiten en context
Door de opkomst van nieuwe technologieën (smart watch met ingebouwde stappentellers)
worden de stappentellers al geruime tijd niet meer uitgeleend. Het reglement uitlenen
stappentellers is dus niet meer van toepassing en dient te worden opgeheven.
Hogere regelgeving


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 17 maart 2014 waarbij het reglement uitlenen
stappentellers wordt goedgekeurd

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Gemeente De Pinte
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Besluit:
Enig artikel
Het reglement uitlenen stappentellers wordt opgeheven.

14

Opheffen tegemoetkoming sociale restorno voor nutsvoorzieningen.

Feiten en context
Gezien de algemene gemeentebelasting voor gezinnen sinds 2009 afgeschaft is, verviel ook
de sociale tegemoetkoming voor alleenstaanden en gezinnen. Grote gezinnen met minimum
drie kinderen ten laste, die een bepaald inkomen niet overschrijden kunnen wel nog het
sociale restorno voor nutsvoorzieningen genieten.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen



Gemeenteraadsbeslissing van 29 oktober 1990
Gemeenteraadsbeslissing van 23 december 2008 betreffende gemeentelijke sociale
restorno's voor nutsvoorzieningen - aanpassing reglement

Motivering
Gezien de individuele aanvragen over worden geheveld naar het Bijzonder Comité Sociale
Dienst en deze premie sociaal niet te verantwoorden is gezien de hoge inkomensbedragen,
dringt de afschaffing zich op. Daarnaast worden zo goed als geen aanvragen gedaan voor
deze premie door niet OCMW cliënteel. Er bestaan voldoende andere tegemoetkomingen om
OCMW cliënteel te ondersteunen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad beslist om de tegemoetkoming gemeentelijke sociale restorno's voor
nutsvoorzieningen af te schaffen vanaf 1 januari 2020.

15

Opheffen reglement palliatieve tegemoetkoming

Feiten en context
Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet langer kunnen geholpen worden met een op
genezing gerichte behandeling. Palliatieve thuiszorg is dan de zorg voor de 'hele' mens en zijn
omgeving om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden in het laatste deel van de patiënt zijn
leven binnen de thuisomgeving. De palliatieve thuiszorgpremie vanuit het lokaal bestuur is
bedoeld als tegemoetkoming voor de extra kosten die het 'thuis ziek zijn' met zich meebrengt
eenmaal de palliatieve thuiszorgpremie vanuit het RIZIV werd toegekend.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen



Gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 2001 en latere wijzigingen
Gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2001 betreffende het vaststellen reglement
tegemoetkoming voor palliatieve thuispatiënte

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Gemeente De Pinte
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Enig artikel.
Opheffen reglement gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 2001, gezien het decreet over
het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen de bevoegdheid verlegt naar
de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau.

16

Belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk
en van gelijkgestelde producten

Feiten en context
Op de openbare wegen komt regelmatig papier van drukwerk terecht evenals gelijkgestelde
producten. Het beginsel dat ‘de vervuiler betaalt’ betekent dat de kosten voor maatregelen ter
voorkoming, vermindering en bestrijding van verontreiniging en voor het herstellen van
schade voor rekening zijn van de vervuiler. De gemeente maakt kosten voor de ophaling en
de verwerking van het afval dat gegenereerd wordt door de verspreiding van het drukwerk en
gelijkgestelde producten.
Het huidig reglement vervalt eind dit jaar waardoor een nieuw reglement noodzakelijk is.
Volgende wijzigingen werden doorgevoerd:
- De algemene opbouw/structuur werd gewijzigd met het oog op gelijkvormigheid van de
notulen van alle reglementen
- De inwerkingtreding
- Aanpassingen naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019
retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
- Voorafgaande aangifte is niet meer nodig
- Berekening forfaitaire aanslag
- Straffe van nietigheid wordt verval.
Hogere regelgeving








De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA)
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en
raadpleegbaarheid
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen





Besluit van de gemeenteraad van 19 mei 2014 betreffende gemeentebelasting op
huis-aan-huisverspreiding van ongeadresseerd drukwerk met handelskarakter
Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 betreffende gemeentebelasting
op huis-aan-huisverspreiding van ongeadresseerd drukwerk met handelskarakter
Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende gemeentebelasting
op huis-aan-huisverspreiding van ongeadresseerd drukwerk met handelskarakter
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende retributiereglement voor
het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen

Motivering
De vrijstelling van de belasting voor publiekrechtelijke personen en door de gemeentelijk
adviesraad erkende verenigingen en scholen en politieke partijen is verantwoord omdat deze
vaak gemeentelijke taken op zich nemen. Daarenboven zijn de door deze personen en
verenigingen uitgegeven drukwerken veelal louter informatief en worden deze ter
ondersteuning en bekendmaking van de werking van de vereniging uitgegeven.
Vanuit milieuoverwegingen wordt er een beperkte vrijstelling toegekend voor drukwerk op
milieuvriendelijk papier en met vegetale inkten, dit teneinde milieuvriendelijke maatregelen te
stimuleren.

Gemeente De Pinte

12/64

De financiële toestand van de gemeente De Pinte rechtvaardigt en vereist de invoering van
rendabele belastingen.
Plaats in meerjarenplan en budget


0-FISCAAL/0020-00/734240/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Definities
Artikel 1.
Onder drukwerk wordt verstaan, bedrukt papier of karton (o.a. folders, brochures, kranten,
catalogi, flyers, …). Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en
reclamedragers van gelijk welke aard tot gebruik, verbruik of aankoop van diensten,
producten of transacties. Deze opsomming is niet limitatief. Onder verspreiding wordt
verstaan het systematisch achterlaten van het drukwerk zonder adressering in de
brievenbussen van woningen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft
betoond of het verspreiden op de openbare weg. Collectieve adresaanduiding per straat of
gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde geadresseerd.
Het aantal brievenbussen dat de gemeente telt, zal jaarlijks worden vastgesteld door het
college van burgemeester en schepenen op basis van de gegevens van bpost en BD
(Belgische Distributiedienst).
Belastbare grondslag
Artikel 2.
Er wordt een belasting gevestigd op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk en
daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente De Pinte, ongeacht ze
in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
Belastingplichtige
Artikel 3.
De belasting is verschuldigd door de uitgever of de verspreider of, indien die niet gekend zijn,
door diegene onder wiens handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of de daarmee
gelijkgestelde producten wordt verspreid.
De fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk
of gelijkgestelde producten wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
de belasting. Indien een drukwerk of gelijkgesteld product betrekking heeft op meerdere
fysieke of rechtspersonen onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of
gelijkgestelde producten worden verspreid, is elk van deze fysieke of rechtspersonen
hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van de belasting in zijn geheel.
Berekening van de belasting
Artikel 4.
De belasting wordt vastgesteld op:
0,02 euro per enkelbladig exemplaar (met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan een
A3 formaat) met een minimum van 25,00 euro per bedeling;
0,05 euro per meerbladig exemplaar ongeacht of deze exemplaren zijn gebundeld met
een wikkel of in elkaar zijn geschoven, met een minimum van 75 euro;
0,05 euro per exemplaar voor gelijkgestelde producten met een minimum van 75 euro.
Vrijstelling
Artikel 5.
De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld:
publicaties van publiekrechtelijke personen;
publicaties van door een gemeentelijke adviesraad erkende verenigingen en scholen en
politieke partijen;
Artikel 6.
De volgende publicaties zijn 4x per jaar/per aanvrager van de belasting vrijgesteld indien
gedrukt op milieuvriendelijk papier en met vegetale inkten:
drukwerk kleiner of gelijk aan een A4 en met een maximumgewicht van 10 gram.
Artikel 7.
Gemeente De Pinte
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De vermelding ‘gedrukt op milieuvriendelijk papier en met vegetale inkten’ is steeds vermeld
op het drukwerk. Het gemeentebestuur kan hiertoe de nodige bewijzen opvragen.
Procedure
Artikel 8.
De belastingplichtigen zijn verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen uiterlijk twee
weken na de verspreiding van de onder artikel 2 bedoelde drukwerken of gelijkgestelde
producten. De belastingplichtige kan hiervoor het ter beschikking gestelde aangifteformulier
gebruiken of kan online de aangifte doen via de website van lokaal bestuur De Pinte, in zover
in deze mogelijkheid is voorzien. De aangifte dient alle inlichtingen te bevatten, nodig voor
het vestigen van de aanslag.
Artikel 9.
Bij gebreke van een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens het
maximum aantal brievenbussen en de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar of beroep.
Artikel 10.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, worden aan de
belastingplichtige per aangetekend schrijven de motieven betekend om gebruik te maken van
deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling
van deze elementen en het bedrag van de belasting. De kosten van dit aangetekend schrijven
vallen ten laste van de belastingplichtige.
Artikel 11.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Artikel 12.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25 %. Dit bedrag wordt eveneens
ingekohierd.
Artikel 13.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 14.
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 15.
De belastingplichtigen en belastingschuldigen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen,
op straffe van verval, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend
op de datum van de verzending van het aanslagbiljet. Het bezwaar moet schriftelijk,
ondertekend en met redenen omkleed worden overhandigd of per post verzonden worden.
Artikel 16.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het
gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en
niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen.
Slotbepaling
Artikel 17.
De beslissingen van de gemeenteraad van 19 mei 2014 en 15 december 2014 betreffende
gemeentebelasting op huis-aan-huisverspreiding van ongeadresseerd drukwerk met
handelskarakter worden opgeheven per 31 december 2019.
Artikel 18.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 19.
Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Gemeente De Pinte
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17

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op
het openbaar domein buiten de openbare markten

Feiten en context
Volgens artikel 9 §1 van de wet van 25 juni 1993 wordt de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen,
geregeld bij gemeentelijk reglement.
Het is aangewezen het gemeentelijk reglement van 2013 te herzien gezien een aantal
wijzigingen in de regelgeving.
Hogere regelgeving





Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van ambulante activiteiten en latere wijzigingen
Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie
van ambulante activiteiten en latere wijzigingen
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en
raadpleegbaarheid

Vorige beslissingen



Gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2007 betreffende het reglement met
betrekking tot ambulante activiteiten op het openbaar domein
Gemeenteraadsbeslissing van 18 november 2013 betreffende het reglement met
betrekking tot de organisatie ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de
openbare markten - vaststelling

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het reglement tot de organisatie van ambulante activiteiten op het
openbaar domein buiten de openbare markten goed zoals toegevoegd als bijlage.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 3.
Dit reglement heeft uitwerking van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. Het
voorafgaand gemeentelijk reglement van 18 november 2013 wordt vanaf 1 januari 2020
opgeheven.

18

Retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein of op
privéterrein langsheen het openbaar domein en rondreizende
ambulante handel op het openbaar domein

Feiten en context
Het reglement dient vernieuwd te worden gezien de gewijzigde reglementering en de
financiële toestand van de gemeente.
Het huidig belastingreglement vervalt eind dit jaar waardoor een nieuw reglement
noodzakelijk is.
De gemeente vraagt een retributie aangezien de inname namelijk storend kan zijn voor
andere burgers. De tarieven zijn afhankelijk van de duur van het gebruik van het openbaar
domein.
Hogere regelgeving



De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Gemeente De Pinte
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Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie
van ambulante activiteiten
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en
raadpleegbaarheid
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen




Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2009 betreffende de belasting op plaatsen
van kramen op het openbaar domein of op privédomein langsheen het openbaar
domein
Gemeenteraadsbesluit van 18 november 2013 betreffende de belasting op
standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein langsheen het openbaar
domein en rondreizende ambulante handel op het openbaar domein
Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement voor het
innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen

Plaats in meerjarenplan en budget


0-ECN/0500-02/700442/GEMEENTE/ECN/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt een retributie gevestigd op:
- standplaatsen op de openbare weg, op de andere plaatsen van het openbaar domein en op
de plaatsen grenzend aan de openbare weg en op de commerciële parkingsplaatsen;
- op rondreizende ambulante activiteiten op de openbare weg of het openbaar domein;
tenzij deze ingebruikname van het openbaar domein aanleiding geeft tot de toepassing van
een andere gemeenteverordening inzake belasting of retributie of toegestaan is krachtens een
contract.
Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door de persoon die een machtiging of toelating heeft bekomen
conform het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op
het openbaar domein, buiten de openbare markten.
Artikel 3.
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
a) Standplaats op het openbaar domein:
- 1 losse standplaats voor 1 dag: 50 euro / dag;
- 1 dag per week : 400 euro / jaar;
- 2 dagen per week : 800 euro / jaar;
- 3 dagen per week : 1 000 euro / jaar;
- 4 dagen per week : 1 200 euro / jaar;
- vanaf 5 dagen per week : 1 400 euro / jaar;
b) Standplaats op het privé-domein: 50 % van het tarief op openbaar domein;
c) Wanneer de periode niet meer dan 6 maanden per jaar bedraagt maar meer dan 1 dag
worden de tarieven in a gehalveerd;
d) Rondreizende ambulante handel: 250 euro / jaar;
e) Bij het combineren van a en d wordt het tarief in d gehalveerd.
Artikel 4.
Aan de retributieplichtige wordt een verzoek tot betaling verzonden. Het verschuldigde bedrag
wordt betaald binnen dertig dagen vanaf verzending van de betaalbrief.
Artikel 5.
De retributieplichtige is gehouden alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te
verstrekken.
Artikel 6.

Gemeente De Pinte
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Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het
gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en
niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen.
Artikel 7.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 8.
Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
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Belastingreglement op taxidienst

Feiten en context
Het huidig belastingreglement op taxi's vervalt eind dit jaar waardoor een nieuw reglement
noodzakelijk is.
De nieuwe regelgeving die van toepassing is vanaf 1 januari 2020 voorziet een
overgangsregeling voor houders van vergunningen voor een taxidienst of voor een dienst voor
het verhuren van voertuigen met bestuurder, die afgegeven zijn krachtens het decreet van 20
april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, zoals van kracht
vóór de inwerkingtreding van dit decreet. Zij worden ertoe gemachtigd hun diensten te blijven
exploiteren conform de voorwaarden en gedurende de resterende duurtijd van de lopende
vergunning.
Bijgevolg dient er een nieuw belastingreglement goedgekeurd te worden voor dergelijke
vergunninghouders.
Er is nu slechts 1 vergunning die nog een aantal jaren loopt. Deze valt onder de
overgangsregeling. Bijgevolg moet daarvoor een belastingreglement opgemaakt worden.
Als er nieuwe aanvragen komen en uiterlijk als de huidige vergunning vervalt, zal er mogelijks
een nieuw reglement opgesteld worden conform de nieuwe regelgeving.
Hogere regelgeving









De Grondwet
Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer
over de weg en latere wijzigingen
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer
Het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en
de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en latere wijzigingen
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en
raadpleegbaarheid
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen




Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2009 betreffende de belastingen op taxi’s
Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 betreffende de gemeentebelasting op
taxi’s - verlenging
Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement voor het
innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen

Motivering
De financiële toestand van de gemeente De Pinte rechtvaardigt en vereist de invoering van
rendabele belastingen.
Plaats in meerjarenplan en budget


0-FISCAAL/0020-00/734140/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Besluit:
Artikel 1.
Er wordt een belasting geheven op taxidiensten.
Artikel 2.
De belasting is verschuldigd door de houder van de vergunning van een taxidienst.
Artikel 3.
De belasting wordt vastgesteld op:
Voor standplaatsen op privéterrein:
a) 250,00 EUR per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig;
b) aanvullend op a) 75,00 EUR per jaar en per in akte van de vergunning vermeld voertuig
wanneer de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie;
Voor standplaatsen op de openbare weg:
c) 450,00 EUR per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig, inclusief het
gebruik van radiotelefonie.
Artikel 4.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 5.
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Het bezwaar moet op straffe van verval schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd zijn.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien dagen.
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, moet dit
uitdrukkelijk vermeld worden in het bezwaar.
Artikel 6.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de belasting ingevorderd conform het
gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en
niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen.
Artikel 7.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 8.
Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
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Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen

Feiten en context
De langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en
bestreden worden.
Het huidig reglement vervalt eind dit jaar waardoor een nieuw reglement noodzakelijk is.
Het huidig reglement werd aangepast op punten waar in het verleden bleek dat er
tekortkomingen in het reglement voorkwamen, zoals de periode voor het aanvragen van de
vrijstelling. De belasting werd verhoogd om de eigenaars nog meer te stimuleren om hun
huizen op de woningmarkt te brengen. De vrijstelling voor een verblijf in een rustoord werd
teruggebracht tot 1 jaar. De vrijstelling voor renovatiewerken wordt eveneens verkort tot 1
jaar, zodanig dat de verantwoordelijke voor de leegstand kan controleren of de werken
daadwerkelijk uitgevoerd worden. Ook dient er een melding te gebeuren indien de
woning/gebouw gesloopt wordt.
Hogere regelgeving




De Grondwet
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
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Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 2.2.6
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 waarbij het belastingreglement
op leegstaande woningen en/of gebouwen werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen

Motivering
Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode stelt de gemeente aan als
coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid.
Het is wenselijk dat op het grondgebied van de gemeente het beschikbare woningen- en
gebouwenbestand ook als dusdanig gebruikt wordt, omdat leegstand leidt tot verloedering
wat extra taken meebrengt voor de gemeente.
Op basis van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid kunnen
gemeenten een register van leegstaande woningen en gebouwen bijhouden.
Langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en
bestreden worden omdat leegstaande woningen en gebouwen leiden tot meer opdrachten
voor de gemeente.
Het gemeentelijk reglement dient aangenomen te worden waarin de indicaties van leegstand
en de procedure tot vaststelling van de leegstand worden vastgesteld.
De strijd tegen de leegstaande woningen en gebouwen zal onder meer een effect hebben als
de opname van dergelijke gebouwen en woningen in een leegstandregister ook daadwerkelijk
leidt tot een belasting.
De vrijstellingen van registratie en/of belasting die in dit reglement zijn opgenomen sluiten
het best aan bij de noden en het beleid van de gemeente.
De financiële toestand van de gemeente De Pinte rechtvaardigt en vereist de invoering van
rendabele belastingen.
Plaats in meerjarenplan en budget


0-FISCAAL/0020-00/737600/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN

Motivatie stemgedrag
De fractie Open VLD stemt tegen omdat wij vinden dat bij dit punt het bestuur wat betreft de
renovatie niet voldoende doordacht te werk is gegaan. Er werd ons inziens te weinig rekening
gehouden met de effectieve looptijd nodig om grote verbouwingen uit te voeren voor mensen
die een grondige renovatie wensen te doen zonder zelf in de woning te moeten verblijven
tijdens de werken.
We vinden het jammer dat niet werd ingegaan op ons voorstel om aan te passen naar 2 + 1
jaar, waarbij ook de kost voor bouwer – ook al duurt het slechts in totaliteit 2 jaar – minder
zal zijn.
Met 19 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Wim Vanbiervliet, Guy
Blomme, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen
Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den
Abbeele, Ina Quintyn), 2 stemmen tegen (Christel Verleyen, Evelyne Gomes)
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt dit reglement goed.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en
overige woongelegenheden
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
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Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting verschuldigd is.
2. Administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeente die door het
gemeentebestuur belast wordt met het beheer van het leegstandsregister.
3. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze:
a) Een aangetekend schrijven;
b) Een afgifte tegen ontvangstbewijs;
4. Decreet grond- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid en latere wijzigingen.
5. Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen
omvat, dat niet beantwoordt aan de definitie van woning zoals bedoeld onder punt 17 en niet
beantwoordt aan de definitie van kamer zoals bedoeld onder punt 7 en met uitsluiting van de
bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1° van het decreet van 19 april 1995 houdende
maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten.
6. Opnamedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in de
inventaris of in het leegstandsregister wordt opgenomen of, zolang het gebouw en/of de
woning niet uit de inventaris of van het leegstandsregister is geschrapt, het ogenblik van het
verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van eerste
inschrijving.
7. Kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken:
- WC
- bad of douche
- kookgelegenheid
en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke
ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt.
8. Leegstaand gebouw: een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de
helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt
aangewend gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden. Daarbij wordt
geen rekening gehouden met de woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie van
het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan
afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning, melding in de zin van artikel 4.2.2
van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, milieuvergunning of melding in de zin van het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en latere wijzigingen, of de
uitgereikte omgevingsvergunning of meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie
niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het
gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals
blijkt uit aangiften, akten of bescheiden.
Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld in
artikel 2,2° van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als
leegstand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het
gebouw bewoont, en dat gedeelte niet afsplitsbaar is.
Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien het na sloping van de overige gedeelten kan worden
beschouwd als een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
De bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het decreet van 19
april 1995 en latere wijzigingen, houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten zijn niet onderworpen aan deze gemeentelijke
belasting.
9. Leegstaande woning: een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij
gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt
in overeenstemming met:
1° hetzij de woonfunctie;
2° hetzij elke andere bij gemeentelijke verordening omschreven functie die een effectief en
niet-occasioneel gebruik van de woning met zich mee brengt.
10. Leegstandregister: register van leegstaande gebouwen en woningen.
11. Een nieuw gebouw of een nieuwe woning: wordt als leegstaand beschouwd als dat
gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige
vergunning/omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt
overeenkomstig §2, eerste lid, respectievelijk §3 van artikel 2.2.6 van het decreet grond- en
pandenbeleid van 27 maart 2009.
12. Overige woongelegenheden: elke woongelegenheid welke niet te definiëren valt onder
eengezinswoning en/of gebouw, en/of kamer.
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13. Ramp: een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk
recht en waardoor de schade dermate is dat het gebruik onmogelijk is, bvb. brand,
gasontploffing, blikseminslag, …
14. Renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota die door de
administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen:
- een gedetailleerd overzicht van de voorgenomen werken;
- een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal 2 jaar
een woning bewoonbaar wordt gemaakt;
- een kopie van de originele offertes of facturen ten bedrage van minimaal € 10 000;
Deze facturen en offertes mogen niet ouder zijn dan 1 jaar;
- fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren onderdelen;
- indien van toepassing een akkoord van de mede-eigenaars.
15. Sociale woonorganisatie:
Indien de houder van het zakelijk recht:
1) een sociale huisvestingsmaatschappij is, die door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen erkend is;
2) een andere sociale woonorganisatie is;
3) een autonoom gemeentebedrijf is;
4) het lokaal bestuur of een intergemeentelijke vereniging is.
16. Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
17. Eengezinswoning: elk bebouwd onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor de
huisvesting van één gezin of één alleenstaande, waarin zich geen andere woningen bevinden.
18. Zakelijk gerechtigde: de houder van een van volgende zakelijke rechten:
a) de volle eigendom
b) het recht van opstal of van erfpacht
c) het vruchtgebruik
19. Tweede verblijfplaats: een woning die voor diegene die er kan verblijven voor deze
woning niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht of het gaat om landhuizen,
bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, met
chalets gelijkgestelde caravans, en alle andere vaste woningen, maar die op elk ogenblik door
hem voor bewoning kan worden gebruikt en waarvoor de aangifte is gebeurd overeenkomstig
de bepalingen van de belastingverordening op tweede verblijven zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad. Als tweede verblijfplaats wordt niet beschouwd een woning die de voorbije 12
maanden niet effectief werd gebruikt overeenkomstig de functie tweede verblijf.
Artikel 2. Algemene bepalingen
§1. Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op woningen, kamers, gebouwen
en overige woongelegenheden die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn
opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister te rekenen vanaf datum eerste registratie.
Het leegstandsregister wordt opgemaakt en opgebouwd overeenkomstig artikel 2.2.6 van
het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009.
§2. De belasting voor een leegstaand gebouw, eengezinswoning, kamer en/of overige
woongelegenheid is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de eengezinswoning,
kamer, gebouw en/of overige woongelegenheid gedurende twaalf opeenvolgende maanden is
opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
Zolang het leegstaand gebouw, eengezinswoning, kamer en/of overige woongelegenheid niet
uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op
het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt vanaf de datum van de
1ste verjaardag.
Artikel 3. Belastingplichtige
§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde betreffende een leegstaand
gebouw, eengezinswoning, kamer en/of overige woongelegenheid op de verjaardag van de
opnamedatum in het leegstandregister.
§2. Ingeval van mede-eigendom zijn alle zakelijk gerechtigden hoofdelijk en solidair
aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.
§3. In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de
nieuwe zakelijk gerechtigde er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed is opgenomen in
het leegstandsregister.
De instrumenterende ambtenaar stelt de beheerder van het leegstandregister binnen de
maand na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht met
nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw, de datum ervan, en de
nieuwe zakelijk gerechtigden via beveiligde zending.
Als de ontstentenis van de kennisgeving ertoe leidt dat de gemeente op de datum (of
verjaardag) van de inventarisatie niet in kennis is van het feit dat er een overdracht van het
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zakelijk recht heeft plaatsgevonden, wordt de overdrager van een zakelijk recht, zoals
bedoeld in paragraaf 3 van dit artikel, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende
belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.
Artikel 4. Registratie van woningen en gebouwen die beschouwd worden als
leegstaand
4.1 Het register
De administratie maakt een leegstandsregister op bestaande uit twee lijsten, één voor
leegstaande gebouwen en één voor leegstaande woningen.
Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris ongeschikt-onbewoonbaar
verklaarde woningen kan niet opgenomen worden in het leegstandsregister.
Een woning die opgenomen is in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en
gebouwen kan eveneens opgenomen worden in het leegstandsregister.
4.2 De opnamedatum
De opname in het leegstandsregister gebeurt vanaf datum van de administratieve akte van de
leegstand.
4.3 Wijze van opname in het leegstandsregister
§1. De opsporing en vaststelling van de leegstand van gebouwen en woningen wordt
uitgevoerd door de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde bevoegde
ambtenaren. Zij zijn bevoegd om de leegstand op te sporen overeenkomstig de bepalingen
van dit reglement en vast te leggen in een gemotiveerde administratieve akte.
§2. Het vaststellen van leegstand gebeurt op basis van een gemotiveerde administratieve
akte waarin één of meerdere van onderstaande indicaties wordt opgenomen:
- ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister
- aanvraag tot vermindering van het kadastraal inkomen op grond van artikel 15 van het
Wetboek van Inkomstenbelasting
- aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand of
improductiviteit
- vermoeden van het gebruik van de woonentiteit als domiciliewoning
- vermoeden dat de woning niet wordt bewoond, ondanks inschrijving in het
bevolkingsregister
- vermoeden dat de woning niet wordt gebruikt in overeenstemming met de woonfunctie
- vermoeden dat het gebouw niet wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming
- vermoeden van een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik
overeenkomstig de woonfunctie of het normale gebruik van het gebouw kan worden
uitgesloten
- vermoeden dat het gebouw voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet
overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend
- onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden
- verzegelde toegang(en) tot de woning of het gebouw
- dichtgemaakte of gesupprimeerde raamopeningen (dichtgeplakt, dicht geschilderd)
- winddichtheid van de woning is niet gewaarborgd (belangrijke glasbreuk,
buitenschrijnwerk kan niet meer gesloten worden,...)
- onafgewerkte ruwbouw
- ernstige inpandige vernielingen: woning deels vernield of gesloopt
- langdurig aanbieden van het gebouw of de woning als ‘te huur’ of ‘te koop’
- langdurig neergelaten rolluiken
- ernstig vervuild glas- en/of buitenschrijnwerk
- uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus
- storende omgevingsaanleg: langdurig niet of slecht onderhouden omgeving/tuin
- woning is helemaal/gedeeltelijk niet gemeubeld
- getuigenverklaringen: omwonende(n), postbode, wijkagent...
- wanneer er een aangifte is gebeurd van een woning als tweede verblijfplaats, maar er is
een gegrond vermoeden dat de woning niet gebruikt wordt als tweede verblijf, wordt de
woning van de lijst van tweede verblijven geschrapt en wordt de procedure tot vaststelling
van de leegstand van de woning opgestart.
§3. De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstand
belaste ambtenaren bezitten de onderzoek-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld
in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
§4. Als uit de feitelijke indicaties niet onmiddellijk vastgesteld kan worden dat de leegstand
al minimaal twaalf opeenvolgende maanden aanhoudt, voert de administratie een tweede
controle uit. De administratieve akte bevat als besluit de beslissing tot opname in het
leegstandsregister. De datum van de administratieve akte geldt als de datum van de
vaststelling van de leegstand.
Gemeente De Pinte

22/64

§5. De administratie stelt de zakelijk gerechtigde met een aangetekende zending in kennis
van de opname van de leegstaande gebouwen en woningen in het register en bezorgt hem
ook een afschrift van de administratieve akte.
4.4 Beroep tegen de opname in het leegstandsregister
§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van
het schrijven, vermeld in art.4.3§5, kan een zakelijk gerechtigde(n) bij het college van
burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het
leegstandsregister. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend. Elk inkomend
beroepsschrift wordt geregistreerd in het leegstandsregister en een ontvangstmelding naar de
indiener(s) van het beroepsschrift verstuurd.
§2. De houder van het zakelijk recht die de opname in het register wenst te betwisten,
dient hiervoor zelf alle nodige bewijsstukken voor te leggen aan het college. Deze
bewijsstukken dienen minimaal volgende gegevens te bevatten:
- de identiteit en adres van de indiener;
- de vermelding van de administratieve akte van leegstand en van het adres van het
gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft;
- één of meer bewijsstukken die aantonen dat het gebouw of de woning niet leegstaat; de
vaststelling van de leegstand kan betwist worden met alle middelen van gemeen recht, met
uitzondering van de eed.
§3. Het beroepsschrift is alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen:
- het beroepsschrift is niet binnen de termijn ingediend;
- niet conform overeenkomstig de bepalingen § 2;
- als het niet ondertekend is;
- bij niet beveiligde zending.
§4. De al dan niet aanvaarding van een beroep kan worden voorafgegaan door een controle
van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het beroep wordt
geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het
feitenonderzoek.
§5. 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 beroepsschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.
Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het
eerste lid, kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen
aanleiding geven tot een beslissing tot opname in het leegstandsregister.
§6. Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of
het beroep van de zakelijke gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, wordt het gebouw of
de woning in het leegstandsregister opgenomen vanaf de datum van de administratieve akte
van de leegstand.
4.5 Schrapping uit het leegstandsregister
§1. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde
bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie,
vermeld in artikel 2.2.6 §2, eerste lid, van het decreet van grond- en pandenbeleid
aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden.
Desgevallend zal de beheerder van het leegstandsregister het gebouw schrappen, na het
verstrijken van het effectieve gebruik van het gebouw gedurende een periode van zes
opeenvolgende maanden, met als ingangsdatum van de schrapping de eerste dag van de
aanwending overeenkomstig de functie, vermeld in artikel 2.2.6§2, eerste lid van het decreet
grond- en pandenbeleid.
§2. Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde
bewijst dat deze eengezinswoning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende
maanden aangewend wordt in overeenstemming met de functie, vermeld in artikel 2.2.6§3
van het decreet grond- en pandenbeleid. Desgevallend zal de beheerder van het
leegstandsregister de woning, de kamer en/of overige woongelegenheid schrappen, na het
verstrijken van het effectieve gebruik van de woning, de kamer en/of overige
woongelegenheid gedurende een periode van zes opeenvolgende maanden, met als
ingangsdatum van de schrapping de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de
functie, vermeld in artikel 2.2.6§3, eerste lid van het decreet grond- en pandenbeleid.
§3. Het schrappen van de woning en/of gebouw kan enkel op uitdrukkelijk en schriftelijk
verzoek via beveiligde zending van één of meer zakelijk gerechtigden.
§4. De al dan niet inwilliging van een verzoek tot schrapping kan worden voorafgegaan door
een controle van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het
verzoek tot schrapping wordt niet ingewilligd als de toegang tot een pand geweigerd of
verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.
§5.
Bij het slopen van de woning en/of gebouw dient de beheerder van het
leegstandregister verwittigd te worden door middel van een beveiligde zending.
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§6. De beheerder van het leegstandsregister onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping
binnen een termijn van orde van twee maanden na de ontvangst van het verzoek. De
beheerder van het leegstandsregister brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing
met een beveiligde zending.
4.6 Beroep inzake beslissing beheerder leegstandsregister betreffende het niet schrappen van
de woning of het gebouw
§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van
het schrijven, vermeld in art.4.5§6, kan een zakelijk gerechtigde bij het college van
burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing betreffende het niet
schrappen van de woning/het gebouw. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend.
§2. De houder van het zakelijk recht die de beslissing van niet schrapping wenst te
betwisten, dient hiervoor zelf alle nodige bewijsstukken voor te leggen aan het college. Deze
bewijsstukken dienen minimaal volgende gegevens te bevatten:
- de identiteit en adres van de indiener;
- de vermelding van de administratieve akte van leegstand en van het adres van het
gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft;
- één of meer bewijsstukken die aantonen dat het gebouw of de woning wel kan geschrapt
worden.
§3. Het beroepsschrift is alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen:
- het beroepsschrift is niet binnen de termijn ingediend;
- niet conform overeenkomstig de bepalingen § 2;
- als het niet ondertekend is;
- bij niet beveiligde zending.
§4. De al dan niet aanvaarding van een beroep kan worden voorafgegaan door een controle
van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het beroep wordt
geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het
feitenonderzoek.
§5. 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 beroepsschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.
Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het
eerste lid, kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen
aanleiding geven tot een beslissing tot het niet schrappen van de woning of het gebouw uit
het leegstandsregister.
§6. Indien de beslissing tot het niet schrappen van de woning of het gebouw in het
leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep van de zakelijke gerechtigde
onontvankelijk of ongegrond is, blijft het gebouw of de woning in het leegstandsregister
opgenomen.
Artikel 5. Berekening van de belasting
§1. De belasting bedraagt:
2 000 euro voor een leegstaand gebouw of een leegstaande eengezinswoning.
200 euro voor individuele kamer of studentenkamer
800 euro voor elke overige woongelegenheid (vb. appartementen, …)
§2. De daaropvolgende jaren wordt de belasting als volgt vastgesteld:
2de jaar: basisbelasting x 1,5
3de jaar: basisbelasting x 2,25
4de jaar: basisbelasting x 3,375
§3. Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw of woning op het register
staat, wordt tot nul herleid en begint opnieuw te lopen bij overdracht van het zakelijk recht
betreffende het gebouw of de woning. De datum van de notariële akte geldt. Er wordt geen
rekening gehouden met de ondertekende verkoopbelofte.
Dit geldt niet voor overdrachten aan:
a. vennootschappen waarin de vroegere zakelijk gerechtigde rechtstreeks of onrechtstreeks
participeert.
b. VZW’s waar de zakelijk gerechtigde lid van is.
c. Bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van overdracht bij
erfopvolging of testament.
Artikel 6. Vrijstelling bij belasting
6.1. Aanvraag vrijstelling
De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling van de belasting dient
zelf hiervoor schriftelijk de nodige bewijsstukken in te dienen bij de beheerder van het
leegstandsregister ten laatste binnen 2 maanden na de kennisgeving van de opname in de
inventaris of binnen 2 maanden na het verstrijken van elke periode van twaalf maanden na
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opname. De vrijstelling begint te lopen op de inventarisatiedatum of vanaf de periodes van 12
maanden na inventarisatie. De vrijstelling kan niet aangevraagd worden voor periode van
meer dan 2 maanden terug in de tijd.
6.2. Van de leegstandsbelasting is vrijgesteld de belastingplichtige:
§1. die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig verblijf werd
opgenomen in een psychiatrische instelling of een ziekenhuis. Het bewijs van het verblijf
wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening, de psychiatrische instelling of het
ziekenhuis waar de belastingplichtige verblijft. Met dien verstande dat deze vrijstelling geldt
voor een periode van 1 jaar volgend op de datum van opname in het leegstandregister en
slechts geldt voor de woning die laatst bewoond werd door de belastingplichtige voor de
opname in een erkende ouderenvoorziening, psychiatrische instelling of ziekenhuis;
§2. waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke
beslissing, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend
op de datum waarop de gerechtelijke beslissing werd genomen;
§3. die sinds minder dan 1 jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw, de woning of de
overige woongelegenheid, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het
heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet voor
overdrachten:
- aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of onrechtstreeks in rechten of
in feiten gecontroleerd worden;
- indien de overdracht het gevolg is van een fusie, splitsing of een andere overgang ten
algemene titel;
- aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van overdracht bij
erfopvolging of testament.
§4. Indien de houder van het zakelijk recht:
- een sociale huisvestingsmaatschappij is, die door de VMSW erkend is, of een andere
sociale woonorganisatie is of een autonoom gemeentebedrijf is, en waarvan de woningen
en/of gebouwen zijn aangemeld voor een renovatieproject bij de VMSW.
- het lokaal bestuur of een intergemeentelijke vereniging is voor zover het panden betreft
die voorwerp uitmaken van een intentieverklaring en/of een huidig/toekomstig project m.b.t.
het oog op het realiseren van een meer kwalitatieve woonomgeving;
§5. die volle eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere woning,
met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor de periode van 1 jaar volgende op
de datum van opname in het leegstandregister.
6.3. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of woning
§1. gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan;
§2. geen voorwerp meer kan uitmaken van een omgevingsvergunning omdat een voorlopig
of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;
§3. vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat
deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van
de vernieling of beschadiging;
§4. onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader
van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een
gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een
periode van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk
gebruik;
§5. gerenoveerd wordt. Een woning of een gebouw wordt gerenoveerd als een
omgevingsvergunning, een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag voor
een omgevingsvergunning, opgemaakt door de gemeentelijke omgevingsambtenaar of een
gedetailleerde renovatienota voorgelegd wordt waaruit blijkt dat hij de nodige
renovatiewerken gaat uitvoeren, voor zover zij betrekking hebben op de woonfunctie van het
desbetreffende gebouw of woning. De vrijstelling geldt voor een termijn van één jaar en kan
éénmalig voor eenzelfde periode worden verlengd. Na 1 jaar vrijstelling kan een controle ter
plaatse gebeuren. Indien de toegang geweigerd wordt voor controle van de werken, wordt er
geen vrijstelling verleend. Voor de vergunning voor slopen en herbouwen van de woning en/of
het gebouw kan geen vrijstelling aangevraagd worden;
§6. het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeteringsof aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, §2, van de Vlaamse Wooncode;
§7. het voorwerp uitmaakt van een door het lokaal bestuur of een sociale woonorganisatie
verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode, de
vrijstelling geldt voor het belastingjaar volgend op het verkrijgen van het sociaal
beheersrecht.
6.4. Overgangsmaatregel: de goedgekeurde vrijstellingen toegekend in het kader van het
voorgaande reglement blijven behouden tot de einddatum van de vrijstelling die vermeld
Gemeente De Pinte

25/64

werd in de vrijstellingsbeslissing.
Artikel 7. Inkohiering
7.1. Inkohiering
§1. De belasting wordt ingevorderd met een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
§2. De belasting staat vermeld op het aanslagbiljet dat door het gemeentebestuur
verstuurd wordt. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van
het aanslagbiljet.
7.2. Beroepsprocedure bij belasting.
§1. De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
§2. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Het
beroep wordt per beveiligde zending betekend.
§3. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag. De wens om gehoord te worden moet uitdrukkelijk
vermeld worden in het bezwaarschrift.
§4. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien dagen
na indiening ervan.
§5. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII, (vestiging en invordering van de belastingen) hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie),
6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de
nalatigheids- en moratoriumintrest, rechten en voorrechten van de schatkist) van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit
van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij
met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 8. Inning
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de belasting ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale vorderingen en haar latere wijzigingen.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
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Belastingreglement en registratie van verwaarloosde woningen en
gebouwen

Feiten en context
Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode stelt de gemeente aan als
coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid.
Het is wenselijk dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare woningen- en
gebouwenbestand niet alleen gebruikt wordt, maar ook in goede staat blijft, omdat
verwaarlozing leidt tot verloedering, wat extra taken meebrengt voor de gemeente.
Op basis van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1996, in het bijzonder de artikelen 24 en 25, kunnen gemeenten een register van
verwaarloosde woningen en gebouwen bijhouden.
Hogere regelgeving







De Grondwet
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 2.2.6
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit
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Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1996, in het bijzonder de artikelen 24 en 25
Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode
Bestuursdecreet van 7 december 2018

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen

Motivering
Een gemeentelijk reglement dient aangenomen te worden waarin de afbakening van
verwaarlozing en de procedure tot vaststelling van verwaarlozing worden vastgesteld.
De strijd tegen de verwaarloosde woningen en gebouwen zal maar een effect zal hebben als
de opname in een verwaarlozingsregister ook leidt tot een belasting.
De vrijstellingen van belasting die in dit reglement zijn opgenomen, sluiten het best aan bij de
noden en het beleid van de gemeente.
De financiële toestand van de gemeente De Pinte rechtvaardigt en vereist de invoering van
rendabele belastingen.
Plaats in meerjarenplan en budget


0-FISCAAL/0020-00/737600/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
1°
administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid;
2°
beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen
a)
een aangetekend schrijven
b)
een afgifte tegen ontvangstbewijs;
3°
gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen
omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1° van het decreet van 19
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en
verwaarlozing van bedrijfsruimten, zoals vermeld in artikel 24, 2° van het decreet van 22
december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996;
4°
opnamedatum: de datum waarop de woning of het gebouw opgenomen wordt in het
verwaarlozingsregister;
5°
verjaardag: het ogenblik waarop een nieuwe periode van twaalf maanden verstreken is
sinds de opnamedatum, zolang de woning of het gebouw niet uit het verwaarlozingsregister is
geschrapt;
6°
verwaarlozingsregister: het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en
gebouwen, vermeld in artikel 2 van dit reglement;
7°
woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de
huisvesting van een gezin of alleenstaande, zoals vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 31°, van
de Vlaamse Wooncode;
8°
houder van het zakelijk recht: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:
a)
de volle eigendom
b)
het recht van opstal of van erfpacht
c)
het vruchtgebruik.
Hoofdstuk 1: Registratie
Artikel 2. Verwaarlozingsregister
§1. De administratie houdt een register bij van verwaarloosde woningen en gebouwen
§2. In het verwaarlozingsregister worden de volgende gegevens opgenomen:
1°
het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw
2°
de kadastrale gegevens van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw
3°
de identiteit en het adres van alle houders van het zakelijk recht
4°
het nummer en de datum van het opnameattest
5°
de gebreken en tekenen van verval die aanleiding gaven tot de opname
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6°
de eventuele ligging binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid
goedgekeurd onteigeningsplan
7°
de eventuele voorbereiding van een onteigeningsplan waarbinnen de verwaarloosde
woning of het verwaarloosde gebouw of zich situeert.
Artikel 3. Registratie van verwaarlozing
§1. Het college van burgemeester en schepenen stelt de personeelsleden aan voor de
opsporing van verwaarloosde woningen en gebouwen. De onderzoeks-, controle- en
vaststellingsbevoegdheden worden omschreven in het artikel 6 van het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
§2. Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd,
wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan
buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk,
kroonlijst of dakgoten.
Als ernstige zichtbare en storende gebreken en tekenen van verval worden beschouwd de
gebreken die verder verval op korte termijn in de hand werken. Dit geldt in het bijzonder
wanneer bij hoofd- en/of bijgebouw(en):
1°
de water- of winddichtheid is aangetast en/of
2°
de stabiliteit is aangetast en/of
3°
onderdelen dreigen los te komen en/of
4°
voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.
§3. Een verwaarloosde woning of gebouw wordt opgenomen in het verwaarlozingsregister aan
de hand van een genummerd opnameattest waaraan minstens één foto wordt toegevoegd.
Het opnameattest bevat een beschrijvend verslag met een opsomming van alle gebreken die
aanleiding gaven tot de opname in het verwaarlozingsregister. De datum van de vaststelling
is de datum van het opnameattest, en geldt eveneens als opnamedatum in het
verwaarlozingsregister.
§4. Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en
onbewoonbare woningen, kan eveneens opgenomen worden in het verwaarlozingsregister, en
omgekeerd.
§5. Een woning die of een gebouw dat in het gemeentelijke leegstandsregister staat, kan
eveneens opgenomen worden in het verwaarlozingsregister, en omgekeerd.
Artikel 4. Kennisgeving van de registratie
Alle houders van het zakelijk recht, zoals bekend bij de administratie van het Kadaster, de
Registratie en de Domeinen, worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van de
beslissing tot opname in het verwaarlozingsregister.
De kennisgeving bevat:
1°
het opnameattest met het beschrijvend verslag,
2°
informatie over de gevolgen van de opname in het verwaarlozingsregister,
3°
informatie over de beroepsprocedure tegen de opname in het verwaarlozingsregister,
4°
informatie over het schrappingsverzoek uit het verwaarlozingsregister.
De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de houder van het zakelijk recht.
Is de woonplaats van een houder van het zakelijk recht niet bekend, dan wordt de beveiligde
zending gericht aan zijn verblijfplaats. Is de verblijfplaats van een houder van het zakelijk
recht niet bekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan het adres van de woning of
het gebouw waarop het opnameattest betrekking heeft.
Artikel 5. Beroep tegen registratie
§1. Binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag na de datum van de beveiligde
zending vermeld in artikel 4, kan een houder van het zakelijk recht bij het college van
burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het
verwaarlozingsregister. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend. Het beroepschrift
moet ondertekend zijn en moet minimaal volgende gegevens bevatten:
1°
de identiteit en het adres van de indiener
2°
de vermelding van het nummer van het opnameattest en het adres van de woning of
het gebouw waarop het beroepschrift betrekking heeft
3°
de bewijsstukken die aantonen dat de opname van de woning of het gebouw in het
verwaarlozingsregister ten onrechte is gebeurd. De registratie kan betwist worden met alle
bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed.
Als datum van het beroepschrift geldt de datum van de beveiligde zending.
Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de houder van
het zakelijk recht, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot
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vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als
advocaat of als advocaat-stagiair.
§2. De administratie stuurt aan de indiener van een beroepschrift een ontvangstbevestiging.
§3. Het beroepschrift is onontvankelijk als het niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen
in paragraaf 1.
§4. Als het beroepschrift onontvankelijk is, deelt het college van burgemeester en schepenen
dit onverwijld mee aan de indiener. Het indienen van een aangepast of nieuw beroep is
mogelijk zolang de beroepstermijn van §1 niet verstreken is.
§5. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de gegrondheid van de
ontvankelijke beroepschriften. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn
voor directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een
feitenonderzoek uitgevoerd door de met de opsporing van verwaarloosde gebouwen en
woningen belaste personeelsleden.
§6. Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het beroep en betekent
zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de
dag na de betekening van het beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending
betekend.
§7. Als de beslissing tot opname in het verwaarlozingsregister niet tijdig betwist wordt, of het
beroep van de houder van het zakelijk recht onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt,
blijft de woning of het gebouw opgenomen in het verwaarlozingsregister.
Artikel 6. Schrapping uit het verwaarlozingsregister
§1. Een woning of een gebouw wordt geschrapt uit het verwaarlozingsregister wanneer de
houder van het zakelijk recht bewijst dat alle gebreken die op korte termijn verder verval in
de hand werken, zoals omschreven in artikel 3, §3 en zoals opgenomen in het beschrijvend
verslag, hersteld zijn of verwijderd. In geval van sloop moet alle puin geruimd zijn.
De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle
bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed. Als een onderzoek op stukken niet
volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met de opsporing van verwaarloosde
gebouwen en woningen belaste personeelsleden.
§2. Voor de schrapping uit het verwaarlozingsregister richt de houder van het zakelijk recht
een ondertekend en gemotiveerd verzoek aan de administratie via beveiligde zending. Dit
verzoek bevat:
1°
de identiteit en het adres van de indiener,
2°
de vermelding van het nummer van het opnameattest en het adres van de woning of
het gebouw waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft,
3°
de bewijsstukken overeenkomstig paragraaf 1 die aantonen dat de woning of het
gebouw geschrapt mag worden uit het verwaarlozingsregister.
Als datum van het schrappingsverzoek geldt de datum van de beveiligde zending.
Als het verzoek ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de houder van het
zakelijk recht, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging,
tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaatstagiair.
De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping uit het verwaarlozingsregister
en neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen na de ontvangst van het verzoek.
De administratie brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing met een beveiligde
zending. Als de kennisgeving niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het
schrappingsverzoek geacht te zijn ingewilligd.
Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het
verwaarlozingsregister. De indieningsdatum van het schrappingsverzoek geldt als datum
waarop de woning of het gebouw uit het verwaarlozingsregister wordt geschrapt.
Tegen de beslissing over het verzoek tot schrapping kan de houder van het zakelijk recht
beroep aantekenen volgens de procedure, vermeld in artikel 5.
Hoofdstuk 2: Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen
Artikel 7. Belastingtermijn en belastbare grondslag
§1. Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende
minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het verwaarlozingsregister.
§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het
gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het
verwaarlozingsregister.
Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit het verwaarlozingsregister, blijft de
belasting verschuldigd bij elke verjaardag van de opname.
Artikel 8. Belastingplichtige
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§1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht op de verwaarloosde
woning of het verwaarloosd gebouw op de verjaardag van de opname.
§2. Indien er meerdere houders van het zakelijk recht zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden
tot betaling van de totale belastingschuld.
Artikel 9. Tarief van de belasting
De belasting bedraagt:
 2.000 euro voor een woning of een gebouw
De belasting wordt vermeerderd met 1.000 euro per bijkomende nieuwe termijn van twaalf
maanden die de woning of het gebouw in het register staat, tot een maximum van 6.000
euro.
Artikel 10. Vrijstellingen
§1. De houder van het zakelijk recht kan beroep doen op de hieronder vermelde
vrijstellingen. Indien hij van een bepaalde vrijstelling gebruik wenst te maken moet hij zelf de
nodige bewijsstukken voorleggen aan de administratie. Deze vrijstellingen moeten, tenzij
anders vermeld, elk jaar opnieuw, per aanslagjaar, voor de datum van het verschuldigd zijn
van de belasting worden aangevraagd.
§2. Van de belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen is vrijgesteld:
1°
De belastingplichtige die sinds minder dan één jaar houder van het zakelijk recht is over
de woning of het gebouw, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het
belastingjaar dat volgt op het verkrijgen van het zakelijk recht. Dit bewijs moet afgeleverd
worden door het voorleggen van een attest van de notaris waaruit blijkt vanaf welke datum
de belastingplichtige eigenaar is geworden of door het voorleggen van een notarisakte.
Deze vrijstelling geldt niet voor:
a)
de overdracht aan een vennootschap die door de overdrager rechtstreeks of
onrechtstreeks gecontroleerd wordt;
b)
de overdracht die het gevolg is van een fusie, splitsing of andere overgang ten
algemene titel;
2°
De belastingplichtige die de verwaarloosde woning volledig en uitsluitend gebruikt als
zijn hoofdverblijfplaats en als die niet over een andere woning beschikt.
3°
Wegens overmacht, als de belastingplichtige aantoont dat de woning of het gebouw
opgenomen blijft in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen om redenen die
onafhankelijk zijn van zijn wil. Die vrijstelling wordt verleend voor een termijn van één jaar,
maar wordt jaarlijks verlengd als de overmacht aanhoudt.
§3. Een vrijstelling wordt verleend indien de woning of het gebouw:
1°
Gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan, of geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige
vergunning of omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is
vastgesteld. Het bewijs wordt geleverd door een attest afgeleverd door de gemeentelijke
instantie;
2°
Vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat
deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van de
vernieling of beschadiging.
Onder een ramp wordt verstaan elke gebeurtenis die uiterlijk waarneembare schade
veroorzaakt aan de woning of het gebouw, waardoor de bewoning van de woning of het
gebruik van het gebouw geheel of ten dele onmogelijk wordt. Dit dient door de
belastingplichtige met alle mogelijke bewijsvoeringen en verklaringen aangetoond te worden.
Artikel 11. Inkohiering
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 12. Betalingstermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 13. Inning
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de belasting ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale vorderingen, en haar latere wijzigingen.
Artikel 14. Bezwaar
§1. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk
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worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend
op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
§2. Het beroepschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 15. Toepasselijke regelgeving
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen,
zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken
1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126
tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing, voor zover ze niet
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 16. Bekendmaking
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 17. Inwerkingtreding
Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
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Belastingreglement op tweede verblijven

Feiten en context
De gemeente wenst de belasting op tweede verblijven verder te innen.
Het huidig reglement vervalt eind dit jaar waardoor een nieuw reglement noodzakelijk is.
De datum van 1 januari van het aanslagjaar wordt bepalend voor de aanslag.
De procedure voor aangifte van het tweede verblijf wordt aangepast.
Hogere regelgeving





De Grondwet
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 waarbij de gemeentebelasting
tweede verblijven werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen

Motivering
Het bijhouden van de bevolkingsregisters is de taak en de verantwoordelijkheid van de
gemeente en is wettelijk geregeld bij de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de
verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen. De inschrijving gebeurt door toedoen en na
onderzoek van de gemeente, zodat de bevolkingsregisters correcte informatie verschaffen
over het bevolkingsbestand.
Deze correcte informatie is noodzakelijk voor statistische redenen, zodat een goed
bevolkingsbeheer kan gevoerd worden maar is ook noodzakelijk voor de veiligheid en de
identificatie van personen. Daarom is het belangrijk dat degene die zich op een verblijfadres
kan inschrijven dit effectief doet.
De belasting op tweede verblijven kan ertoe bijdragen dat personen die hun feitelijke
verblijfplaats in de gemeente De Pinte hebben zich effectief laten inschrijven in de
bevolkingsregisters voor hun hoofdverblijfplaats.
Het is anderzijds ook billijk dat personen, die naast hun hoofdverblijfplaats ook nog over een
tweede verblijf beschikken, bijdragen tot de financiële behoeften van de gemeente daar zij
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ook vaak gebruik maken van de dienstverlening en infrastructuur van de gemeente op vlak
van cultuur, wegeninfrastructuur, afvalverwerking en andere.
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt en vereist de invoering van alle
rendabele belastingen.
Plaats in meerjarenplan en budget


0-FIESCAAL/0020-00/73770/GEMEENTE/ROO/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op de tweede verblijven.
Artikel 2. Begripsomschrijving
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf is
van de eigenaar of de huurder, maar die op elk moment door hen kan worden bewoond.
Tweede verblijven zijn eengezinswoningen, meergezinswoningen, gemengde gebouwen,
kamerwoningen, serviceflats, studio’s, weekendhuisjes, optrekjes, chalets en alle andere
vaste woongelegenheden met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans.
Als tweede verblijf wordt beschouwd: een woning waar op 1 januari niemand is ingeschreven
in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente De Pinte of waarvoor nog geen
aanvraag tot inschrijving is ingediend én die effectief gebruikt wordt.
Als zakelijk gerechtigde wordt beschouwd de houder van één van de volgende zakelijke
rechten:
 de (volle) eigendom
 in voorkomend geval, het recht van opstal of van erfpacht
 in voorkomend geval, het vruchtgebruik
Artikel 3. Berekeningsgrondslag en tarief
De belasting is ineens en voor het hele jaar verschuldigd per tweede verblijf op 1 januari van
het aanslagjaar.
De belasting bedraagt 1.000 euro per tweede verblijf.
Artikel 4. Belastingplichtige
De belastingplichtige is de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari houder is van het
zakelijk recht van het tweede verblijf.
In geval van mede-eigendom is iedere niet vrijgestelde mede-eigenaar belastingplichtige in
verhouding tot zijn aandeel in het tweede verblijf. Elke niet vrijgestelde mede-eigenaar is
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 5. Vrijstellingen
Zijn vrijgesteld van belasting voor zover aan alle voorwaarden zijn voldaan op 1 januari van
het aanslagjaar:
 het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit (volgens
de stedenbouwkundige voorschriften toegelaten beroepsactiviteiten)
 de tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens zes
maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen
 de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij aan het
belastingjaar voorafgaand kalenderjaar om welke reden dan ook, tijdelijk niet
bewoonbaar was
 de tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend kampeerterrein of
kampeerverblijfpark
 de woningen opgenomen in het gemeentelijk leegstandregister of in de gewestelijke
inventaris van ongeschikt en/of onbewoonbare woningen
De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling van de belasting dient
zelf hiervoor schriftelijk de nodige bewijsstukken in te dienen bij de beheerder van het
register uiterlijk eind februari van het aanslagjaar. De vrijstelling kan niet aangevraagd
worden voor een periode van meer dan 2 maanden terug in de tijd.
Artikel 6. Aangifte
De belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar een schriftelijke
aangifte indienen voorzien van de noodzakelijke bewijsstukken bij het gemeentebestuur (ROM
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– tweede verblijven – Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte). Dit gebeurt op een door het
gemeentebestuur voorgeschreven formulier.
Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet spontaan dit formulier
vragen aan de bevoegde administratie (ROM – tweede verblijven – Koning Albertlaan 1, 9840
De Pinte).
Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan
wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. De aangifte is laattijdig
wanneer ze na de uiterste indieningsdatum is gepost of wanneer ze na deze datum wordt
afgegeven tegen ontvangstbewijs.
De administratie kan aan de belastingplichtige een “voorstel van aangifte” bezorgen. De titel
van dit document omschrijft duidelijk dat het om een “voorstel van aangifte” gaat.
Als de gegevens correct zijn dient het “voorstel van aangifte” ten laatste op 30 juni van het
aanslagjaar ondertekend teruggestuurd worden. Als de gegevens op dit “voorstel van
aangifte” onjuist of onvolledig zijn of niet overeenstemmen met de belastbare toestand op 1
januari van het aanslagjaar moet de belastingplichtige ten laatste op 30 juni van het
aanslagjaar dit “voorstel van aangifte” verbeterd, vervolledigd en ondertekend terugsturen.
Ingeval van eigendomsverwerving in de loop van het jaar, dient de aangifte binnen de maand
te gebeuren.
De belastingplichtige is gehouden alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te verstrekken.
Artikel 7. Ambtshalve belasting
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn in dit reglement, of ingeval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting
ambtshalve gevestigd mits inachtneming van de in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008
voorziene bepalingen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25 % van de ontdoken belasting
en bedraagt maximaal 250 euro. Het bedrag van deze verhoogde belasting wordt eveneens
ingekohierd.
Artikel 8. Inkohiering
De gemeente De Pinte vestigt de belasting door middel van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9. Betalingstermijn
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10. Bezwaar en beroep tegen de aanslag
§1.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk
worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend
op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal daarvoor
is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift
een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel directeur.
Als de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting
moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.
§2.
Het beroepschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 11. Toepasselijke regelgeving
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen,
zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken
1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126
tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover ze niet
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 12. Bekendmaking
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 13. Inwerkingtreding
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Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
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Retributiereglement op de afgifte van asbestkits

Feiten en context
De intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking meetjesland –
IVM, wenst vanaf 2020 een sensibiliserend asbestproject op te starten inzake de ophaling van
asbestplaten op afroep aan huis.
Dit project werd goedgekeurd door de OVAM en zal minimaal voor een termijn van 2 jaar
lopen, het is niet uitgesloten dat dit project verlengd wordt.
De inzameling zal gebeuren via big bags. De kostprijs voor ophaling en verwerking wordt via
OVAM gesubsidieerd tot een bedrag van 90 % (geplafonneerd tot € 320 per ton). Naast een
big bag zal elk pakket een veiligheidskit bevatten evenals de nodige instructies om correct
met het asbesthoudend materiaal om te gaan.
De Pinte wenst hier aan deel te nemen en zal de big bags te koop aanbieden op het
gemeentehuis aan € 30 per pakket.
Hogere regelgeving











De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit.
wet van 28 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en latere
wijzigingen waarbij het beginsel “de vervuiler betaalt” als basis dient voor een
milieubeleid dat streeft naar een hoog beschermingsniveau
decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet)
besluit van de Vlaamse regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaamse
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(Vlarema) en latere wijzigingen
besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende retributiereglement voor
het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen

Plaats in meerjarenplan en budget
0-AFVAL/0300-02/700425/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN
Motivatie stemgedrag
Gezien de ter zitting aangebrachte opmerking om eerst te onderzoeken of dit gratis
aangeboden kan worden en/of de opbrengst van de retributie door te storten aan een goed
doel, wordt voorgesteld dit agendapunt te verdagen naar de volgende zitting van de
gemeenteraad.
Verdaagd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Dit agendapunt wordt verdaagd en opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad van januari
2020.
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Retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken,
PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep

Feiten en context
Gemeente De Pinte

34/64

Het retributiereglement is geldig tot en met 31/12/2019 waardoor een nieuw reglement
noodzakelijk is en treedt in werking op 1 januari 2020. De algemene opbouw/structuur werd
gewijzigd met het oog op gelijkvormigheid van de notulen van alle
reglementen. Aanpassingen naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019
retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.
In het vorige reglement werd geen retributie gevraagd voor evenementenzakken en PMDscholenproject zakken. Dit dient te worden aangevuld. Gezien de nieuwe wetgeving voor de
organisatie van afvalarme evenementen kunnen de afvalzakken niet meer gratis worden
aangeboden.
Hogere regelgeving










De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Het decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), waaruit blijkt dat prijsvorken moeten worden vastgesteld waarbinnen de
tarieven voor grofvuil en steenpuin moeten vallen
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16
september 2016 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2014 voor een retributie op het gebruik van
uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep
Besluit van de gemeenteraad van 29 augustus 2016 voor een retributie op het gebruik
van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen

Plaats in meerjarenplan en budget
0-AFVAL/0300-02/700424/Gemeente/DZM/IP-geen
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Een retributie te heffen op de aanschaf van restafvalzakken, GFT-stickers, PMD-zakken en
ophaling grof huisvuil aan huis welke door het lokaal bestuur ter beschikking van de inwoners
worden gesteld, voor het ophalen van gewoon huisvuil, GFT-afval, PMD en grof huisvuil.
Artikel 2.
De retributie voor de restafvalzakken bedraagt:
1,50 euro per gewone restafvalzak formaat 60 cm x 90 cm (60 liter) voor gezinnen, met
een minimum afname van 24 stuks;
0,80 euro per kleine restafvalzak formaat 50 cm x 70 cm (30 liter) voor gezinnen, met
een minimum afname van 24 stuks;
1,50 euro per gewone restafvalzak formaat 60 cm x 90 cm (60 liter) voor niet-gezinnen,
met een minimum afname van 24 stuks.
5 euro per evenementenzak met een inhoud van 300 liter;
Artikel 3.
De retributie voor de GFT-stickers bedraagt:
1,50 euro per sticker voor een 120 l container, met een minimum afname van 5 stuks;
0,60 euro per sticker voor een 40 l container, met een minimum afname van 5 stuks;
Artikel 4.
Gemeente De Pinte
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De retributie op de afgifte van PMD-zakken bedraagt 0,125 euro per zak, met een
minimumafname van 20 stuks.
Voor PMD zakken scholenprojecten bedraagt de retributie 0,125 euro per zak.
Artikel 5.
De retributie voor de ophaling van grof huisvuil op afroep bedraagt 40 EUR/300 kg + 0,10
euro/extra kg.
Artikel 6.
Restafvalzakken kunnen via het OCMW of Sociaal huis aangekocht worden per 2 stuks aan de
prijs van 1,50 euro/zak.
Artikel 7.
De restafvalzakken, PMD-zakken en GFT-stickers kunnen uitsluitend aangekocht worden in de
winkels en warenhuizen op het grondgebied van De Pinte die daartoe machtiging bekomen
hebben door het college van burgemeester en schepenen. De restafvalzakken voor nietgezinnen kunnen uitsluitend aangekocht worden op het gemeentehuis.
Aan de retributieplichtige wordt een verzoek tot betaling verzonden. Het verschuldigde bedrag
wordt betaald binnen dertig dagen vanaf verzending van de betaalbrief.
Artikel 8.
De ophaling van grof huisvuil aan huis geschiedt door de I.V.M. en is verschuldigd door
diegene die om de afroep verzoekt.
Artikel 9.
De vergoeding is verschuldigd door de persoon die het afval aanbiedt op het recyclagepark.
Deze persoon is een inwoner van De Pinte met geldige EID kaart of met een voorlopige
toegangskaart of handelaarskaart uitgereikt door het lokaal bestuur.
Artikel 10.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale vorderingen en haar latere wijzigingen.
Artikel 11.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd met de praktische organisatie
voor de invoering van de retributies.
Artikel 12.
Dit retributiereglement wordt van kracht op 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 en
bekendgemaakt conform de voorwaarden van het decreet over het lokaal bestuur.
Het retributiereglement van 23 juni 2014 op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMDzakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep wordt vanaf 1 januari 2020 opgeheven.
Artikel 13.
Afschrift van onderhavige beraadslaging zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de
provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, IVM en OVAM.
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Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten,
compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken

Feiten en context
Het retributiereglement is geldig tot en met 31/12/2019 waardoor een nieuw reglement
noodzakelijk is. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2020. De algemene
opbouw/structuur werd gewijzigd met het oog op gelijkvormigheid van de notulen van alle
reglementen. Aanpassingen naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019
retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.
Het bestuur van IVM bekrachtigt de toelage voor de verkoop van compostmaterialen aan de
huidige prijzen.
Hogere regelgeving


De Grondwet.
Gemeente De Pinte
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Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), waaruit blijkt dat prijsvorken moeten worden vastgesteld waarbinnen de
tarieven voor grofvuil en steenpuin moeten vallen
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16
september 2016 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2015 voor een retributie op het gebruik
van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen

Plaats in meerjarenplan en budget


0-COMPOST/0300-02/700422/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Een retributie te heffen op de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en
beluchtingsstokken.
Artikel 2.
De retributie voor een compostvat bedraagt 13,50 euro.
Artikel 3.
De retributie voor een compostbak bedraagt 27 euro.
Artikel 4.
De retributie voor een wormenbak bedraagt 10 euro.
Artikel 5.
De retributie voor een beluchtingsstok bedraagt 2 euro.
Artikel 6.
Alle materialen kunnen aangekocht worden via de milieudienst.
Artikel 7.
De vergoeding is verschuldigd door de persoon die één van bovenstaande materialen
aankoopt.
Artikel 8.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het
gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en
niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen.
Artikel 9.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd met de praktische organisatie
voor de invoering van de retributies.
Artikel 10
Dit retributiereglement wordt van kracht op 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 en
bekendgemaakt conform de voorwaarden van het decreet lokaal bestuur.
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Het retributiereglement van 31 augustus 2015 op de verkoop van compostvaten,
compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken wordt opgeheven.
Artikel 11.
Afschrift van onderhavige beraadslaging zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de
provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, IVM en OVAM.
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Retributiereglement voor het afleveren van een conformiteitsattest

Feiten en context
Het huidige retributiereglement is geldig tot en met 31 december 2019 waardoor een nieuw
reglement noodzakelijk is.
Inhoudelijk zijn er geen fundamentele wijzigingen t.o.v. het vroeger reglement.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor
woningen van 12 juli 2013

Vorige beslissingen



Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 voor een retributie voor het
afleveren conformiteitsattest
Het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 voor het retributiereglement voor
het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen

Plaats in meerjarenplan en budget


0-ROO/0600-02/700412/GEMEENTE/ROO/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Een retributie te heffen op het afleveren van een conformiteitsattest.
Artikel 2.
De retributie bedraagt 62,50 euro per conformiteitsattest voor een zelfstandige woning.
Artikel 3.
De retributie bedraagt 62,50 euro per conformiteitsattest voor een kamerwoning, verhoogd
met 12,50 euro per kamer vanaf de zesde kamer, zonder meer dan 1 250 euro te mogen
bedragen.
Artikel 4.
De retributie vermeld onder artikels 2 en 3 is eveneens verschuldigd wanneer de afgifte van
een conformiteitsattest geweigerd wordt.
Artikel 5.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient in consignatie gegeven bij de
aanvraag. Aan de retributieplichtige wordt een verzoek tot betaling verzonden. Het
verschuldigde bedrag wordt betaald binnen dertig dagen vanaf verzending van de betaalbrief.
Artikel 6.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale vorderingen en latere wijzigingen.
Artikel 7.
Dit retributiereglement treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025
en wordt bekendgemaakt conform de voorwaarden van het decreet over het lokaal bestuur.
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Artikel 8.
Afschrift van onderhavige beraadslaging zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de
provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
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Retributiereglement op het afleveren van omgevingsvergunningen,
meldingen en andere vergunningen ivm stedenbouw en milieu en
stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen

Feiten en context
Op het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen,
omgevingsvergunningen en aktename van meldingen wordt een retributie geheven. Ook op
het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen.
Het huidige reglement op het afleveren van omgevingsvergunningen is een
belastingreglement, maar gezien het hier gaat om een dienstverlening wordt dit een
retributiereglement. Het behandelen van aanvragen en meldingen met de invoering van het
omgevingsvergunningsloket brengt een belangrijke werklast met zich mee voor de
gemeentelijke diensten en het inscannen van aanvragen en meldingen betekent een
belangrijke meerkost voor de gemeente. Vandaar dat een verhoging van de retributie
verantwoord is.
Wijzigingen aan de huidige reglementen: er wordt voor geopteerd om de beide reglementen
inzake het afleveren van omgevingsvergunningen en inzake het afleveren van
stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen in één retributiereglement onder te brengen.
Hogere regelgeving










Artikel 170 §4 van de Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit.
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen
Decreet van 2 juni 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de
omgevingsvergunning
Decreet van 5 april 1995 houdende bepalingen inzake milieubeleid (DABM)
Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne van 1 juni 1995 (Vlarem II)

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 29 augustus 2016 op het afleveren van
stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen
Besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 betreffende de
gemeentebelasting op het afleveren van omgevingsvergunningen
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt een retributie geheven op het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen,
verkavelingsvergunningen, omgevingsvergunningen en aktename van meldingen en op het
afleveren van stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen.
Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door de persoon aan wie het stuk door het gemeentebestuur –
op aanvraag of ambtshalve – wordt uitgereikt. Indien de aanvraag wordt geweigerd door het
college van burgemeester en schepenen, maar bij beroep in eerste of tweede aanleg wordt
vergund, dient ze alsnog betaald te worden. De aanvrager wordt hier door de gemeente van
op de hoogte gebracht.
Gemeente De Pinte
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Artikel 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt op de afgifte van omgevingsvergunningen en andere:
Omschrijving
Tarief in euro
Stedenbouwkundig attest
50
Aanvraag van een omgevingsvergunning of melding, met
50
stedenbouwkundige handeling zonder medewerking architect al dan niet in
combinatie met een melding (IIOA klasse 3)
Aanvraag van een omgevingsvergunning of melding, met
125
stedenbouwkundige handeling met medewerking architect al dan niet in
combinatie met een melding (IIOA klasse 3)
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting
300
klasse 1 (IIOA* klasse 1) in combinatie met een stedenbouwkundige
handeling
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting
250
klasse 1 (IIOA klasse 1) niet in combinatie met een stedenbouwkundige
handeling
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting
200
klasse 2 (IIOA klasse 2) in combinatie met een stedenbouwkundige
handeling
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting
150
klasse 2 (IIOA klasse 2) niet in combinatie met een stedenbouwkundige
handeling
Omgevingsproject met enkel meldingsplicht (IIOA klasse 3)
50
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, 250 + 250 per
met wegenis
lot of per
voorziene
woonentiteit.
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, 125 + 250 per
zonder wegenis
lot of per
voorziene
woonentiteit
Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling op verzoek van de aanvrager,
250 + 250 per
met wegenis
extra gecreëerd
lot of per extra
voorziene
woonentiteit
Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling op verzoek van de aanvrager,
125 + 250 per
zonder wegenis
extra gecreëerd
lot of per extra
voorziene
woonentiteit
Verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden.
50
* IIOA: “ingedeelde inrichting of activiteit” zoals omschreven in het Besluit op de
Omgevingsvergunning
De retributie wordt verhoogd met:
- de publicatiekosten van de bekendmaking van het openbaar onderzoek in dag- of
weekbladen;
- het bedrag van de (aangetekende) zending(en) per aangeschreven betrokkene in het kader
van het openbaar onderzoek;
- 50 euro per dossier indien de aanvraag niet digitaal wordt ingediend.
Aan de retributieplichtige wordt een verzoek tot betaling verzonden. Het verschuldigde
bedrag wordt betaald binnen dertig dagen vanaf verzending van de betaalbrief.
Artikel 4.
De retributie wordt vastgesteld als volgt op het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels
en inlichtingen:
100 euro voor een stedenbouwkundig uittreksel (vergunningen + plannenregister)
50 euro voor het ‘mini-inlichtingenformulier vastgoedinformatie’
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De retributie wordt contant betaald op het moment van de aanvraag of melding. Indien de
retributie niet contant wordt betaald, krijgt de retributieplichtige een verzoek tot betaling met
het verschuldigde bedrag toegezonden.
Artikel 5.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale vorderingen en latere wijzigingen.
Artikel 6.
Dit retributiereglement treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025
en wordt bekendgemaakt conform de voorwaarden van het decreet over het lokaal bestuur.
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Belastingreglement op het bouwen, herbouwen, verbouwen en
uitbreiden van gebouwen

Feiten en context
Op het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van gebouwen wordt een belasting
geheven. Het huidige belastingreglement aangenomen bij gemeenteraadsbesluit van 26
september 2016 betreffende de belasting op het bouwen, uitbreiden en herbouwen van
gebouwen dient te worden hernieuwd. Sedert 1 januari 2018 geldt voor aanvragen ingediend
bij het college van burgemeester en schepenen, zowel voor ingedeelde inrichtingen en
activiteiten als voor stedenbouwkundige handelingen, de bepalingen van het
omgevingsvergunningsdecreet waardoor een hernieuwing zich opdringt.
Hogere regelgeving










De Grondwet.
Wetboek van de inkomstenbelastingen en haar uitvoeringsbesluiten.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Het decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Het decreet houdende de Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en latere
wijzigingen.
Het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.

Vorige beslissingen



het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 betreffende de belasting op
het bouwen, uitbreiden en herbouwen van gebouwen
het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende het
retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en
latere wijzigingen

Motivering
De financiële toestand van de gemeente De Pinte rechtvaardigt en vereist de invoering van
rendabele belastingen.Het belastbaar bouwvolume is gekoppeld aan een goedgekeurde
omgevingsvergunning. Omwille van de wijziging in de wetgeving en in de behandeling van de
aanvragen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning of aktename, is het ook
noodzakelijk dat het nieuwe belastingreglement de nieuwe terminologie gebruikt.
Plaats in meerjarenplan en budget


0-FISCAAL/0020-00/737000/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Gemeente De Pinte
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Artikel 1.
Er wordt een contantbelasting geheven op het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden
van gebouwen.
Artikel 2.
De belasting is verschuldigd door de houder van een omgevingsvergunning, melding of
andere vergunningen met betrekking tot het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden
van gebouwen.
Artikel 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
§1. Gebouwen uitsluitend voor huisvesting:
- 0,25 euro/m³ voor de eerste 750 m³;
- 0,75 euro/m³ voor het deel 750 tot 1 500 m³;
- 1,25 euro/m³ voor het deel boven de 1 500 m³.
§2. Gebouwen gemengd gebruik huisvesting en ander gebruik:
- voor deel huisvesting:
- 0,25 euro/m³ voor de eerste 750 m³;
- 0,75 euro/m³ voor het deel 750 tot 1 500 m³;
- 1,25 euro/m³ voor het deel boven de 1 500 m³.
- voor deel ander gebruik:
- 2 euro/m³
§3. Schoolgebouwen en gebouwen die langdurig en hoofdzakelijk dienstig zijn of zullen zijn
voor door de gemeente erkende verenigingen:
- 0,25 euro/m³.
§4. Gebouwen ander gebruik:
- 2 euro/m³.
§5. Land- en tuinbouw:
- 0,15 euro/m³.
De minimumbelasting bij bebouwing, verbouwing en uitbreiding bedraagt telkens 25,00 euro.
Artikel 4.
De belasting wordt contant ingevorderd na ontvangst van de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen per aangetekende zending of bij afhaling op het gemeentehuis.
De belasting moet betaald worden binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek tot
betaling. Indien de belasting niet contant betaald wordt, wordt de belasting een
kohierbelasting. De kohierbelasting dient betaald te worden twee maanden na verzending van
het aanslagbiljet op het rekeningnummer dat vermeld staat op het aanslagbiljet met
vermelding van bijhorende gestructureerde mededeling.
Artikel 5.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting
bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de datum van de contante inning van de belasting.
Indien de contantbelasting een kohierbelasting geworden is, kan de belastingschuldige of zijn
vertegenwoordiger bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen
een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet.
Het bezwaar moet op straffe van verval schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd zijn.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen.
Indien de belastingsschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, moet dit
uitdrukkelijk vermeld worden in het bezwaar.
Artikel 6.
Dit belastingreglement treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025
en bekendgemaakt conform de voorwaarden van het decreet over het lokaal bestuur.
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Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) - goedkeuring
reglement en protocollen

Feiten en context
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Met de vier gemeenten van de politiezone Schelde-Leie werd afgesproken om het huidig GAS
reglement een update te geven.
Hiervoor werden een aantal werkgroepen georganiseerd waarbij de schepencolleges en
gemeenteraden de nodige tijd kregen om hun opmerkingen te formuleren.
Op de politieraad van 18 november 2019 werd het nieuwe GAS reglement goedgekeurd. Dit
ligt nu ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de vier gemeentebesturen.
Hogere regelgeving





Decreet over het lokaal bestuur
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden
en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Koninklijk Besluit van 09 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met
automatisch werkende toestellen, inclusief eventuele wijzigingen

Vorige beslissingen



Gemeenteraadsbesluit van 10 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring aan
het GAS reglement
Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement voor het
innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Goedkeuring te verlenen aan het Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties zoals
gehecht in bijlage, samen met de aangehechte protocollen 'GASprotocolverkeer' en
'GASprotocolnietverkeer'.
Artikel 2.
De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om de protocollen te
ondertekenen.
Artikel 3.
Het GAS-reglement dat van kracht is sinds 1 januari 2016 wordt opgeheven vanaf 1 januari
2020.
Artikel 4.
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
Artikel 5.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 6.
Een afschrift van deze beslissing wordt samen met het GAS reglement overgemaakt aan:
- Milieudienst gemeente De Pinte
- Dienst Interne zaken gemeente De Pinte
- Politiezone Schelde-Leie
- Provincie Oost-Vlaanderen
- Procureur des Konings
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Retributiereglement voor burgerlijke huwelijken

Feiten en context
De ambtenaar van de burgerlijke stand is bevoegd om het huwelijk te voltrekken.
Het huwelijk wordt voltrokken op de door de partijen aangewezen dag. Het staat de
ambtenaar van de burgerlijke stand vrij het uur te kiezen in zoverre dat het uur de
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openbaarheid van de voltrekking van het huwelijk niet in het gedrang brengt. Anderzijds kan
de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren om een huwelijk te voltrekken op een
zondag of op een wettelijke feestdag. Het huwelijk wordt voltrokken ten vroegste de 14de dag
na de datum van de opmaak van de akte van aangifte en ten laatste 6 maanden en 14 dagen
na deze datum.
Het reglement bepaalt de retributie die de aanstaande echtgenoten - afhankelijk van hun
keuze - dienen te betalen.
Het huidig reglement vervalt op 31 december 2019 waardoor een nieuw reglement
noodzakelijk is.
Aanpassingen ten opzichte van het vorig reglement:
- de algemene opbouw/structuur werd gewijzigd met het oog op gelijkvormigheid van de
notulen van alle reglementen
- de inwerkingtreding
- aanpassingen naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019
retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
- aanvulling ter verduidelijking wanneer er niet kan gehuwd worden
- gratis aanbieden van 1 glas per aanwezige op het burgerlijk huwelijk
Hogere regelgeving






De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit
Burgerlijk Wetboek

Vorige beslissingen



Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013
Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement voor het
innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Motivering
Het huidig retributiereglement voor burgerlijke huwelijken loopt tot 31 december 2019.
Momenteel wordt een retributie van 125 euro gevraagd voor de voltrekking van een huwelijk
op een weekdag na 16 uur of op zaterdagvoormiddag.
Er wordt een basisreceptie door het bestuur aangeboden van maximum 4 flessen cava en 1
fles fruitsap.
Indien de basisreceptie - zoals hierboven vermeld - voor het koppel niet toereikend is, hebben
zij in het huidig reglement de mogelijkheid om extra flessen cava of fruitsap aan te schaffen.
De vraagprijs - zoals vastgelegd in het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 bedraagt voor een fles cava 18 euro en voor een fles fruitsap 8 euro.
Het bestuur kiest ervoor om een gratis basisreceptie (1 glas per persoon) aan te bieden
ongeacht het aantal aanwezigen.
De verschuldigde bijdrage voor een huwelijk op weekdagen na 16 uur of op
zaterdagvoormiddag blijft ongewijzigd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt een retributie geheven op het voltrekken van een burgerlijk huwelijk op een
weekdag na 16 uur en op zaterdagvoormiddag.
Artikel 2.
Er kan niet gehuwd worden op feestdagen, zaterdagnamiddag en zondag.
Artikel 3.
Er kan slechts een huwelijksdatum vastgelegd worden in functie van de beschikbaarheid.
Artikel 4.
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Het is niet toegestaan om eigen dranken of etenswaren mee te brengen.
Artikel 5.
De retributie voor het voltrekken van een burgerlijk huwelijk op een weekdag na 16 uur en op
zaterdagvoormiddag wordt vastgesteld op 125 euro.
Artikel 4.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale vorderingen en haar latere wijzigingen.
Artikel 5.
Het retributiereglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 6.
Alle voorafgaande, hiermee verbandhoudende beslissingen worden opgeheven vanaf de
inwerkingtreding van dit reglement.
Artikel 7.
Dit retributiereglement geheven op het voltrekken van een huwelijk op weekdagen na 16 uur
en op zaterdagvoormiddag heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december
2025.
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Belastingreglement voor het afleveren van administratieve stukken
en/of uitvoeren van administratieve handelingen door de dienst
Burgerzaken

Feiten en context
Het gemeentebestuur heft een belasting bij de aanvraag en/of afgifte van bepaalde
administratieve stukken en/of handelingen die wettelijk of decretaal geregeld zijn.
Gezien de gemeente eigen personeel en middelen voorziet in deze wettelijk geregelde
documenten en/of handelingen, is het wenselijk dat de gemeente een vergoeding hiervoor
vraagt aan de aanvrager van de documenten.
Het huidig reglement vervalt op 31 december 2019 waardoor een nieuw reglement
noodzakelijk is.
Aanpassingen ten opzichte van het vorig reglement:
- de algemene opbouw/structuur werd gewijzigd met het oog op de gelijkvormigheid van de
notulen en alle reglementen
- de inwerkingtreding
- aanpassingen naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019
retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale invorderingen
- Toevoeging van een belasting naar aanleiding van de mogelijkheid tot aanvraag van een
voornaamswijziging
- Titel
- Schrapping van de gratis afgifte van een eerste identiteitskaart aangevraagd door een 12jarige
- De tarieven worden in een afzonderlijke bijlage opgenomen enkel omdat het moeilijk is
tabellen in het huidige notulenbeheersysteem op te nemen
Hogere regelgeving







De Grondwet
Burgerlijk Wetboek
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit
De wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling
van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991
betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
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Ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de
vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische
identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische
kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en de elektronische
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen en de biometrische
kaarten en de biometrisch verblijfstitels afgeleverd aan vreemde onderdanen van
derde landen - en latere wijzigingen
Omzendbrief van 8 mei 2017 van de FOD Binnenlandse zaken betreffende de
coördinatie van de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de
bevolkingsregisters, de elektronische identiteitskaart (eID) van Belg en het
elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)
Omzendbrief van 12 september 2017 van de FOD Binnenlandse Zaken tot vaststelling
van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van
verschillende identiteits- en verblijfsdocumenten
Omzendbrief van 5 november 2019 van de FOD Binnenlandse Zaken betreffende de
vergoedingen ten laste van de gemeente voor de uitreiking van de elektronische
identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari 2020.
Koninklijk Besluit van 3 juli 2012 betreffende het rijbewijs in kaartmodel
Omzendbrief van 26 november 2013 van de FOD Mobiliteit en Vervoer waarbij wordt
meegedeeld dat de federale retributie voor het afleveren van een internationaal
rijbewijs wordt vastgesteld op 16 euro en de gemeente de mogelijkheid wordt
geboden bovenop dit bedrag gemeentetaks te heffen;

Vorige beslissingen



Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 'Gemeentebelasting voor het afleveren
van reispassen, elektronische identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten,
duplicaat pin/puk-code, Kids-ID en rijbewijzen
Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement voor het
innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Motivering
Het huidig belastingreglement voor het afleveren van administratieve stukken (GR 19
december 2016) loopt tot 31 december 2019.
Sinds 1 augustus 2018 is de bevoegdheid om te beslissen over verzoeken tot
voornaamswijziging overgeheveld van de minister van justitie naar de ambtenaar van de
burgerlijke stand, die 3 maanden de tijd krijgt om het dossier te beoordelen en de
gerechtelijke antecedenten van de verzoeker na te gaan. De wet laat toe aan de gemeenten
om voor deze prestaties een vergoeding te bepalen. Het is wenselijk om voor een verzoek tot
voornaamswijziging een vergoeding te voorzien gelet op het administratieve werk dat hiermee
gepaard gaat.
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in artikel 370/3, §4, vierde lid dat elke persoon die de
overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenkomt met
zijn innerlijk beleefde genderidentiteit, éénmaal om deze reden om een
voornaamsverandering kan verzoeken, behalve indien de verandering van de voornaam werd
toegestaan door de familierechtbank na een nieuwe aanpassing van de registratie van het
geslacht. Artikel 340/4 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de retributie van aanvragen
tot voornaamswijzigingen door transgenders niet hoger mag zijn dan 10 procent van het
normale tarief.
Personen van vreemde nationaliteit - die een verzoek tot verkrijging van de Belgische
nationaliteit hebben ingediend en geen voorna(a)m(en) hebben bij een verzoek tot
voornaamstoevoeging - zijn vrijgesteld van enige retributie.
In het huidig reglement is voorzien dat de eerste identiteitskaarten kosteloos afgeleverd
worden aan de aanvrager. Deze beslissing dateert van de tijd dat er slechts een kidsID was
met een geldigheid tot de dag voordat een kind 12 werd. Ondertussen is die wetgeving
gewijzigd en blijft een kids-ID 3 jaar geldig ongeacht de datum van aanvraag van het
document. In principe kan iemand de dag voordat zijn kind 12 wordt nog een kidsID
aanvragen, die zal dan 3 jaar geldig zijn en bijgevolg is het mogelijk dat een jongvolwassene
van 15 jaar nog een kidsID heeft als identiteitsbewijs.
Het huidig reglement stelt dat kinderen die 12 jaar zijn op het ogenblik van de aanvraag van
een identiteitskaart deze eerste kaart gratis krijgen (de kostprijs wordt betaald door de
gemeente). Wanneer een kind op een later tijdstip zijn kidsID heeft aangevraagd, is het
mogelijk dat die langskomt voor de aanvraag van een identiteitskaart als hij 13 is. Deze
krijgen dan geen gratis kaart terwijl het ook hun eerste identiteitskaart is.
Het is dus niet zo evident voor de medewerkers om telkens die verjaardagen te berekenen en
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een plausibele uitleg te verstrekken wanneer iemand in het nadeel is.
Bijgevolg worden deze gratis kaarten niet meer voorzien in het nieuwe reglement.
De overige tarieven blijven ongewijzigd.
De financiële toestand van de gemeente De Pinte rechtvaardigt en vereist de invoering van
rendabele belastingen.
Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel tot aanpassing van het reglement en waarbij
wordt voorgesteld om volgende toevoeging ter stemming voor te leggen:
"Toevoeging aan bijlage 1 'tarieven':
1.3. De eerste identiteitskaart

0,00 euro."

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt een belasting geheven op de afgifte van administratieve stukken en/of handelingen.
Artikel 2.
De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie het stuk door het gemeentebestuur op
aanvraag wordt uitgereikt.
Artikel 3.
De belasting zoals opgenomen in bijlage worden vastgesteld en geheven bovenop de kostprijs
vastgesteld door de hogere overheid.
Artikel 4.
Zijn van belasting vrijgesteld:
- de stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit of een andere
overheidsbeslissing kosteloos door het gemeentebestuur worden afgegeven;
- voor wat betreft de voornaamswijzigingen, personen van vreemde nationaliteit die een
verzoek tot verkrijging van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen
voorna(a)m(en) hebben bij het verzoek tot voornaamstoevoeging.
Artikel 5.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de belasting ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale schuldvorderingen en haar later wijzigingen.
Artikel 6.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Artikel 7.
Het belastingreglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het
lokaal bestuur.
Artikel 8.
Het belastingreglement van 19 december 2016 voor het afleveren van reispassen,
elektronische identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten, duplicaat pin/puk-code,
Kids-ID en rijbewijzen wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van dit reglement.
Artikel 9.
Dit belastingreglement geheven op het afleveren van administratieve stukken en handelingen
door de dienst Burgerzaken heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december
2025.
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Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen
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Feiten en context
De gemeentelijke activiteiten zijn erop gericht aan de noden van de plaatselijk bevolking
tegemoet te komen. In die zin is het aangewezen om de uitgaven verbonden aan het
begraven van de dierbaren in een reglement vast te leggen. De retributie kan omschreven
worden als de billijke vergoeding wegens het gebruik maken van een door de gemeente
ingerichte dienst. De retributie is slechts verschuldigd in de mate dat de betrokkene zelf wil
en zelf vrijwillig kan oordelen in hoeverre hij al dan niet gebruik wenst te maken van deze
dienst. Het bestaande retributiereglement en het belastingreglement worden samengevoegd
ter verduidelijking.
Het huidig reglement vervalt op 31 december 2019 waardoor een nieuw reglement
noodzakelijk is.
Aanpassingen ten opzichte van het vorig reglement:
- de algemene opbouw/structuur werd gewijzigd met het oog op gelijkvormigheid van de
notulen en alle reglementen
- de inwerkingtreding
- aanpassingen naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019
retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
- het gemeenteraadsreglement 'Gemeentebelasting op de gemeentelijke begraafplaatsen' en
het 'Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen' worden samengevoegd.
- De tarieven worden in een afzonderlijke bijlage opgenomen enkel omdat het moeilijk is
tabellen in het huidige notulenbeheersysteem op te nemen
Hogere regelgeving








De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit
Decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en lijkbezorging en latere
wijzigingen
Omzendbrief BA-2006/03 van 10/03/2006 betreffende de toepassing van het decreet
van 16/01/2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten.
Besluit van de Vlaamse regering van 14/05/2004 tot organisatie, inrichting en beheer
van de begraafplaatsen en crematoria.

Vorige beslissingen





Gemeenteraadsbesluit van 10 december 2015: Retributiereglement begraafplaatsen
Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013: Gemeentebelasting op de
begraafplaatsen
Gemeenteraadsbesluit van 10 december 2015: Gemeentelijk reglement voor de
gemeentelijke begraafplaatsen - aanpassing
Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019: Retributiereglement voor het innen van
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Motivering
Het huidig retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en het reglement
'gemeentebelasting op de gemeentelijk begraafplaatsen' lopen tot 31 december 2019.
Het is aangewezen om over 1 duidelijk reglement te beschikken.
Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt een retributie geheven voor grafconcessies, uitstrooiingen, opgravingen en
naamplaatjes op de gemeentelijke begraafplaatsen.
Artikel 2.
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1. Een concessieaanvraag of een aanvraag tot hernieuwing wordt ingediend door de
concessiehouder of de gemachtigde via een aanvraagformulier te bekomen bij de dienst
Burgerzaken of de gemeentelijke website.
2. De concessietermijn vangt aan vanaf de datum van de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen bij de begraving van de eerste overledene of bij de plaatsing van
de eerste asurn. Deze is de eerste begunstigde van de concessie.
3. Het bedrag van de retributie moet in handen worden gesteld van de financieel directeur die
er kosteloos kwitantie over aflevert en dit uiterlijk binnen de 30 dagen na het toekennen an
de concessie.
Artikel 3.
De tarieven zoals opgenomen in bijlage worden vastgesteld.
Artikel 4.
De concessiehernieuwingen worden toegekend door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 5.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale vorderingen en haar latere wijzigingen.
Artikel 6.
Het retributiereglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het
lokaal bestuur.
Artikel 7.
Het retributiereglement van 10 december 2015 en het reglement 'gemeentebelasting op de
gemeentelijke begraafplaatsen' van 16 december 2013 worden opgeheven vanaf de
inwerkingtreding van dit reglement.
Artikel 8.
Het retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen heeft uitwerking vanaf 1 januari
2020 tot en met 31 december 2025.
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Retributiereglement voor de afgifte van trouwboekjes

Feiten en context
In België is het gebruikelijk een trouwboekje te geven aan personen die in het huwelijk
treden, hoewel het gemeentebestuur er vrij over beslist of ze trouwboekjes al dan niet ter
beschikking stelt. Het trouwboekje bevat gegevens opgenomen in de huwelijksakte en laat
ruimte voor andere inlichtingen met betrekking tot de staat van de echtgenoten en hun
kind(eren). Het trouwboekje kent in België geen authentieke bewijskracht, maar is wel nuttig
als eerste aanwijzing van de staat van personen en de juiste schrijfwijze van de naam.
De kosten van het trouwboekje zijn ten laste van de echtgenoten.
In dit reglement wordt de retributie voor een trouwboekje vastgelegd.
Het huidig reglement vervalt op 31 december 2019 waardoor een nieuw reglement
noodzakelijk is.
Aanpassingen ten opzichte van het vorig reglement:
- de algemene opbouw/structuur werd gewijzigd met het oog op gelijkvormigheid van de
notulen van alle reglementen
- de inwerkingtreding
- aanpassingen naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019
retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
- het retributiebedrag
Hogere regelgeving




De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
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De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit
Burgerlijk Wetboek

Vorige beslissingen



Gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2013, retributiereglement voor de afgifte van
trouwboekjes
Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en haar later wijzigingen.

Motivering
Het huidig retributiereglement voor de afgifte van trouwboekjes loopt tot 31 december 2019.
Momenteel wordt bijgevolg een retributie gevraagd van 15 euro voor een huwelijksboekje.
De effectieve kostprijs voor een huwelijksboekje, inclusief titelblad bedraagt momenteel
22,011 euro.
De huidige retributie dekt de effectieve kost momenteel niet meer.
Het is aangewezen om voor dit administratief stuk te werken met een vast bedrag.
Het voorstel is om een retributie te heffen van 25 euro voor de afgifte van een trouwboekje.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt een retributie geheven op de afgifte van trouwboekjes.
Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door de persoon aan wie het stuk door het gemeentebestuur op
aanvraag wordt uitgereikt.
Artikel 3.
De retributie op de afgifte van een trouwboekje wordt vastgesteld op 25 euro.
Artikel 4.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale schuldvorderingen en haar later wijzigingen.
Artikel 5.
Het retributiereglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het
lokaal bestuur.
Artikel 6.
Het retributiereglement van 17 juni 2013 voor de afgifte van trouwboekjes wordt opgeheven
vanaf de inwerkingtreding van dit reglement.
Artikel 7.
Dit retributiereglement geheven op de afgifte van een trouwboekje heeft uitwerking vanaf 1
januari 2020 tot en met 31 december 2025.
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Retributiereglement voor de tijdelijke inname van het openbaar
domein 2020 - 2025

Feiten en context
Bij een tijdelijke inname van het openbaar domein is er steeds een toelating nodig van de
gemeente.
De afgelopen jaren is het proces gewijzigd en heeft de praktijk aangetoond dat een
vereenvoudiging nodig is van de procedure voor innames openbaar domein.
In het kader van de digitalisering beschikt de gemeente sinds kort over software voor de
behandeling van de innames van het openbaar domein die gemeenschappelijk aangekocht
werd met Gavere en Nazareth.
Gemeente De Pinte
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Na overleg met deze gemeenten lijkt het wenselijk om allemaal hetzelfde principe te hanteren
betreffende de inname van openbaar domein.
Om opeenvolgende aanpassingen van dezelfde aanvraag te vermijden is het wenselijk een
retributie te heffen op de innames van het openbaar domein. Het huidig reglement vervalt
bovendien eind dit jaar waardoor een nieuw reglement noodzakelijk is.
Hogere regelgeving





De Grondwet
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit

Motivering
Het is de bedoeling dat aanvragers hun inname van het openbaar domein grondig plannen,
zodat er geen nodeloze administratieve handelingen noodzakelijk zijn en dat er geen
gevaarlijke situatie kunnen ontstaan op het openbaar domein.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor de tijdelijke inname van het openbaar
domein, zoals gehecht in bijlage, goed. Het reglement gaat in op 1 januari 2020 en eindigt op
31 december 2025.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
domein 2020 - 2022

Feiten en context
Steden, gemeenten en burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van
en/of het onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Deze
werken vinden plaats langs gemeentelijke wegen en hebben bijgevolg een impact op het
openbaar domein. Bovendien moeten er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen
ook geregeld dringende werken worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit
van de dienstverlening en daarnaast zijn er een aantal werken zoals aansluitingswerken,
herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben
op het openbaar domein.
Op 6 maart 2017 werd daarom de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs
gemeentewegen goedgekeurd door de gemeenteraad, die tot doel heeft een snelle en vlotte
uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot
een minimum te herleiden. Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande
uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten.
Naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaal concept en
het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP..., werd de Code geactualiseerd. Het
huidig reglement vervalt bovendien eind dit jaar waardoor een nieuw reglement noodzakelijk
is.
Hogere regelgeving





De Grondwet
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 6 maart 2017 betreffende de goedkeuring van de
Code voor Infrastructuur- en Nutswerken

Motivering
Sedert verschillende jaren kunnen de gemeenten aan de distributienetbeheerders een
retributie aanrekenen voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein
naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen. De mogelijkheid om bij de
distributienetbeheerder de betaling te verkrijgen van een gemeentelijk opgelegde
retributieheffing vindt zijn grondslag in de statuten, waarvoor de raad van bestuur een
algemeen kader kan creëren, en voor zover dit aanvaard is in het distributienettarief door de
reguleringsinstantie. Er is eveneens voorzien dat de distributienetbeheerder aan haar
vennoten alle informatie ter beschikking zal stellen die noodzakelijk is om de belasting of
retributie te heffen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen, zoals
gehecht in bijlage, goed. Het reglement gaat in op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december
2022.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Retributiereglement voor de blauwe zone 2020 - 2025

Feiten en context
Uit evaluatie is gebleken dat de parkeerstroken gelegen in bepaalde delen van de Baron de
Gieylaan, Polderdreef en deze aan het station en voor het postkantoor, meer en meer
gebruikt worden door langparkeerders. Hierdoor kan men voor korte tijd zijn of haar wagen
niet meer kwijt. Om meer parkeermogelijkheden te creëren voor deze winkelstraten, het
station en het postkantoor, werd er in 2006 beslist in een blauwe zone in te voeren.
Hogere regelgeving








De Grondwet
Wet van 22 februari 1965 met wijziging van 22 december 2008 waarbij gemeenten
toegestaan wordt parkeergeld in te voeren
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen







Besluit van de gemeenteraad van 15 mei 2006 inzake het invoeren van een blauwe
zone
Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2011 inzake de politieverordening van de
blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2011 inzake de goedkeuring van het
retributiereglement van de blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 2 april 2012 inzake de aanpassing van de
politieverordening van de blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 2 april 2012 inzake de aanpassing van het
retributiereglement van de blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 inzake de verlenging van het
retributiereglement tot 31 december 2019
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Motivering
Het huidig reglement vervalt eind dit jaar waardoor een nieuw reglement noodzakelijk is.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor de blauwe zone, zoals gehecht in bijlage,
goed. Het reglement gaat in op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Subsidiereglement inbraakpreventie 2020 - 2025

Feiten en context
Op 1 april 2010 ging voor het eerst een subsidiereglement inzake inbraakpreventie in
particuliere woningen van kracht. Sedertdien werd vastgesteld dat bij het uitvoeren van een
advies voor diefstalpreventie verschillende passages uit het reglement voor interpretatie
vatbaar waren. Zo kwam nieuwbouw ook in aanmerking, terwijl er vanuit gegaan kan worden
dat de huidige woningbouw reeds voorziet in een hoge graad aan inbraakveiligheid. Het
reglement werd daarom herzien op 16 december 2013.
Hogere regelgeving


Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, m.n.
Artikel 285 en 286

Vorige beslissingen



Besluit van de
premie inzake
Besluit van de
premie inzake

gemeenteraad van 29 maart 2010 betreffende het verlenen van een
inbraakpreventie
gemeenteraad van 16 december 2013 betreffende het verlenen van een
inbraakpreventie

Motivering
Aangezien het belangrijk is om inwoners verder te sensibiliseren en stimuleren om hun
woning bijkomend te beveiligen, wordt het subsidiereglement verlengd.
Plaats in meerjarenplan en budget


V-PREVENT/0490-03/649136/GEMEENTE/GZN/P077-2025

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement inzake inbraakpreventie, zoals gehecht in
bijlage, goed. Het reglement gaat in op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Reglement voor het aanbrengen van publiciteit met tijdelijk karakter
op de openbare ruimte

Feiten en context
De actualisering van dit reglement is noodzakelijk omdat de verwijzingen naar
gemeentebestuur en OCMW bestuur moeten vervangen worden door de term 'lokaal bestuur'.
Gemeente De Pinte
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Omdat op de gemeenteraad van heden ook het gemeentelijk GAS reglement wordt aangepast
moet ook deze verwijzing worden aangepast. Ook zijn de standaard artikels in verband met
de ingangstermijn van het nieuwe reglement en het opheffen van de oude reglementen
opgenomen.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 12 december 2007 waarbij het reglement op het
aanbrengen van publiciteit met tijdelijk karakter op de openbare ruimte werd
goedgekeurd

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement toegevoegd als bijlage wordt goedgekeurd. Dit reglement heeft uitwerking
vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. Alle voorgaande reglementen met
betrekking tot het aanbrengen van publiciteit met tijdelijk karakter op de openbare ruimte
worden opgeheven.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.

39

Reglement voor het gebruik van de infrastructuur van het lokaal
bestuur

Feiten en context
De aanpassing van dit reglement is noodzakelijk omdat de term 'factuur' niet langer in
reglementen mocht vermeld worden. Dit werd vervangen door de term 'verzoek tot betaling'.
Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bestaande situatie namelijk de verhuring
van de kelder van het OCMW kasteel mee in het algemeen gebruikersreglement voor
infrastructuur van het lokaal bestuur op te nemen ( zie artikel 57 en 58) . Er is eveneens een
artikel over het verhuur van het jeugdhuis in opgenomen om de tijdelijke nieuwe situatie in
verband met het jeugdhuis te kunnen coveren ( artikel 59 en 60). Op moment dat EVA
Jeugdhuis Impuls een nieuwe doorstart maakt en het lokaal terug in beheer van de EVA komt,
kan het reglement opnieuw gewijzigd worden in de gemeenteraad. Hierover is een positief
advies van de gemeentelijke jeugdraad. Vermits het lokaal gratis ter beschikking zou gesteld
worden is een aanpassing van het retributiereglement niet nodig.
Ook zijn de standaard artikels in verband met de ingangstermijn van het nieuwe reglement en
het opheffen van de oude reglementen opgenomen.
Hogere regelgeving


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Adviezen


Advies van de gemeentelijke jeugdraad van 2019 betreffende jeugdhuis – toevoeging
gebruikersreglement.

Motivatie stemgedrag
De fractie ruimte onthoudt zich op dit punt omdat geen voorafgaand advies werd gevraagd
aan de gebruikers en/of de adviesraden.
Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel tot aanpassing van het reglement en waarbij
wordt voorgesteld om volgende toevoeging ter stemming voor te leggen:
"Schrapping van het gebruik kelder OCMW"
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Met 15 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo
Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement toegevoegd als bijlage wordt goedgekeurd. Dit reglement heeft uitwerking
vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. Alle voorgaande reglementen met
betrekking tot het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur worden opgeheven.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur

Feiten en context
Dit reglement moet worden aangepast omdat er nog een aantal verwijzingen naar het
Gemeentedecreet zijn opgenomen. Tevens dient de term 'factuur' vervangen worden door
'verzoek tot betaling'. Omdat in het gebruikersreglement het gebruik van de kelder van het
OCMW kasteel is opgenomen, moet in het nieuwe retributiereglement ook een tarief
daarvoor voorzien worden Het voorstel is hiervoor het basistarief van 4 euro te gebruiken.
Verder wordt in het kader van het gelijkheidsbeginsel artikel 4 over de waarborg voor het
gebruik door niet Pintse inwoners of verenigingen geschrapt. Er wordt van de gelegenheid ook
gebruik gemaakt om een bestaande situatie namelijk het betalen voor het gebruik van het
curvebowlmateriaal in het retributiereglement op te nemen.
In het kader van #team9840 wordt ook voorgesteld om personeelsleden van het lokaal
bestuur De Pinte gelijk te schakelen met Pintenaars. Op die manier is er een stimulans om
meer samen te sporten.
Vermits het een retributiereglement is, dient in een artikel de verwijzing naar
het retributiereglement voor het innen van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen en haar
latere wijzigingen van 29 april 2019 worden opgenomen.
Ook zijn de standaard artikels in verband met de ingangstermijn van het nieuwe reglement en
het opheffen van de oude reglementen opgenomen.
Hogere regelgeving





De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2014 waarbij het retributiereglement voor
het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur wordt goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 waarbij het retributiereglement voor
het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen
wordt goedgekeurd

Plaats in meerjarenplan en budget



0-CLT/0739-02/700335/GEMEENTE/EVN
0-SPR/0742-02/700336/GEMEENTE/SPR

Motivatie stemgedrag
De fractie ruimte onthoudt zich op dit punt omdat geen voorafgaand advies werd gevraagd
aan de gebruikers en/of de adviesraden.
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Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel tot aanpassing van het reglement en waarbij
wordt voorgesteld om volgende toevoeging ter stemming voor te leggen:
"Schrapping van het gebruik van bibliotheek, kelder OCMW en artikel 4 curvebowl"
Met 15 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo
Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement toegevoegd als bijlage wordt goedgekeurd. Dit reglement heeft uitwerking
vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. Alle voorgaande reglementen met
betrekking tot de tarieven voor het éénmalig of regelmatig gebruik van gemeentelijke
infrastructuur, de waarborg en technische bijstand, evenals het gebruik van de squashzalen,
de aanschaf van de squashballen en de huur van de squashballen worden opgeheven.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Retributiereglement Pintefeest

Feiten en context
De actualisering van dit reglement is nodig omdat het huidige vervalt op datum van 31
december 2019. De standaard artikels in verband met de ingangstermijn van het nieuwe
reglement en het opheffen van de oude reglementen zijn opgenomen en vermits het een
retributiereglement is, dient in een artikel ook de verwijzing naar het retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen van 29
april 2019 worden opgenomen.
Hogere regelgeving





De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 19 mei 2014 waarbij het retributiereglement voor
retributiereglement voor standplaatsen op het jaarlijkse Pintefeest wordt goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 waarbij het retributiereglement voor
het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, en haar latere wijzigingen
wordt goedgekeurd

Plaats in meerjarenplan en budget


0-EVENT-0719-02/700441/GEMEENTE/EVN/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement, zoals in bijlage, wordt goedgekeurd en treedt in werking op 1 januari 2020 en
eindigt op 31 december 2025.
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Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.

42

Subsidiereglement jeugdwerk De Pinte

Feiten en context
De actualisering van dit reglement is nodig omdat het huidige vervalt op datum van 31
december 2019. Tevens dient de term ' factuur' vervangen worden door 'verzoek tot betaling'.
De standaard artikels in verband met de ingangstermijn van het nieuwe reglement en het
opheffen van de oude reglementen zijn opgenomen. De passage in verband met de
bouwsubsidie wordt geschrapt. Deze subsidie wordt vervangen door een nieuwe
subsidie vanuit de dienst duurzaamheid. Hierover is een positief advies gegeven door de
gemeentelijke jeugdraad.
Hogere regelgeving


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 waarbij het subsidiereglement
jeugdwerk De Pinte wordt goedgekeurd

Adviezen


Advies van de gemeentelijke jeugdraad van 27 november 2019 betreffende
aanpassing van subsidiereglement jeugdwerk De Pinte

Plaats in meerjarenplan en budget



0-PREMIE/0750-03/649211/GEMEENTE/JGD/IP-GEEN
0-PREMIE/0750-03/649212/GEMEENTE/JGD/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het aangepaste reglement, zoals toegevoegd als bijlage, goed. Het
reglement in bijlage heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Retributiereglement voor het ontlenen van materiaal

Feiten en context
De aanpassing van dit reglement is noodzakelijk omdat de term 'factuur' niet langer in
reglementen mocht vermeld worden maar moest vervangen worden door 'verzoek tot
betaling'. Vermits het een retributiereglement is, dient ook in een artikel de verwijzing naar
het retributiereglement voor het innen van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen en haar
latere wijzigingen van 29 april 2019 worden opgenomen. Eveneens zijn de standaard artikels
in verband met de ingangstermijn van het nieuwe reglement en het opheffen van de oude
reglementen opgenomen.
Hogere regelgeving




De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
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De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 06 maart 2017 waarbij het reglement voor het
uitlenen van gemeentelijk materiaal wordt goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 waarbij het retributiereglement voor
het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen
wordt goedgekeurd

Plaats in meerjarenplan en budget


0-EVENT/0719-02/700333/GEMEENTE/CLT/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement toegevoegd als bijlage wordt goedgekeurd. Dit reglement heeft uitwerking
vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. Alle voorgaande reglementen met
betrekking tot het uitlenen van gemeentelijk materiaal worden opgeheven.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Reglement tienerwerking 2020-2025

Feiten en context
De actualisering van dit reglement is nodig omdat het huidige vervalt op datum van 31
december 2019. De algemene opbouw/structuur werd gewijzigd met het oog op
gelijkvormigheid van de notulen van alle reglementen. Het retributiereglement voor het
innen van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen van 29 april
2019 is niet van toepassing omdat de betalingen vóór de activiteit moeten in orde zijn. Er
worden een aantal nieuwe communicatiemiddelen opgenomen en er is een wijziging naar
aanleiding van de nieuwe privacywetgeving. De standaard artikels in verband met de
ingangstermijn van het nieuwe reglement en het opheffen van de oude reglementen zijn
opgenomen.
Hogere regelgeving


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Gemeenteraadsbesluit van 29 februari 2016 waarbij het reglement tienerwerking in
samenwerking met de gemeente Sint-Martens-Latem wordt goedgekeurd

Motivering
Samenwerking tussen lokaal bestuur De Pinte en Sint-Martens-Latem voor het organiseren
van (namid)daguitstappen voor tieners.
Het maatschappelijk belang van de organisatie van tienerwerking tijdens de zomervakantie
(kan eventueel uitgebreid worden naar de kleinere vakanties)
Een divers aanbod van natuur-, sport-, jeugd-, en cultuuractiviteiten voor jongeren van 12 tot
16 jaar.
We streven naar een betalingsregeling waarbij de gemeente 40% van de kosten op zich
neemt en de deelnemer 60 %.
We bewaren een evenwicht tussen het aantal activiteiten dat lokaal bestuur De Pinte
organiseert en het aantal dat Sint-Martens-Latem organiseert. Ook voor de uiteindelijke
bijdrage per gemeente houden we rekening met de evenwaardigheid.
Plaats in meerjarenplan en budget
Gemeente De Pinte
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0-JGD/0752-02/700324/GEMEENTE/JGD/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Huidig reglement heeft betrekking op de tienerwerking.
Artikel 2. De doelgroep
De tienerwerking De Pinte – Sint-Martens-Latem staat open voor jongeren vanaf 12 jaar tot
16 jaar (voor sommige activiteiten wordt de leeftijdsgrens naar beneden getrokken tot 10
jaar).
Artikel 3. Tijdstip
Lokaal bestuur Sint-Martens-Latem en lokaal bestuur De Pinte bieden samen activiteiten voor
tieners aan in schoolvakanties. Het exacte tijdstip van de verschillende activiteiten wordt aan
de ouders en de tieners doorgegeven via de verschillende promotiekanalen (facebook,
instagram, gemeentelijk infoblad, mail en affiches).
Artikel 4. Opvang
Er wordt geen opvang voorzien voor of na de activiteiten. De verantwoordelijke organisator
(één personeelslid van Sint-Martens-Latem of De Pinte) is altijd minimum een kwartier voor
de start aanwezig en blijft ook een kwartier na de activiteit op de afspraakplaats. Jongeren die
op eigen houtje naar de afspraakplaats komen, melden dit bij de inschrijving. De heen- of
terugweg naar of van de afspraakplaats valt niet onder de verantwoordelijkheid van de
organiserende gemeente.
Artikel 5. Inschrijven
De jongere of zijn/haar ouder schrijft op voorhand via mail in. Om een goede werking te
garanderen vragen we om minimum twee weken op voorhand in te schrijven. De inschrijving
is pas definitief als we het inschrijvingsgeld via overschrijving ontvangen hebben. Om te
kunnen inspelen op occasionele vragen kan er daarentegen wel ingeschreven worden tot de
dag voor het evenement, indien de activiteit nog niet volzet is. Betalen kan dan uitzonderlijk
de dag zelf. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen per tieneractiviteit dus tijdig
inschrijven is aangeraden.
Artikel 6. Tarief
De deelnameprijs wordt bepaald aan de hand van de kost van de activiteit. Hierbij neemt de
gemeente een deel van de kosten op zich. Er is geen onderscheid voor het tarief tussen
inwoners en niet-inwoners.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om het tarief van een
activiteit te bepalen.
§1. Sociaal tarief
Met een attest ‘omniostatuut’ of ‘verhoogde tegemoetkoming’ of ‘aanvraag sociaal tarief’
bedraagt het toegangsgeld de helft van de deelnameprijs. De mutualiteit reikt de attesten
'omniostatuut' en 'verhoogde tegemoetkoming' uit. Het OCMW en andere sociale instanties
(bijv. thuisbegeleidingsdienst, pleegzorg, CAW ...) kunnen een attest 'aanvraag sociaal tarief'
uitschrijven. De ouder geeft het attest op voorhand af bij de dienst Vrije tijd van SintMartens-Latem of De Pinte. Zonder attest kan het lokaal bestuur geen sociaal tarief
toekennen en moet de volledige deelnameprijs betaald worden.
§2. Terugbetaling deelnameprijs
Deelnamegelden worden enkel terugbetaald indien de afwezigheid ten laatste 5
kalenderdagen voor de start van de activiteit schriftelijk gemeld wordt.
Bij ziekte kan het inschrijvingsgeld terugbetaald worden als uiterlijk 7 dagen na de activiteit
een doktersattest ontvangen wordt (Gemeentehuis Sint-Martens-Latem, Dorp 1, SintMartens-Latem of Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, 9840 De Pinte).
§3. Fiscale attesten of mutualiteitsattesten
Voor de activiteiten van de tienerwerking worden geen fiscale attesten of mutualiteitsattesten
uitgeschreven.
Artikel 7. Medische gegevens en verzekering
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders van de deelnemer om noodzakelijke medische
gegevens aan de organisator door te geven. In geval van ziekte of letsel tijdens een
tieneractiviteit neemt het verantwoordelijk personeelslid van De Pinte of Sint-Martens-Latem
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contact op met één van de ouders om de situatie te bespreken. Indien nodig, wordt het kind
behandeld door een arts. De kosten van deze raadpleging vallen ten laste van de ouders. De
verzekeringsdocumenten kunnen bij de verantwoordelijke opgevraagd worden. Lokaal bestuur
Sint-Martens-Latem en lokaal bestuur De Pinte nemen de activiteiten waar zij respectievelijk
voor verantwoordelijk zijn op in hun verzekeringspolis.
Artikel 8. Portretrecht
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht. Voor het maken en publiceren
van beeldmateriaal heeft de jeugddienst toestemming nodig. De ouders van de ingeschreven
tieners zullen een brief ontvangen waarin ze moeten verklaren al dan niet akkoord te gaan
met het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal.
Artikel 9. Benodigdheden
Een week voor elke activiteit ontvangt de ouder of de jongere een mail met de afspraken en
de benodigdheden.
Artikel 10. Vergoeding begeleiders
Bij nood aan extra begeleiding, kan er een beroep gedaan worden op vrijwilligers.
Zij krijgen per activiteit een forfaitaire vrijwilligersvergoeding.
Artikel 11.
Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Artikel 12.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Meerjarenplan 2019 - Semestriële opvolgingsrapportering kennisname

Feiten en context
Het decreet lokaal bestuur legt de verplichting op om tussentijds een opvolgingsrapportering
voor te leggen aan de raad. Dit moet minstens één keer per jaar gebeuren over de toestand
per 30/06.
De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het
geplande. Ze geeft de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van
de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zoals opgenomen in het éénjarig
meerjarenplan 2019. De rapportering maakt ook melding van de financiële risico's.
Daarnaast moet de opvolgingsrapportering melding maken van de eventuele wijzigingen in de
grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft bij de opmaak van het
planningsrapport waarover het tussentijds rapporteert. Dit is voor deze
opvolgingsrapportering nihil.
De tussentijdse rapportering is niet specifiek gericht op de bewaking van de kredieten, maar
moet de raadsleden wel toelaten om ook de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het
lopende jaar op te volgen.
De opvolgingsrapportering bestaat uit een stand van zaken prioritaire acties, een vergelijking
gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven lopend jaar en aanvullende informatie,
waarbij het presentatieniveau gebeurt op actie.
Hogere regelgeving






Decreet over het Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij het eenjarig
meerjarenplan 2019, deel OCMW werd goedgekeurd
Besluit van college burgemeester en schepenen van 29 november 2019 waarbij kennis
werd genomen van het semestriële opvolgingsrapport 2019/1

Besluit:
Enig artikel.
De semestriële opvolgingsrapportering 2019 wordt ter kennis genomen.
Gemeente raad
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Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaren 2020 tot en met 2025

Feiten en context
De onroerende voorheffing is een gewestbelasting, gevestigd op het kadastraal inkomen van
onroerende goederen: gronden, woningen, gebouwen en sommige bedrijfsuitrusting.
Gemeenten en provincies vestigen opcentiemen op de gewestelijke basisbelasting. Dit gebeurt
door een beslissing van hun raad die uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar moet
genomen zijn. De opcentiemen worden samen met de basisbelasting ingevorderd door de
Vlaamse Belastingdienst en later doorgestort naar de provincies en de gemeenten.
De gemeenteraad is bevoegd om de gemeentelijke reglementen vast te stellen.
Hogere regelgeving







Grondwet
Decreet over het lokaal bestuur
Wetboek van de inkomstenbelasting 1992
Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit
Besluit Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en raadpleegbaarheid
Omzendbrief ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 betreffende de goedkeuring van
de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Motivering
Tot aanslagjaar 2019 bedroeg het tarief voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing
598.
De financiële toestand van de gemeente De Pinte rechtvaardigt en vereist de invoering van
rendabele belastingen.
Vanaf het aanslagjaar 2020 bedraagt het tarief 875 opcentiemen.
Plaats in meerjarenplan en budget
0-FISCAAL/0020-00/730000/GEMEENTE/FIN/IP-GEEN
Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte kan zich vinden in een lokale taks-shift indien deze zo goed als
budgetneutraal en gedifferentieerd zou zijn zodat bepaalde bevolkingsgroepen niet te zwaar
getroffen zouden worden. Het huidige voorstel resulteert is een belastingverhoging die vooral
jonge gezinnen, alleenstaanden, gepensioneerden en eigenlijk alle huiseigenaars met een
lager inkomen treft. De belastingverhoging is een asociale maatregel die onze gemeente ook
minder aantrekkelijk maakt voor jonge gezinnen, de toekomst van onze gemeente. Om die
reden stemt Ruimte tegen deze verhoging.
De fractie Open VLD stemt tegen, dit gelet op het feit dat men bij deze maatregel niet enkel
bijna 25% van onze bevolking – oa. gepensioneerden, alsook alleenstaanden met of zonder
kinderen, jonge gezinnen… rechtstreeks treft. Allemaal mensen die vaak veel moeite hebben
gedaan om een eigen woning te verwerven hier in De Pinte. Verder treft men ook nog een
bijkomende groep onrechtstreeks, zoals huurders.
Deze maatregel laat ook geen ruimte aan een sociale correctie en geeft weinig blijk van
sociaal voelendheid.
Gemeente De Pinte
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Met 13 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche), 8
stemmen tegen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel
Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 worden
875 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd.
Artikel 2
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse
Belastingdienst.
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Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting aanslagjaren 2020 tot en met 2025

Feiten en context
De gemeentelijke aanvullende belasting op de personenbelasting moet vastgesteld zijn in een
gemeenteraadsbeslissing die uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar in werking kan
treden.
De gemeenteraad is bevoegd om de gemeentelijke reglementen vast te stellen.
Hogere regelgeving







Grondwet
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen van 13 april 2109
Besluit Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en raadpleegbaarheid
Decreet over het lokaal bestuur
Omzendbrief ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen


Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 aangaande vaststellen aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting

Motivering
Tot aanslagjaar 2019 bedroeg het tarief voor de aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting 7,2%.
De financiële toestand van de gemeente De Pinte rechtvaardigt en vereist de invoering van
rendabele belastingen.
Vanaf het aanslagjaar 2020 bedraagt de aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting 6,9%.
Plaats in meerjarenplan en budget
0-FISCAAL/0020-00/730100/GEMEENTE/FIN/IP-GEEN
Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte kan zich vinden in een lokale taks-shift indien deze zo goed als
budgetneutraal en gedifferentieerd zou zijn zodat bepaalde bevolkingsgroepen niet te zwaar
getroffen zouden worden. Het huidige voorstel resulteert is een belastingverhoging die vooral
jonge gezinnen, alleenstaanden, gepensioneerden en eigenlijk alle huiseigenaars met een
lager inkomen treft. De belastingverhoging is een asociale maatregel die onze gemeente ook
minder aantrekkelijk maakt voor jonge gezinnen, de toekomst van onze gemeente. Om die
reden onthoudt Ruimte zich op dit punt.
Met 15 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
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Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo
Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt
een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting gevestigd ten laste van de
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het jaar, dat zijn naam
geeft aan dat dienstjaar.
De belasting wordt vastgesteld op 6,9 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de
inkomensbelasting 1992 berekend gedeelte van de aan het Rijk voor hetzelfde dienstjaar
verschuldigde personenbelasting.
Artikel 2
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting worden toevertrouwd aan de
administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelasting en deze belast met de inning
en de invordering van de inkomstenbelastingen, overeenkomstig de bepalingen vervat in
artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal verstuurd worden aan:
FOD Financiën
Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning
Studie- en documentatiedienst
Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek
North Galaxy-Toren B6
Koning Albert II-laan 33 - bus 22
1030 Brussel
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Kapel van Hemelryck - samenwerkingsovereenkomst renovatie
(agendapunt bij hoogdringendheid)

Feiten en context
In 1851 werd aan een veldweg tussen de Beukendreef en de Scheldeveldedreef een kapel
gebouwd door de familie De Rudder-Deynoodt van het nabije kasteel Hemelryck, als dank
voor het beëindigen van de cholera-epidemie van 1849. Deze kapel heeft een belangrijke
historische, recreatieve en landschappelijke waarde voor het Parkbos. Ze is echter
hoogdringend aan restauratie toe.
De kapel is eigendom van Agentschap Natuur en Bos (ANB), die de kapel in concessie wil
geven aan de gemeente De Pinte.
Motivering
Voor de restauratie van de kapel van Hemelryck wilt ANB 60.000 euro (incl. btw) ter
beschikking stellen, mits de renovatie wordt aanbesteed door gemeente De Pinte. De
gemeente moet nadien ook het beheer van de kapel na de restauratie op zich nemen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De bij dit besluit gevoegde en er integraal deel van uitmakende concessieovereenkomst
tussen gemeente De Pinte en Agentschap Natuur en Bos betreffende de restauratie en het
beheer van de kapel van Hemelryck wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
De bij dit besluit gevoegde en er integraal deel van uitmakende samenwerkingsovereenkomst
tussen gemeente De Pinte en Agentschap Natuur en Bos betreffende de restauratie van de
kapel van Hemelryck wordt goedgekeurd.
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Feiten en context
Er zijn geen mededelingen van de voorzitter.
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Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid Van Den Abeele: één vraag
Raadslid Vanbiervliet: één vraag
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2019/MVDA/10: Raadslid Van Den Abbeele wenst nog eens te terug te komen op haar
vraag die ze op de raadscommissie had gesteld inzake blokken@debib. Ze wenst de reden te
vernemen waarom de studenten niet kunnen studeren in de bibliotheek tijdens de
kerstvakantie nu deze terug open is. Er wordt geantwoord dat de bibliotheek pas recent is
open gegaan. Door het waterlek was de precieze openingsdatum moeilijk te voorspellen. Om
die reden werd in overleg met de jeugddienst en de jeugdraad tijdig naar alternatieve
communicaties gezocht. De bibliotheek als locatie blijft voor de kerstvakantie onmogelijk om
reden dat de wifi en verwarming er nog niet optimaal werken en er nog allerlei werken dienen
te gebeuren.
2019/WV/19: Raadslid Vanbiervliet wenst te melden dat er een wettelijke verplichting
bestaat voor de vzw's om zich aan te melden bij het UBO-register. Dit dient te gebeuren voor
het einde van dit jaar.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Gemeente De Pinte

Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
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