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GEMEENTERAAD D.D. 17 DECEMBER 2013 

 
Aanwezig:  Walter HOREMANS, burgemeester-voorzitter 
 Jan HENDRICKX, Eddy VERSTAPPEN, Ingeborg VAN HOOF, Stefaan LAMBRECHTS, Willy 

BEULLENS en Nadine BOEKAERTS, schepenen 
 Dirk ARAS, Lies CEULEMANS, Jozef DAEMS, Christophe DE BACKERE, Rita DECKERS, Artur 

ISSAEV, Leen JANSSENS, Koen KERREMANS, Rudolf NUYENS, Suzanne PUT, John 
STEURS, Ronald VAN THIENEN, Silvain VERTOMMEN en Maria VERVLOET, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 19 november 2013 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 19 november 2013 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Budgetwijziging 3 dj. 2013 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 146,147,148,149,150 en 151; 
 
Gelet op het decreet van 13 april 1999  en de daarop volgende wijzigingen tot wijziging van het decreet van 28 
april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat de wijzigingen enkel via budgetwijziging kunnen worden doorgevoerd; 
 
Gelet op het verslag van het managementteam d.d. 03 december 2013; 
 
Gelet op het feit dat volgens inlichtingen van het schepencollege de voorgedragen ontvangsten als werkelijk 
mogen beschouwd worden en de uitgaven tevens behoren gedaan te worden; 
 
Gaat over tot de behandeling van bovengenoemde documenten; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stem: Dirk Aras 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Artikel 1 
De budgetwijziging 3 dj. 2013 wordt met volgende resultaten goedgekeurd. 
 
in de exploitatie 
 
ontvangsten     :     11.954.358,00  euro 
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uitgaven     :     11.781.460,00  euro 
          _________________ 
 
saldo        :         172.898,00 euro 
 
in de investeringen 
 
ontvangsten    :          209.824,00 euro 
 
uitgaven     :       3.234.978,00 euro 
          ________________ 
 
saldo     :     -3.025.154,00 euro 
 
 
andere 
 
ontvangsten    :                     0,00 euro 
 
uitgaven     :          392.680,00 euro 
          _________________ 
 
saldo     :          -392.680,00 euro 
 
 
Budgettair resultaat boekjaar  :      -3.244.936,00 euro 
 
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar :     7.823.813,00 euro 
 
 
Gecumuleerde budgettaire resultaat   :     4.578.877,00 euro 
 
Bestemde gelden voor investering   :    - 1.690.000,00 euro 
 
 
Resultaat op kasbasis    :        2.888.877,00 euro 
 
 
 financieel draagvlak    :        333.741,00 euro 
 
netto periodieke leningsuitgaven   :      - 553.523,00 euro 
 
 
autofinancieringsmarge    :        -219.782,00 euro 
 
Artikel 2 
De budgetwijziging 3 dj. 2013 wordt  voor nuttig gevolg aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen en aan 
de Vlaamse Regering, agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijnlaan 30 bus 70 te 1000 Brussel 
toegezonden. 
 
Artikel 3 
In het kader van artikel  43 § 1 en § 2, 11°Gemeentedecreet  wordt  de bevoegdheid tot het vaststellen van de 
wijze waarop de opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de 
voorwaarden ervan, toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen voor volgende  nominatief 
opgesomde projecten  : 
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0729/22199007  5.1.1.2.   Pastorie Gestel renovatie: 692.000,00 euro 
0680/22004007  5.1.1.2 Heraanleg Sint Lambertusplaats F1: 257.150,00 euro 
0729/22199117  5.1.1.2 Ereloon opwaardering Gestel Fase 1 binnenwerk pastorie: 0,00 euro 
0680/22004017  5.1.1.2 Inrichting groene poort Gestel: 0,00 euro 
0200/22403017  1.2.4.9 Bestrijkings- en overlagingswerken :   290.000,00 euro 
0200/22498107  3.1.3.2 Ereloon fietspad spoorweg Fiets-O-strade: 0,00 euro 
0200/22498107  3.1.3.1 Ereloon fietspad N10: 0,00 euro 
0200/22498107  3.1.4.1  Ereloon Pastorijstraat Markt: 0.00 euro 
0200/22498007  3.1.3.4 Verharden fietspad Tulpenstraat: 138.720,00 euro 
0802/22102007 4.2.1.1 School Aarschotsebaan 60 energiebesparende renovatie: 559.590,00 euro 
0945/22199007  4.3.1.1  Gebouw kinderopvang oprichten: 0,00 euro 
0740/22103007  4.4.1.1 Sporthal ’t Stapveld energiezuinige renovatie: 19.276,00 euro 
011902/22101007 1.2.4.13 Onderhoudswerken pui en trap gemeentehuis en monument kiosk: 0,00 euro 
0200/22401107  1.2.4.10  Ereloon herinrichting parking Doelstraat – Stationsomgeving: 5.000,00 euro 
0200/22401007  1.2.4.10 Parking Doelstraat – Stationsomgeving: 0,00 euro 
0990/22199007  1.2.4.11 Aanpassen aula en omgeving kerkhof Hemelshoek: 0,00 euro 
 
3. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 
tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en 
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning 
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de 
beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het voorgestelde meerjarenplan 2014-2019; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
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BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 7 nee-stemmen bij 1 onthouding 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Onthouding: Dirk Aras 
 
Koen Kerremans maakt een vergelijking met het werk van de voorgaande jaren en komt tot de conclusie dat het 
om een andere aanpak gaat. Hij feliciteert het bestuur met het boeiende en interessante resultaat. De 
meerjarenplanning is van cruciaal belang en zegt wat de meerderheid wil gaan doen tijdens de volgende jaren. Er 
wordt samenwerking beoogd met de leden van de oppositie, met de burgers, met de verenigingen en dergelijke. 
Dat mondt dan uit in actieplannen en acties door de jaren heen die regelmatig geëvalueerd worden. Jaarlijks kan 
er ook bijgestuurd worden. Dat zou kunnen betekenen dat het meerjarenplan heel veel zegt over de toekomst, 
maar eveneens dat het heel weinig zou kunnen zeggen, aangezien er jaarlijks aanpassingen mogelijk zijn. 
Bepaalde dossiers zouden dus in de loop van de jaren kunnen verdwijnen uit het meerjarenplan. Zo wordt het 
plan al minder richtinggevend, omdat er geen garanties gegeven worden dat wat erin opgenomen is ook 
daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Maar dat erover nagedacht is, is wel duidelijk en dat is uiteraard een goede 
zaak. Uit inzage van de meerjarenplanning blijkt dat er sprake is van een aantal grote dossiers, waaraan nogal 
wat middelen besteed worden. Hierdoor zijn er ook wel wat zaken weggevallen, bijvoorbeeld de heraanleg van de 
marktomgeving of de aanpak van de as station-kerk. Dat blijft beperkt tot de Pastorijstraat en de kerkomgeving. 
Ook andere dingen zijn niet terug te vinden: een bescheiden zaal voor cultuur of voor onze verenigingen, een 
jeugdhuis, de aanpak van de Itegembaan, de aanpak van het kruispunt Smidstraat-Aarschotsebaan, … Er zijn 
dus nogal wat onzekerheden. De tien beleidsdoelstellingen vermelden bijvoorbeeld een gezond financieel beleid, 
maar de autofinancieringsmarge daalt spectaculair, zodat er tegen 2019 slechts 120.000 euro overblijft. Wat 
betekent dat juist? Daarnaast wordt er vanaf een bepaald moment flink geleend, wat een invloed heeft op de 
autofinancieringsmarge. In 2019 blijft er dus weinig ruimte over om gedurende de daaropvolgende jaren nog 
zaken uit te voeren. Dat is niet zo fijn, zeker niet wanneer er een wijziging in de meerderheid zou optreden. 
Daarnaast spreken de beleidsdoelstellingen over een gezellige, bruisende gemeente. Dat is belangrijk, maar we 
stellen vast dat dit ook gepaard gaat met een toename van klachten. Dat is logisch: hoe meer er gebeurt, hoe 
hoger het risico op klachten. Maar bijvoorbeeld ons marktplein in de zomer is niet onmiddellijk een voorbeeld van 
hoe je in het toeristische seizoen met een marktplein moet omgaan. De Zomer van Balder is een goed initiatief, 
maar er wordt te zwart/wit mee omgesprongen. Bovendien worden we de laatste tijd meer en meer 
geconfronteerd met klachten van mensen uit Itegem, die overlast ondervinden van de evenementen in de hal van 
Ceulemans. Hieraan moet de nodige aandacht worden besteed. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts bedankt Koen Kerremans voor de pluim op de hoed van de administratie. Het 
meerjarenplan kan inderdaad jaarlijks gewijzigd worden, omdat de onderliggende parameters eveneens kunnen 
wijzigen. Dat is niets nieuws; dat gebeurde in het verleden in Berlaar ook al. We hebben een aantal grote 
dossiers opgenomen, wat meteen betekent dat er andere zaken niet voorzien zijn. Dat is het resultaat van een 
lang proces, vertrekkende van een bevraging bij de bevolking, een omgevingsanalyse, het formuleren van een 
visie en de confrontatie van de dromen met de cijfers. We hebben dus keuzes moeten maken, op basis van wat 
er financieel mogelijk was. Een goed voorbeeld daarvan is de herinrichting van de as station-kerk en de 
herinrichting van de marktomgeving. Waar we vroeger dachten om dit project voor een deel in eigen beheer en 
met eigen middelen te doen zonder de subsidies af te wachten, komen we nu tot de conclusie dat we van deze 
piste moeten afstappen en dat we wel moeten wachten op de subsidiëring. Vandaar de keuze om ons voorlopig 
te beperken tot de Pastorijstraat en de onmiddellijke omgeving van de kerk. Dat heeft te maken met een 
gewijzigde visie als resultaat van gewijzigde omstandigheden, namelijk de evolutie van de inkomsten. Hetzelfde 
geldt voor de Itegembaan. Hiervoor zijn evenmin onmiddellijk subsidies te verwachten. De 
autofinancieringsmarge daalt inderdaad en de leningslast stijgt. Dat is ook niet te verwonderen, gezien het feit dat 
er een aantal fikse investeringen zijn ingeschreven zoals de Pastorijstraat en het nieuw administratief centrum. 
Hiervoor moeten we lenen, wat weegt op de exploitatie en dus de autofinancieringsmarge. Vroeger was het 
mogelijk om in de meerjarenplanning in min te gaan, ervan uitgaande dat de jaarrekening beter zou uitvallen, 
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zodat er toch nog overschot zou zijn. De bepalingen nu zijn veel strenger; er moet een evenwicht zijn in 2019. De 
uitgaven die je plant, moet je ook kunnen dragen. Daarom zijn er beleidskeuzes gemaakt die een invulling geven 
aan de beschikbare marge. Indien er een andere meerderheid zou komen, zal die rekening moeten houden met 
de beslissingen die voordien werden genomen. Dat geldt voor alle lokale besturen. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de gemeente in 2017 een meerjarenplanning voor de volgende zes 
jaar zal afleveren, die dus legislatuuroverschrijdend is en die op een betaalbare manier doelstellingen voor de 
toekomst zal bevatten. De drie grootste projecten in de meerjarenplanning zijn de aanpak van de sporthal, de 
Pastorijstraat en het nieuw administratief centrum met omgevingswerken. Voor de geplande investeringen tot 
2019 is een bedrag van meer dan 30 miljoen euro nodig. Er zijn weinig gemeenten in de regio die deze marge 
nog hebben. Het feit dat Berlaar dit wel kan programmeren, heeft voor een deel te maken met de leningslast die 
historisch laag is, waardoor er wat zuurstof is om een aantal zaken op te starten. Het bruisende aspect van onze 
gemeente moeten we koesteren en nauwgezet opvolgen. Mensen worden hoe langer hoe minder verdraagzaam, 
maar dat mag niet betekenen dat de gemeente niets meer kan organiseren. De Zomer van Balder heeft in zijn 
laatste editie weinig klachten met zich meegebracht, maar het is wel de bedoeling om met de organisatoren 
betere afspraken te maken over de invulling van het terrein. In de hal van Ceulemans mogen er maximaal drie 
evenementen georganiseerd worden en we stappen niet af van deze beperking. De evenementen worden ook 
telkens goed opgevolgd; zo werden er tijdens de laatste Impulze-fuif aanzienlijk minder klachten geformuleerd 
dan voordien. Berlaar moet blijven leven; we moeten de verzuring blijven tegengaan op een aanvaardbare wijze. 
 
Koen Kerremans refereert nog naar de bevolkingsbevraging, waaruit fietsveiligheid duidelijk naar voor komt. Hij 
betreurt dat dit niet als een prioriteit wordt beschouwd. 
 
Burgemeester Walter Horemans haalt aan dat er middelen zijn ingeschreven voor de fiets-o-strade, het fietspad 
op de Kesselsesteenweg en dergelijke. Maar de initiatieven moeten betaalbaar blijven. 
 
Ronny Van Thienen merkt op dat het allemaal om dossiers gaat die tijdens de vorige legislatuur werden opgestart 
en die nu alleen maar verder worden uitgewerkt. Het gaat dus niet om extra inspanningen. 
 
Burgemeester Walter Horemans weerlegt dit. De ramingen vallen hoger uit dan oorspronkelijk ingeschat en de 
rekeningen moeten in de loop van de jaren wel betaald geraken. 
 
Koen Kerremans vindt dit materie om verder te bespreken tijdens een commissie. Hij drukt er nog eens op dat de 
werking in de gemeenteraadscommissies heel belangrijk is en ernstig moet worden genomen. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts beaamt dit. Tijdens de budgetcommissie is dat zeker het geval geweest. Wat de 
andere commissies betreft, kan er nu stevig van start worden gegaan. De plannen liggen op tafel, waardoor we 
volledig in operationele modus kunnen gaan. 
 
Koen Kerremans merkt nog op dat er financiële ruimte is als gevolg van een historische overschatting van de 
uitgaven en een onderschatting van de inkomsten. Dat is een heel voorzichtige manier van werken, wat tot een 
gezonde financiële situatie heeft geleid, maar er zijn de afgelopen twaalf jaar aan de andere kant ook relatief 
weinig projecten gerealiseerd. 
 
Financieel beheerder Mai Vermeiren voegt nog toe dat er een kleine problematiek overblijft op het vlak van de 
boeking van het DBFM-dossier. De gemeente heeft dit verwerkt op een bepaalde manier, maar vanuit 
Vlaanderen hebben we het signaal gekregen om dit toch nog anders te verwerken, zodat het ook digitaal op een 
conforme manier kan worden doorgestuurd. In de praktijk verandert dit niets aan de autofinancieringsmarge, 
maar betekent dit gewoon dat er een aantal tabellen van plaats zullen wijzigen door een herschikking van 
categorieën. 
 
Dirk Aras stelt vast dat het meerjarenplan zo volledig en omvattend is geschreven dat quasi alles wat er tijdens 
een legislatuur aan bod kan komen, opgenomen is. Indien dit allemaal gerealiseerd zou worden, rest er eigenlijk 
geen werk meer voor de toekomst. Het gevaar is dus reëel dat er heel veel zaken niet uitgevoerd zullen worden 
in de praktijk. Alle beleidsdoelstellingen zijn prioritair gesteld, wat als groot voordeel heeft dat erover 
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gerapporteerd zal worden. Dat is zeker beter dan vorig jaar. De keerzijde van de medaille is echter dat er niet 
meer uit te maken valt wat nu eigenlijk de echte prioriteiten zijn van het bestuur. Wat het meerjarenplan in ieder 
geval duidelijk en concreet bevat, is de beschrijving van een aantal uitdagingen, bijvoorbeeld de 
pensioenfinanciering, de administratieve afhandeling van de dossiers, de groei van de bevolking, het afvalbeheer 
en de rioolproblematiek, de gestegen prijzen van gronden en huizen, de elektronische communicatie en het 
sociaal huis als dusdanig, waar gestreefd moet worden naar een enorme fusie tussen de diensten en de 
dienstverlening van gemeente en OCMW. Daarnaast bevat het plan een aantal zaken die bijna als clichés te 
omschrijven zijn: de onveiligheid van het verkeer, meer bepaald van de fietsers, het nijpende tekort aan sport- en 
cultuurinfrastructuur, het ondernemersloket, … Deze zaken zijn tijdens de vorige legislatuur vaak genoeg 
besproken en werden telkens geminimaliseerd of zelfs ontkend. De uitdagingen moeten gezien worden in relatie 
tot het feit dat de inkomens in Berlaar lager liggen dan in de gemeenten van de cluster. Dat maakt dat de 
uitdagingen nog groter zijn dan elders. Wil men alle wensen uit het meerjarenplan waarmaken, zal men binnen 
het bestuur beter moeten nadenken over de kerntaken van een gemeente, over de fusie van de dienstverlening 
van gemeente en OCMW, over de schaalgrootte waarop gewerkt wordt (bijvoorbeeld de politiezone en de 
brandweerzone), … In een interview poneert de burgemeester het intensifiëren van de intergemeentelijke 
samenwerking als de oplossing voor de uitdagingen waar kleine gemeenten voor staan. Dat is niet helemaal juist. 
Er zijn samenwerkingsverbanden die toe te juichen zijn, bijvoorbeeld in de sfeer van projectverenigingen, maar er 
zijn voorbeelden genoeg van intercommunales die amper opgevolgd kunnen worden en die serieuze financiële 
repercussies hebben voor de gemeente. Ten slotte is de gemeente het aan de burger verschuldigd om het 
totaalplaatje rond fiscaliteit te herdenken. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat het om een ambitieus meerjarenplan gaat, waarvan een aantal 
initiatieven misschien nog verschoven zullen moeten worden. In Berlaar hebben we geluk dat bepaalde 
uitdagingen, namelijk vergrijzing en sociale woningbouw, opgelost geraken buiten de gemeente om. Dankzij de 
rustoorden wordt er gebouwd aan nieuwe kamers voor senioren en dankzij Zonnige Kempen zal de gemeente 
haar niveau van sociale woningbouw halen. Qua sport heeft het bestuur een oplossing gezocht om de 
achterstand op dit gebied in te halen. Daarnaast is er het Heilig Hart van Maria, die een sporthal bouwt waarvan 
de gemeente ook gebruik zal maken. Wat brandweer en politie betreft, groeit het besef dat de zone waarschijnlijk 
te klein is, maar een eventuele fusie mag ons ook niet veel meer gaan kosten. Meer professionaliteit in grotere 
korpsen zal betaald moeten worden, dus we zijn hier wat behoedzaam in. De gesprekken zijn gaande in de buurt 
om te bepalen hoe er beter kan worden samengewerkt. De provinciegouverneur heeft een experiment gestart 
met vier politiezones in het noorden van Antwerpen om te komen tot een fusie. We wachten af wat het resultaat 
van dit experiment wordt. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts zegt dat er nooit uitdagingen ontkend zijn, maar dat de discussie er eerder over 
ging of er voldoende actie werd ondernomen op dat vlak. Zo hebben we ons bijvoorbeeld voor de fietspaden 
laten leiden door de subsidiëring die eraan verbonden is. Wat pensioenfinanciering betreft, is dit vooral een 
probleem dat zich situeert in de politiezone, omdat bijna 95% van het personeel statutair is. Bij de gemeente is 
dat niet het geval en bovendien hebben we tien jaar geleden beslist om een zilverfonds aan te leggen, waarvan 
we op termijn de vruchten zullen plukken. Een belangrijk punt betreft inderdaad de samenwerking tussen 
gemeente en OCMW. Het is de intentie om tot een intense verwevenheid te komen, maar dat is geen eenvoudig 
traject. Het niet-vervangen van bepaalde personeelsleden wanneer ze met pensioen gaan zal in de toekomst 
opgevangen moeten geraken door de synergieën die ontstaan door de samenwerking tussen de twee entiteiten. 
 
Enig artikel 
Keurt het meerjarenplan 2014-2019 goed. 
 
4. Goedkeuring budget 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 
tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en 
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning 
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de 
beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het voorgestelde budget 2014; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 8 nee-stemmen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
 
Koen Kerremans vraagt naar de bestemming van bepaalde kredieten, meer bepaald 185.000 euro zoals vermeld 
op pag. 121. 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat het geld bestemd is voor de aankoop van de achterliggende percelen van 
gronden aan de Kapellebaan, grenzend aan Balderdorp. Deze onteigening volgt uit het BPA. 
 
Leen Janssens wil weten met welke bedoeling de gemeente deze percelen aankoopt. 
 
Ronny Van Thienen verklaart dat het eigenlijk het opzet is om de eigenaars van de woningen de kans te bieden 
om hun tuin groter te maken. Er zijn op dit ogenblik immers een aantal percelen die heel ondiep zijn en waarvoor 
onmogelijk een bouwvergunning afgeleverd kan worden. 
 
Koen Kerremans vraagt of het correct is dat er in 2014 nog geen geld is voorzien voor de Pastorijstraat. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat we hiervoor de subsidies afwachten, maar dat we inmiddels wel 
werk maken van de alternatieve ontsluiting in de vorm van de trage weg via de Constant Verhulststraat. Zodra de 
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school er is, kunnen er wel tijdelijke verkeersremmende maatregelen worden genomen, maar voor de definitieve 
aanleg is het wachten op subsidies. 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat de chronologie hierin verkeerd zit. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts zegt dat het voor de gemeente financieel onhaalbaar is om dit project met eigen 
middelen te realiseren. 
 
Dirk Aras stelt vast dat de introductie van BBC geen nieuw concept van besturen heeft meegebracht. Er zijn veel 
parallellen te trekken met de oude begroting, bijvoorbeeld op het vlak van sport, cultuur, intergemeentelijke 
samenwerking en dergelijke. Het gaat vaak om het bestendigen van wat er al was, hoewel sommige zaken nu 
zodanig beschreven worden dat ze hoge verwachtingen creëren, bijvoorbeeld middelen die voorzien worden om 
een kwaliteitsvolle dienstverlening mogelijk te maken en die in de realiteit eigenlijk gaan om het aankopen van 
bureaumeubilair. Concreet wil hij weten hoe de 7.500 euro die bestemd zijn voor het uitwerken van een visie op 
parkeren zullen worden besteed. Daarnaast merkt hij op dat er voor het opzetten van het ondernemersloket 
blijkbaar twee bedragen worden voorzien, namelijk 300 euro voor drukwerk en 700 euro voor receptiekosten. Hij 
vraagt zich af hoe dit een ondernemersloket kan worden. Verder wordt er in het meerjarenplan verwezen naar het 
belang van het GAS-reglement. De participatie eraan kost de gemeente 7.000 euro tegenover slechts 1.000 euro 
opbrengst van de administratieve sancties. Dat is een wanverhouding, waarover moet worden nagedacht. 
 
Schepen Willy Beullens licht toe dat het ondernemersloket de bedoeling heeft om aan een ondernemer een one 
stop shopping punt te bieden waar hij alle vragen kan stellen. Eén bepaalde contactpersoon zal alles coördineren 
wat de ondernemer van de gemeente nodig heeft. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat de twee bedragen in het budget eigenlijk bedoeld zijn voor het 
organiseren van een startmoment. Daarnaast zijn er ook nog personeelskosten aan verbonden, maar die zijn 
centraal gebudgetteerd en niet doorgerekend tot op het niveau van de acties. 
 
Burgemeester Walter Horemans vertelt dat de verdieping van het mobiliteitsplan volop bezig is. Dat komt aan bod 
tijdens één van de volgende verkeerscommissies. Eén van de punten rond parkeerbeleid is het strenger optreden 
rond kortparkeren. Het gewoon oproepen via een brief heeft niet veel effect gehad; het is dus nodig om harder op 
te treden. Oorspronkelijk was het de bedoeling om een firma in te huren, waarvoor we dus geld hebben voorzien, 
maar intussen hebben we signalen vanuit Vlaanderen opgevangen dat het GAS-reglement zou worden 
aangepast in die zin dat ook een wijkagent GAS-boetes zou mogen uitschrijven. Dat is voor de gemeente een 
interessantere piste. We moeten hiervoor echter wachten op de publicatie van de uitvoeringsbesluiten. 
 
Dirk Aras polst of er gedacht wordt aan een betalend parkeren-systeem. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat dat niet het geval is. In Berlaar blijft parkeren gratis. 
 
Jef Daems licht het stemgedrag van SamBa toe door te stellen dat de partij al zeven jaar voorstellen doet om op 
bestuurlijk niveau te besparen. Tot hier toe is daar niet op ingegaan. In plaats van enige vorm van lastenverlaging 
te voorzien, komt men aandraven met een resem maatregelen, verhoging van retributies die iedere Berlaarnaar 
treft. Berlaar is bij de koplopers als het gaat om personenbelasting en opcentiemen. En toch worden er maar 
nieuwe belastingen of retributies ingevoerd, onder andere via Ivarem. Het bestuur stemt volledig in met alle 
verhogingen bij Ivarem, inclusief de 54 euro per gezin. Hierdoor wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ 
ondergraven. Blijkbaar was er in het burgemeestersoverleg van Ivarem maar één burgemeester die een 
besparingsoperatie heeft gevraagd. 
 
Burgemeester Walter Horemans weerlegt dit. Er is steeds gevraagd om te besparen, eerst ging het om 10%, 
daarna is er een voorstel gedaan van 6,5%. Hierover was op dat ogenblik consensus. Achteraf is er blijkbaar in 
Mechelen nog discussie over gevoerd. Uiteindelijk is het voorstel goedgekeurd op de algemene vergadering, ook 
door Mechelen, maar niet door Lier. Maar ook in Lier staat het als dusdanig in het budget. 
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Jef Daems vindt het een slecht signaal dat er bij Ivarem zelfs nog extra bestuurders zijn aangeduid. Daarnaast is 
er de nieuwe belasting op reclame en krantjes, die 100.000 euro per jaar moet opbrengen. De uitgevers rekenen 
dit gewoon door aan hun adverteerders of aan de klanten. Ten slotte vraagt SamBa aan het bestuur om te 
stoppen met het afbouwen van de dienstverlening, bijvoorbeeld de subsidie van Wolkewietje die afgeschaft is. 
Dienstverlening die voldoet aan een echte behoefte moet worden gekoesterd en verder ondersteund. We willen 
pleiten voor een gezinsvriendelijk beleid dat jonge mensen aantrekt en dat hierdoor zorgt voor extra inkomsten in 
plaats van ze financieel af te straffen. 
 
Enig artikel 
Keurt het budget 2014 goed. 
 
5. Goedkeuring gemeentelijke dotatie dj. 2014 voor de politiezone Berlaar-Nijlen 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente-politiezone; 
 
Overwegende dat de gemeente Berlaar behoort tot de politiezone Berlaar-Nijlen en de politiebegroting voor het 
dienstjaar 2014 werd goedgekeurd door de politieraad in zitting van 9 december 2013; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie werd vastgesteld op 1.180.433,00 euro; 
 
Overwegende dat de bedragen m.b.t. de politiedotatie opgenomen in de politiebegroting en het gemeentebudget 
met elkaar dienen overeen te stemmen; 
 
Overwegende dat in het gemeentebudget dj. 2014 naast registratiesleutel 1419/004-002-005-001-0400-
64932050  de dotatie van 1.180.433,00 euro wordt ingeschreven; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder van de gemeente d.d. 16 december 2013 met ref: 2013/60; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 18 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 2 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, 
Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stem: Dirk Aras  
 
Onthoudingen: Koen Kerremans, Leen Janssens 
 
Dirk Aras wenst de dotatie niet goed te keuren wegens het ontbreken van een eigen beleid. Zo geraakt 
bijvoorbeeld het project van de zone 30-borden maar niet afgewerkt. In het politiecollege is dit tijdens de vorige 
legislatuur herhaaldelijk aangekaart, maar de voorzitter bleek duidelijk niet geïnteresseerd. 
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Burgemeester Walter Horemans verklaart dat er een budget is voorzien voor het veiligheidsfonds, wat onder 
andere wordt gebruikt voor het aankopen van de oplichtende ‘smileys’. Er is dus zeker marge om dergelijke 
zaken uit te voeren. 
 
Artikel 1 
De gemeentelijke dotatie m.b.t. het dienstjaar 2014 voor de politiezone Berlaar-Nijlen, vastgesteld op 
1.180.433,00 euro, wordt goedgekeurd.  
 
Artikel 2 
Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan de gouverneur toegezonden. 
 
6. OCMW – kennisname jaarrekening dj. 2012 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 17 december 1997 in het bijzonder artt. 56 – 66bis, betreffende 
de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief WEL-98/04 d.d. 16 juni 1998; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 24 maart 1999 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de 
boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het OCMW-decreet d.d. 19 december 2008; 
 
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2012 die door de raad van het OCMW van Berlaar in vergadering van 25 
november 2012 werd vastgesteld; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Neemt kennis van bovenvermelde jaarrekening dj. 2012 van het OCMW 
 
 
7. OCMW - goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het decreet d.d. 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van 
het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2009/3 d.d. 5 juni 2009 betreffende toelichting bij het decreet van 19 december 2008 
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen 
kunnen worden opgelegd; 
 
Gelet op het decreet d.d. 29 juni 2012 houdende wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 
tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en 
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 21 december 2012 houdende de vaststelling van de wijze van 
communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale en provinciale besturen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning 
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/6 d.d. 7 juni 2013 betreffende toezichtsprocedures beleidsrapporten OCMW-
verenigingen van publiek recht aanvulling bij omzendbrief BB 2013/4; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de 
beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de beslissing d.d. 16 december 2013 van de raad van het OCMW houdende vaststelling meerjarenplan 
2014-2019; 
 
Gelet op het voorgestelde meerjarenplan 2014-2019; 
 
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 7 nee-stemmen bij 1 onthouding 
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Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Onthouding: Dirk Aras 
 
Enig artikel 
Keurt het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW goed. 
 
8. OCMW - goedkeuring budget 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het decreet d.d. 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van 
het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2009/3 d.d. 5 juni 2009 betreffende toelichting bij het decreet van 19 december 2008 
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het decreet d.d. 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen 
kunnen worden opgelegd; 
 
Gelet op het decreet d.d. 29 juni 2012 houdende wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 
2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, 
en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 21 december 2012 houdende de vaststelling van de wijze van 
communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale en provinciale besturen; 
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Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning 
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/6 d.d. 7 juni 2013 betreffende toezichtsprocedures beleidsrapporten OCMW-
verenigingen van publiek recht aanvulling bij omzendbrief BB 2013/4; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de 
beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de beslissing d.d. 16 december 2013 van de raad van het OCMW houdende vaststelling van het budget 
2014; 
 
Gelet op het voorgestelde budget 2014; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder d.d. 5/12/2013 met als nummer 2013/58; 
 
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 7 nee-stemmen bij 1 onthouding 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Onthouding: Dirk Aras 
 
Jef Daems stelt vast dat het exploitatiebudget met 10% is gedaald. Hij wil weten of dit de goede werking van het 
OCMW in gedrang brengt. 
 
Mimi Peirsman antwoordt dat dat niet het geval is. De daling is te wijten aan het feit dat het OCMW afstand heeft 
gedaan van een aantal ingehuurde woningen die niet voldeden aan de woonkwaliteit. Daarnaast is het aantal 
asielzoekers in sterke mate gedaald, evenals het aantal LOI’s. Dat, in combinatie met een daling van de 
personeelskosten wegens opname van loopbaanonderbreking, levert een lager exploitatie-kostenplaatje op. 
 
Jef Daems vraagt waarom het OCMW geld voor het nieuw administratief centrum voorziet. 
 
Mimi Peirsman verklaart dat dit reeds werd toegezegd aan het einde van de vorige legislatuur. Het gaat om één 
miljoen euro, wat correspondeert met één vijfde van de oppervlakte die voorzien wordt. 
 
Jef Daems wil weten of het OCMW dan ook voor één vijfde eigenaar wordt. 
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat niet de bedoeling is. Het gaat om twee administraties die 
opgaan in één geheel en die dichter naar elkaar toegroeien. Het gaat om budget dat destijds van de gemeente is 
gekomen en dat gebruikt zal worden voor een nieuw sociaal huis voor de gemeenschap. 
 
Jef Daems merkt op dat er wel eigendom zal worden verkocht. Hij vraagt welk lot Markt 3 beschoren zal zijn. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat dit deel uitmaakt van de plannen en de scenario’s die worden 
uitgewerkt. Maar er zal allicht een deel van het patrimonium verkocht moeten worden. 
 
Koen Kerremans wil weten of de opbrengsten uit de verkoop van het vastgoed bestemd zijn voor het nieuw 
administratief centrum. 
 
Danièle Demet bevestigt dat. 475.000 euro is geraamd als opbrengst uit verkoop, de rest, namelijk 525.000 euro, 
komt uit de reserve. Een ander deel van de reserve is bestemd voor het inrichten van een doorgangswoning in de 
Schoolstraat. Hiervoor is eveneens een subsidie aangevraagd. 
 
Leen Janssens polst of er ook iets wordt gedaan aan de andere woningen van het OCMW. 
 
Mimi Peirsman verklaart dat er één woning wordt verkocht. Een andere woning is goedgekeurd door Fedasil en 
wordt gebruikt als LOI. Daar is niet onmiddellijk nood aan renovatie. 
 
Leen Janssens is van oordeel dat deze woning niet echt bewoonbaar is. Het zou beter zijn om te investeren in 
isolatie, omdat dit het kostenplaatje qua verwarming e.d. omlaag haalt. Het is trouwens een sociale maatregel bij 
uitstek. 
 
Enig artikel 
Keurt het budget 2014 van het OCMW goed. 
 
 9. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 
2019 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op art 170, §4, Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;  
 
Gelet op de artikelen 465 tot 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stem: Dirk Aras 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 

 
Artikel 1 
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Er wordt voor de aanslagjaren 2014  tot en met 2019 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste van 
de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 
 
Artikel 2 
De belasting wordt vastgesteld op 8,10 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor 
hetzelfde aanslagjaar. Die belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft 
verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.  
 
Artikel 3 
De vaststelling en de inning van de gemeentebelasting zullen door toedoen van het bestuur der directe 
belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen  vervat in artikel 466 e.v. van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen.. 
 
Artikel 4 
Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gestuurd. 
 
10. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet  op art 170 §4 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;  
 
Gelet op artikel 3, 5° van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen 
en de Gewesten;   
 
Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen voor wat betreft de onroerende voorheffing; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente . 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stem: Dirk Aras 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Artikel 1 
Voor de aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019  worden de jaarlijkse gemeenteopcentiemen op de 
onroerende voorheffing vastgesteld op 1.850. 
 
Artikel 2 
Deze gemeenteopcentiemen worden ingevorderd door het Vlaamse Gewest, overeenkomstig de regels bepaald voor 
de heffing van de gewestbelasting waar zij bijkomen. 
 
Artikel 3 
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Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gestuurd. 
 
11. Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op art 170 §4 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat de geraamde ontvangsten in het kader van de ‘Milieuovereenkomst 
Reclamedrukwerkafvalstoffen’ onvoldoende zijn om een belastingvrijstelling te voorzien; 
 
Overwegende dat papier een groot aandeel uitmaakt van de aangeboden hoeveelheid huisvuil; 
 
Overwegende dat de verwijdering en de verwerking van  papier een aanzienlijke uitgave betekenen voor het 
gemeentebestuur; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 14 ja-stemmen tegen 7 nee-stemmen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur Issaev, 
Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Jef Daems vraagt wat de kleine ondernemer moet doen die een- of tweemaal per jaar reclame verspreidt. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er een vrijstelling geldt voor minder dan vier pagina’s A4. 
 
Dirk Aras wil weten of de vrijstelling geldt op basis van de aard van de activiteit of op basis van de aard van de 
vereniging.  
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat het om een vereniging moet gaan en dat de aard van de activiteit er 
niet toe doet. Het moet zelfs niet om een erkende vereniging gaan. 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de 
gemeente een belasting geheven op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee 
gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente Berlaar.  
 
Artikel 2 
Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan commerciële 
activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop gericht is een potentieel cliënteel er toe 
te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder. 
Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die aanzetten 
tot gebruik van het aangewezen product of de aangeboden dienst.  
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Onder huis-aan-huis 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. 
 
Artikel 3 
De belasting is verschuldigd telkenmale er een huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk of een daarmee 
gelijkgesteld product plaatsvindt. 
 
Artikel 4 
De belasting bedraagt : 
- 0,02 EUR per exemplaar met een minimum van 150,00 EUR per bedeling. 
 
Artikel 5 
De volgende publicatie zijn van de belasting vrijgesteld : 
1. publicaties van publiekrechtelijke personen ; 
2. publicaties van onderwijsinstellingen, socio-culturele-, caritatieve-, politieke- en sportverenigingen, waarbij de 
uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen; 
3. publicaties van kleiner of gelijk aan A4 met maximum 4 bladzijden. 
 
Artikel 6 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die geldt als de verantwoordelijk uitgever van 
het betreffende reclamedrukwerk. 
In voorkomend geval zijn ook de verspreider en indien deze niet gekend is, degene onder wiens handelsnaam, 
logo of embleem de reclame wordt gevoerd, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van de belasting. 
 
Artikel 7 
De belastingplichtigen zijn er toe gehouden aangifte te doen van de belastbare elementen 2 dagen voor de 
datum waarop de verspreiding wordt aangegeven van het reclamedrukwerk of daarmee gelijkgesteld product dat 
het voorwerp uitmaakt van de aanslag. Deze aangifte zal vergezeld zijn van een specimen van het te verspreiden 
drukwerk of daarmee gelijkgesteld product. 
 
Artikel 8 
Bij gebrek van aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste of onvolledige of  onnauwkeurige 
aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege ingekohierd overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 30 
mei 2008. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de ontdoken 
belasting.  
 
Artikel 9 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het 
college van burgemeester en schepenen.  
 
Artikel 10 
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van de  gemeentebelastingen en wijzigingen. 
 
Artikel 11 
De bevoegde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op dit reglement vast te stellen. 
 
Artikel 12 
Indien het openbaar onderzoek, dat over deze belastingreglementering wordt ingesteld geen aanleiding geeft tot 
opmerkingen, klachten of bezwaren, wordt deze reglementering als definitief aangezien en voor verder gevolg 
aan de hogere overheid overgemaakt. 
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12. Belasting op de afgifte van administratieve stukken aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op art 170 §4 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008  betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen;  
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het KB van 12 juni 1998 tot wijziging van het KB van 8 oktober 1981 waarin de artikelen 45§5, 49§5, 
51§7, 53§7, 54§5 en 61§5 bepalen dat de totale kostprijs die de gemeente vordert voor de afgifte van een 
verblijfbewijs voor vreemdelingen niet meer mag bedragen  dan de prijs die wordt geheven voor de afgifte van de 
identiteitskaarten van Belgische onderdanen; 
 
Gelet op de rondzendbrief d.d. 29 november 2005 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
betreffende de spoedprocedure van de elektronische identiteitskaarten; 
 
Gelet op de rondzendbrief d.d. 13 februari 2009 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
betreffende het opstarten van de veralgemening van het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische 
kinderen onder de 12 jaar;  
 
Gelet op de rondzendbrief d.d. 26 november 2013 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
betreffende het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van de vergoeding ten laste van de 
gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor 
Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde 
onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij ministerieel besluit van 27 maart 2013 (B.S. van 21 en 29 maart 
2013); 
 
Gelet op de rondzendbrief d.d. 3 januari 2013 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer betreffende 
het Rijbewijs in bankkaartmodel: uitbreiding van het pilootproject Mercurius naar alle Belgische gemeente; 
 
Gelet op de rondzendbrief d.d. 27 februari 2013 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
betreffende het Rijbewijs in bankkaartmodel: opstart van het project Mercurius in de gemeenten van de Provincie 
Antwerpen; 
 
Gelet op de rondzendbrief d.d. 26 november 2013 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
betreffende retributie afleveren internationale rijbewijzen vanaf 1 februari 2014; 
 
Overwegende dat de heraanvraag van codes van elektronische kaarten een administratieve kost voor de 
gemeente veroorzaakt; 
 
Na beraadslaging; 

 
BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 8 nee-stemmen 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
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Dirk Aras blijft erbij dat dit reglement nog steeds geen oplossing biedt bij diefstal van de identiteitskaart. In Nijlen 
is dit wel voorzien, maar blijkbaar geraakt men het er binnen dezelfde politiezone niet over eens. 
 
Artikel 1 
Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de 
gemeente onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of op 
andere administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de personen aan wie deze stukken door de 
gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 
 
Artikel 2 
Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald: 
 
a) Op de afgifte van de identiteitsbewijzen met foto (+ plastiekzakje) die aan niet – Belgische kinderen 

beneden de 12 jaar worden uitgereikt: 
1 euro voor het eerste bewijs en voor elk duplicaat en voor elke vernieuwing. 

 
b) Op de afgifte van een trouwboekje: 20 euro 
 
c) Op de afgifte van een nieuw paspoort: 
 5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en 

eventueel verhoogd met de aangerekende kosten voor een spoedprocedure. 
 
d) Op  de afgifte van de papieren verblijfsbewijzen voor vreemdelingen: 

1. Voor de personen vanaf 12 jaar: 5 euro voor de afgifte, de vernieuwing of de vervanging van de 
verblijfsbewijzen. 

2. De verlenging van de verblijfsbewijzen is gratis. 
 
e) Op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten (eID) en de elektronische vreemdelingenkaarten (eVK):  

1. 1,30  euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 
 

2. Overeenkomstig spoedprocedures met volledig transport door Group 4: 
- 5,10  euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid 

en/of Group 4 voor een dringende procedure. 
- 5,20  euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid 

en/of Group 4 voor een zeer dringende procedure. 
 
 

f) Op de afgifte van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-
ID): 
1. 0,40 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 

 
2. Overeenkomstig spoedprocedures met volledig transport door Group 4: 

- 0,20  euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid 
en/of Group 4 voor een dringende procedure. 

- 0,30  euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid 
en/of Group 4 voor een zeer dringende procedure. 

 
 In deze aanslagvoeten is de kostprijs van de kaart inbegrepen. 

 
g) Voor de heraanvraag van codes van een actieve elektronische identiteitskaart (eID), een actieve 

elektronische vreemdelingenkaart (eVK) of een actief elektronisch identiteitsbewijs voor Belgische kinderen 
jonger dan 12 jaar (Kids-ID): 
3 euro voor elke aanvraag, ongeacht op welke manier de aanvraag gebeurt.  
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h) Op de afgifte van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel: 
5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 
 

i) Op de afgifte van een internationaal rijbewijs vanaf 1 februari 2014: 
4 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 

 
Artikel 3 
De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk besluit of een 
overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve der gemeente onderworpen zijn. 
Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste gemeenten 
ambtshalve toekomen volgens de tarieven gevoegd bij de wet op de consulaire en kanselarijrechten. 
 
Artikel 4 
Zijn van de belasting vrijgesteld: de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde 
instellingen alsook de instellingen van openbaar nut. 
 
Artikel 5 
De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijk een aanvraag doen bij het gemeentebestuur en er een bedrag 
gelijk aan de vermoedelijke belasting in bewaring geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat op elk 
verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden getoond. Het in bewaring gegeven 
bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting worden geboekt de dag waarop het belastbaar 
feit zich zal voltrekken. Bij niet contante betaling wordt de belasting ingekohierd.  
 
Artikel 6 
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet  van 30 mei 2008.   
 
Artikel 7 
Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et incommodo zal deze verordening 
als definitief aanzien worden en aan de hogere overheid voor het nodige gevolg worden toegezonden. 
 
13. Retributiereglement op het verstrekken van uitgebreide administratieve inlichtingen aanslagjaren 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op art 173 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Overwegende dat - omwille van de forse stijging van het aantal aanvragen en de hiermee gepaard gaande 
toenemende werkdruk - het financieel verantwoord is retributietarieven vast te stellen voor het verstrekken van 
uitgebreide administratieve inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet 
louter het laten inzien van, de uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten betreffen, 
maar ruim opzoekwerk (meer dan 1 uur) en het samenstellen van dossiers vereisen betreffende specifieke zaken 
of eigendommen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 
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Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
Dirk Aras is het eens met een retributie voor bepaalde uitgebreide administratieve inlichtingen, maar stelt zich 
vragen bij het criterium ‘meer dan 1 uur’. Er wordt verder geen enkele differentiatie voorzien. 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat voor deze dossiers de tijdsbesteding goed kan worden ingeschat. 
Schepen Eddy Verstappen vult aan dat het hoofdzakelijk om briefwisseling gaat over kadastrale percelen. 
Intussen is de administratie volop bezig met de voorbereiding van de ontvoogding. Zodra dit klaar is, wordt de 
vraag naar dergelijke inlichtingen eigenlijk overbodig. 

 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014, voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de 
gemeente onder de navolgende voorwaarden een retributie geheven op het verstrekken van administratieve 
inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet louter het laten inzien van, 
de uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten betreffen, maar ruim opzoekwerk en het 
samenstellen van dossiers vereisen betreffende specifieke zaken of eigendommen. 
De retributie is verschuldigd door personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of 
ambtshalve worden uitgereikt. 
 
Artikel 2 
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 60 euro per uitgebreide administratieve inlichting. 
 
Artikel 3 
De retributie dient vooraf betaald te worden indien de inlichtingen per post moeten worden verstuurd en ten 
laatste bij het afleveren van de stukken indien ze persoonlijk worden afgehaald. 
 
Artikel 4 
Zijn van de retributie vrijgesteld: 
- de inlichtingen en stukken die in uitvoering van een wet of van een reglement van de administratieve overheid 

kosteloos moeten worden afgeleverd; 
- de inlichtingen die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van een belasting of retributie ten voordele van de 

gemeente. 
 
Artikel 5 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst 
van de factuur vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
14. Retributiereglement voor administratieve prestaties aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op art 173,  Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Overwegende dat het financieel verantwoord is retributietarieven vast te stellen voor bepaalde administratieve 
prestaties; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
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Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 14 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur Issaev, 
Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019,  wordt ten behoeve van de 
gemeente onder de navolgende voorwaarden een retributie geheven voor administratieve prestaties.  Deze retributie 
is verschuldigd door personen of instellingen aan wie deze prestaties door de gemeente op verzoek of ambtshalve 
worden verstrekt. 
 
Artikel 2 
Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald: 

- Maken van fotokopies van bestuursdocumenten: 0,05 euro per bladzijde; 
- Maken van andere fotokopies bij de administratie: 0,10 euro per bladzijde; 
- Afleveren bordje “wekelijkse rustdag”: 1,25 euro; 
- Afleveren affiche “beteugeling dronkenschap”: 5 euro; 
- Afleveren affiche “wet zedelijke bescherming van de jeugd”: 5 euro; 
- Afleveren affiche “bescherming jeugd – verboden toegang”: 2,50 euro. 

 
Artikel 3 
De retributie is verschuldigd op het ogenblik van de uitvoering van de gevraagde prestaties. 
 
Artikel 4 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst 
van de factuur vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
15. Retributiereglement i.v.m. een concessie of hernieuwing van een concessie op de begraafplaatsen 
aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad,  
 
Gelet op art 173 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Overwegende dat het billijk is dat concessies op begraafplaatsen worden aangerekend; 

Na beraadslaging; 

 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 8 nee-stemmen 
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Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 

 
Artikel 1 
Met ingang 1 januari 2014, voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten voordele van de 
gemeente een retributie ingevoerd voor het bekomen van een concessie voor het begraven van het stoffelijk 
overschot of columbariumconcessie, voor een termijn van 20 jaar, of voor het bekomen van een hernieuwing van 
een concessie waarvan het tarief als volgt wordt vastgesteld: 
 
a) gewone begraving in een kist in volle aarde: 
 400 euro per persoon 
b) begraving van een urne in volle aarde: 
 400 euro per persoon 
c) plaatsing van een urne in het columbarium: 
 400 euro per persoon 
 
Artikel 2 
De prijs: 
- wordt in bewaring gegeven tegen afgifte van een ontvangstbewijs op het ogenblik waarop de 

concessieaanvraag of de aanvraag tot hernieuwing wordt ingediend; 
- wordt eigendom van de gemeente op het ogenblik van de betekening van de beslissing waarbij de 

concessie of de hernieuwing wordt toegestaan. 
 
16. Belasting op het begraven van het stoffelijk overschot of de as van personen vreemd aan de 
gemeente en op de asverstrooiing of bijzetting van personen vreemd aan de gemeente aanslagjaren  
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad,  
 
Gelet op art. 170 §4 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging zoals tot op heden gewijzigd;  
 
Gelet op het gewijzigd politiereglement op de begraafplaats Hemelshoek, goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 20 november 2012;  
 
Overwegende dat het billijk is dat voor overledenen die minderjarig zijn, een aangepast tarief wordt gebruikt.  
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 
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Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
Jef Daems vraagt wat de regeling is voor de mensen die kerkelijk tot Heikant behoren. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de inwoners van Itegem die kerkelijk tot Heikant behoren aanzien 
worden als burgers van Berlaar vanwege een afspraak die in het verleden is gemaakt. 
 
Dirk Aras wenst zich te onthouden, omdat hij het principe wel verdedigbaar vindt. Maar hij is van mening dat er een 
derde categorie voorzien had moeten worden, namelijk een symbolisch tarief voor kinderen die nooit in Berlaar 
hebben gewoond, maar van wie de ouders wensen dat ze er toch begraven worden. 
 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een belasting geheven op: 
 
a) het begraven op de gemeentelijke begraafplaats van het stoffelijk overschot of van de as van personen die op 

het ogenblik van hun overlijden, niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente;      
 
b) het verstrooien op de strooiweide of bijzetten in een columbarium op de gemeentelijke begraafplaats van de as 

van personen die op het ogenblik van hun overlijden, niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de 
gemeente. 

 
In beide gevallen worden echter vrijgesteld de personen die voor een periode van maximaal 5 jaar buiten de 
gemeente verbleven hebben omwille van gezondheidsredenen, op voorwaarde dat ze de laatste 20 jaar voorafgaand 
aan voornoemde periode onafgebroken in de gemeente hebben gewoond. 
 
Dit tijdelijk verblijf buiten de gemeente kan zijn oorzaak vinden in een opvang in een ziekenhuis (cfr. langdurige 
verblijven in de psychiatrie), een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis of in een verblijf bij familieleden tot de 3e 
graad. 
Bij de personen waar het OCMW van Berlaar onderstandsdomicilie blijft, wordt de periode van 5 jaar omgezet in 
onbeperkt verblijf.  
De nabestaanden dienen een medisch bewijsstuk te leveren waaruit de noodzaak van vertrek duidelijk blijkt. 
 
Artikel 2 
De belasting wordt vastgesteld op 500 euro voor meerderjarige overledenen en 300 euro voor minderjarige 
overledenen. 
 
Artikel 3 
De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijk een aanvraag doen bij het gemeentebestuur en er een bedrag gelijk 
aan de vermoedelijke belasting in bewaring geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat op elk verzoek van de 
met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden getoond. 
Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting worden geboekt en t.o.v. de 
belastingplichtige met een kwitantie worden bevestigd indien geen tegenbericht van de belastingplichtige bij het 
gemeentebestuur toekomt uiterlijk de dag vóór deze waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken.  
 
Artikel 4 
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30 mei 2008. 
 
Artikel 5 
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Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et incommodo zal deze verordening 
als definitief aangezien worden en aan de toezichthoudende overheid voor het nodige gevolg worden 
toegezonden. 
 
17. Belasting op de ontgravingen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad,  
 
Gelet op art 170 §4 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Overwegende dat de gemeente de ontgraving van stoffelijke resten uit een graf uitbesteedt aan een externe firma en 
de verplaatsing van stoffelijke resten uit het columbarium of het urnenveld door het eigen personeel gebeurt waardoor 
het billijk is om hiervoor een verschillend tarief te hanteren; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Na beraadslaging,  
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stem: Dirk Aras 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Dirk Aras oordeelt dat 200 euro veel geld is voor het verplaatsen van een urne. Daarnaast valt het hem op dat 
wanneer een begraafplaats van bestemming wijzigt, er gratis tot ontgraving kan worden overgegaan. Hij wil 
weten of dit het geval is op het kerkhof in het centrum. 
 
Burgemeester Walter Horemans ontkent dat. Het kerkhof blijft een kerkhof met parkallure. Hij licht toe dat er 200 
euro wordt gevraagd voor het verplaatsen van een urne, omdat er in de praktijk heel veel van dergelijke vragen 
zijn en omdat dit telkens heel wat administratieve rompslomp met zich meebrengt. 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014  en voor een termijn eindigend  op 31 december 2019  wordt een belasting geheven 
op de ontgravingen. 
 
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door de persoon die de machtiging tot ontgraving vraagt.   
 
Artikel 3 
De belasting wordt vastgesteld op  

a) 1000 euro per ontgraving van stoffelijke resten uit een graf. 
b) 200 euro per verplaatsing van stoffelijke resten uit het columbarium of het urnenveld. 

 
Artikel 4 
De belasting wordt niet geëist voor: 
a) de ontgravingen die op bevel van de rechterlijke overheid uitgevoerd worden; 
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b) de ontgravingen naar aanleiding van een bestemmingsverandering van de gemeentelijke begraafplaats; 
c) de ontgravingen van de voor het vaderland gevallen militairen en burgers. 
 
Artikel 5 
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek aan contante betaling, wordt de 
belasting een kohierbelasting.  
 
Artikel 6 
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30 mei 2008. 
 
18.Retributiereglement tot vaststelling van tarieven voor prestaties geleverd door de gemeentelijke 
vrijwilligersbrandweerdienst aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op art 173 Grondwet, 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Overwegende dat het billijk is dat kosten van bepaalde interventies van de brandweerdienst worden aangerekend ten 
laste van diegene die de interventie veroorzaakt of hiertoe verzoekt; 
 
Gelet op het KB van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald 
worden en diegene die gratis zijn en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het KB van 8 november 1967, gewijzigd bij KB van 23 augustus 1985, houdende voor vredestijd, organisatie 
van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en de coördinatie van de hulpverlening in geval van brand; 
 
Gelet op artikel 4 § 2 van het KB van 20 juni 1994 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de 
toekenning van nacht-, zaterdag- en zondagtoelagen voor het personeel van openbare brandweerdiensten en de 
gemeentepolitie; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 december 2001 houdende goedkeuring organiek reglement van de gemeentelijke  
brandweerdienst en latere wijzigingen, 
 
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Na beraadslaging;  
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
 
Dirk Aras wil weten wat een ‘toevallige vervuiling’ inhoudt. 
 
Burgemeester Walter Horemans geeft als voorbeeld een auto die lekt zonder dat de eigenaar hier iets kan aan 
verhelpen. 
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Dirk Aras vraagt of de gratis dienstverlening het opruimen van wespennesten blijft inhouden. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat dit voorlopig zo blijft. Dit zou kunnen veranderen zodra de brandweer in een 
echte zone gaat werken. 
 
Dirk Aras kan het eens zijn met de betalende dienstverlening, maar heeft het moeilijk met het feit dat kwaadwillige en 
misleidende oproepen eigenlijk verscholen zitten tussen een aantal onvrijwillige zaken. Dergelijke oproepen vragen 
toch om meer dan een loutere administratieve afhandeling. Hier had nog een veel hogere retributie kunnen tegenover 
staan. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat, maar geeft mee dat er daarnaast ook nog de gerechtelijke gevolgen 
zijn bij dergelijke overtredingen. 
 
Artikel 1. 
Met ingang van 1 januari 2014, voor een periode  eindigend op 31 december 2019, wordt ten voordele van de 
gemeente een retributie geheven op sommige tussenkomsten van de brandweerdienst: 
a) in geval van behoorlijk vastgestelde toevallige vervuiling; 
b) in geval van prestaties die verricht worden buiten de door wetten en reglementen opgelegde interventies. 
 
c) naar aanleiding van een falend technisch alarm:  
- het alarmeren van de hulpdiensten ten gevolge van een slecht functionerend branddetectiesysteem of het foutief 

gebruik ervan  
- het stilleggen van een onbeheerde alarminstallatie. 
d) beschermen of redden van dieren indien het handelt om een nalatigheid van de eigenaar. 
e) kwaadwillig en/of misleidend oproepen van de brandweer. 
Deze retributie valt ten laste van de in artikel 3 vermelde personen. 
 
Artikel 2. 
Deze retributie wordt vastgesteld als volgt: 
a) voor het gebruik van voertuigen en materieel: 
 
− 0,25 euro per afgelegde km en 12,50 euro per uur voor het gebruik ter plaatse van voertuigen; 
− 5 euro per uur voor gebruik ter plaatse van andere werktuigen voorzien van een motor; 
− 1,25 euro per gebruikte persluchtfles;  

gebruikte producten, met uitzondering van brandstof en smeermiddelen: werkelijke kostprijs; 
− Leveren en plaatsen van brandweerkluiscilinder: 125 euro 
 
b) uurloon vrijwilligerskorps: 
 
− 20 euro per uur voor de officieren; 
− 15 euro per uur voor de onderofficieren; 
− 12,50 euro per uur voor de korporaals en de brandweerlieden. 
 
De prestaties worden aangerekend vanaf het vertrek tot na de terugkomst in de brandweerkazerne en ieder 
begonnen uur wordt voor een volledig uur aangezien. Per interventie worden er minstens twee prestatie-uren per 
tussenkomend lid van het brandweerkorps aangerekend. 
Prestaties geleverd tussen 22 uur en 6 uur worden aangerekend tegen 125 %. 
Voor interventies geleverd op een zondag of een wettelijke feestdag tussen 0 uur en 24 uur wordt het uurloon 
verdubbeld. De loonkost mag maximum 150 euro bedragen per prestatie, exclusief toeslag nacht, zondag of 
wettelijke feestdag. 
 
c) administratiekosten: 
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Per aanvraag worden forfaitair 12,50 euro administratiekosten aangerekend. 
 
Artikel 3. 
De vastgestelde retributie wordt ten laste gelegd van: 
 
− de veroorzaker van de vervuiling bedoeld in artikel 1 a); 
− de natuurlijke of rechtspersonen, begunstigden van de geleverde prestatie, voor de gevallen bedoeld in artikel 

1b), 1c), 1d) en 1e). 
 
Artikel 4. 
De kosten in verband met brandpreventie-opdrachten (schriftelijk advies en bezoeken ter plaatse) ter voorkoming van 
brand, uitgevoerd, hetzij door een ander brandweerkorps, hetzij door het brandweerkorps van de gemeente Berlaar, 
hetzij door beide korpsen samen, worden doorgerekend aan werkelijke prestatie-uren aan de aanvrager. Dit geldt niet 
voor opdrachten voor gebouwen en instellingen van de overheid en openbaar nut. 
 
Artikel 5. 
De kosten voortvloeiend uit de interventies die door derden uitgevoerd worden op vraag van de brandweer en die ten 
laste komen van de brandweer, worden verhaald ten laste cfr. artikel 3. 
 
Artikel 6. 
Een aanvraag om interventie van de brandweer dient in principe schriftelijk gericht te worden aan de burgemeester 
met vermelding van: 
naam en adres aanvrager; 
telefoonnummer; 
datum aanvraag; 
duidelijke omschrijving van de gewenste interventie; 
adres waar de interventie moet plaatshebben; 
dag en uur waarop de werkzaamheden bij voorkeur moeten uitgevoerd worden; 
akkoordverklaring met kennisname retributiereglement en engagement tot betaling. 
 
Afwijkend hierop wordt een interventie in het kader van de verplichte adviesvereiste inzake stedenbouwkundige 
vergunningaanvragen vrijgesteld van bovenvermelde schriftelijke aanvraag. 
 
Artikel 7. 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst 
van de factuur vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
19. Belasting op de aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen aanslagjaren 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 

Gelet op art 170 §4 Grondwet; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 
provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en bijhorende uitvoeringsbesluiten dat de dossiertypes en 
behandelingsprocedures inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening vastlegt; 

Overwegende dat het past voor de aanvragen tot stedenbouwkundige documenten een onderscheid te maken in 
de tarieven, aangezien de geleverde prestaties en vereiste kostengenererende dossierstappen en opvolging 
verschillen naargelang het dossiertype, de omvang en de complexiteit van de dossiers.  



 33 

Overwegende dat  de tijdsbesteding van de gemeentelijke diensten aan verkavelingsaanvragen sterk oploopt 
voor wat de opvolging van en het toezicht op de uitvoering van de infrastructuurwerken in functie van 
verkavelingen betreft; 

Overwegende dat het omwille van sensibilisering en sociale redenen aangewezen wordt geacht 
kapvergunningsaanvragen en dossiers van openbare besturen vrij te stellen van deze belasting; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT met 14 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur Issaev, 
Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt  een 
gemeentebelasting gevestigd op de aanvragen ten behoeve van de gemeente op aanvragen om 
stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen. 

Artikel 2 
Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald: 

a) voor de behandeling van een stedenbouwkundig dossier waarvoor een eenvoudige 
dossiersamenstelling volstaat: 25 euro; 

b)  voor de behandeling een stedenbouwkundige vergunning (andere dan onder a): 125 euro per 
woongelegenheid of handelspand; 

c) voor de behandeling van een verkavelingsdossier (andere dan onder d): 125 euro per kavel; 
d) voor de behandeling van een verkavelingsdossier waarbij infrastructuurwerken noodzakelijk zijn: 

500 euro per kavel. 
Aanvragen die uitsluitend een kapvergunning omvatten en stedenbouwkundige meldingsdossiers vallen niet 
onder deze belasting. 

Artikel 3 
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning. 

Artikel 4 
De gestelde belasting moet, op het ogenblik van verklaring van volledigheid van een stedenbouwkundig dossier, 
contant worden betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, 
wordt de belasting een kohierbelasting. 

Artikel 5 
De belasting wordt niet geïnd voor inlichtingen en stukken gevraagd door: 
- Europese, federale en gewestelijke overheidsdiensten, provincies en gemeenten; 
- de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de kerkfabrieken en de consistories, de polders en 
wateringen en onderwijsinstellingen; 
- de sociale huisvestingsmaatschappijen 
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Artikel 6 
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30 mei 2008. 
 
Artikel 7 
Indien tijdens het onderzoek de commodo et incommodo dat nopens onderhavige beslissing zal ingesteld worden 
geen bezwaar oplevert, zal onderhavig reglement als definitief worden aanzien. 
 

20. Retributiereglement op standplaatsen langs de openbare weg op openbaar domein aanslagjaren 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op art 173, Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitvoering en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, 
zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het advies van de FOD Economie zoals bepaald wordt in artikel 10§2 van de wet van 25 juni 1993; 
 
Overwegende dat het financieel verantwoord is retributietarieven vast te stellen ten laste van diegene die, met het oog 
op het aanbieden op de verkoop of aankoop van waren een standplaats inneemt langs de openbare weg op het 
openbaar domein ander dan de openbare markt; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 14 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur Issaev, 
Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 

 
Artikel1 
Met ingang vanaf 1 januari 2014, en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019 wordt onder de hierna 
volgende voorwaarden ten behoeve van de gemeente Berlaar, volgens de grootheid van de ingenomen ruimte, een 
retributie geheven ten laste van diegene die, met het oog op het aanbieden op de verkoop of aankoop van waren een 
standplaats inneemt langs de openbare weg op openbaar domein ander dan de openbare markt. 
 
Artikel 2 
A.  De retributietarieven bedragen 1 euro per strekkende meter per dag. 
B1.  Abonnementen voor onbepaalde duur zijn betaalbaar en opzegbaar per kwartaal (een kwartaal telt 13 weken). 

De inning der retributie gebeurt per overschrijving bij de aanvang van elk kwartaal éénmaal te betalen voor het 
ganse kwartaal.   De opzeg van de standplaats dient schriftelijk te gebeuren voor de aanvang van het kwartaal 
waarin de standplaats niet meer zal worden ingenomen.  Indien de opzeg niet tijdig of schriftelijk gebeurt, zal het 
kwartaal worden aangerekend.   
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B2.  Abonnementen van minder dan 1 jaar  zijn betaalbaar voor de duur van de aangevraagde periode. 
De inning der retributie gebeurt per overschrijving bij aanvang van de standplaatsinname voor de duur van de 
toelating afgeleverd door het gemeentebestuur. 
Verlenging van de gevraagde periode dient voor de vervaldag aangevraagd worden. 

C.  Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen.  Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot.  Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtvordering worden ingesteld.  De retributie dient betaald te worden na 
ontvangst van de factuur voor de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 

 
Artikel 3 
De uitbater van de inrichting moet voor de opstelling van zijn kraam of verkooppunt, toelating bekomen van het 
gemeentebestuur. 
 
Artikel 4 
De betaling van het plaatsrecht geeft aan de gebruiker de persoonlijke beschikking over de standplaats waarvoor het 
recht gevorderd werd, overeenkomstig de toelating van de burgemeester en voor de periode waarop de betaling 
betrekking heeft. 
 
Artikel 5 
De standhouders zijn gehouden na het opruimen van hun stand hun afval mee te nemen. 
 
Artikel 6 
De standhouders mogen onder geen enkel voorwendsel enig voorwerp slaan in de bedekking van het openbaar 
domein. 
 
21. Belasting op innemingen van de openbare weg n.a.v. het uitvoeren van werken aanslagjaren 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
Gemeenteraad, 
 
Gelet op art 170 §4 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat voor het bouwen, herbouwen of verbouwen van gebouwen of voor het uitvoeren van andere 
werken regelmatig schutsels, stellingen, containers,  op de openbare weg worden geplaatst;  
 
Overwegende dat het billijk is dat de gemeente, uitgezonderd voor werken voor rekening van de overheid,  een 
belasting heft om de kosten inzake administratie en toezicht te drukken;  
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 14 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur Issaev, 
Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
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Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019  wordt ten behoeve van  de 
gemeente een belasting geheven op het tijdelijk innemen van de openbare wegenis van zijn grondgebied door 
het plaatsen van bouwkranen en bijhorende constructies, het plaatsen van stellingen en het plaatsen van 
containers n.a.v. het bouwen, herbouwen of verbouwen van gebouwen of voor het uitvoeren van andere werken, 
uitgezonderd werken voor rekening van de overheid. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de 
rechtspersoon die over het recht beschikt tot tijdelijke inname.  
 
Artikel 2 
 De belasting bedraagt 0,25 euro per dag en per m2 of gedeelte van een m2 afgezette oppervlakte, met een 
minimum van 25 euro in zijn totaliteit. De eerste 30 kalenderdagen zijn vrijgesteld.  
In geval van verlenging van de vergunning tot het tijdelijk innemen van de openbare wegenis wordt voor de 
beoordeling van de 30 kalenderdagen de oorspronkelijke vergunning en de verlenging(en) van de vergunning als 
één inname beschouwd. 
 
Artikel 3 
Alvorens tot inname van de openbare weg over te gaan dient hiervoor toelating verkregen van het 
gemeentebestuur. Hiertoe dient diegene die tot inname van de openbare weg wenst over te gaan, een 
schriftelijke aanvraag in hij het gemeentebestuur met vermelding van de juiste afmetingen en de duur van de 
inname van de openbare weg. 
 
Artikel 4 
De opmeting van de belastbare oppervlakte geschiedt door de zorgen van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 5 
Voor de effectieve inname moet de belasting contant betaald worden tegen ontvangstbewijs. Bij gebrek aan 
contante betaling wordt de belasting ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 6 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter  zake gebeurt volgens 
de modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30 mei 2008. 
 
22. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 
aanslagjaren 2014, 2015 en 2016 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op art 173 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen;  
 
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of 
onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; 
 
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en aldus een 
impact hebben op het openbaar domein; 
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Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de code voor Infrastructuur en Nutswerken langs 
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de 
hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden; 
 
Gelet op het feit dat deze code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van 
nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van 
Binnenlandse Aangelegenheden; 
 
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken moeten 
worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal 
werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant 
een impact hebben op het openbaar domein; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 14 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur Issaev, 
Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Dirk Aras wil weten waarom dit reglement slechts voor drie jaar wordt gestemd. 
 
Financieel beheerder Mai Vermeiren licht toe dat de intercommunale een vergoeding geeft voor het gebruik van 
de gronden voor het leggen van leidingen. Die vergoeding wordt vastgesteld voor drie jaar en moet dus tweemaal 
per legislatuur gestemd worden. 
 
Artikel 1 – Algemeen 
Met ingang van 1 januari 2014  en voor een termijn eindigend op 31 december 2016  wordt ten behoeve van de 
gemeente Berlaar onder de hiernavolgende voorwaarden een retributie geheven op werken aan nutsvoorzieningen 
op gemeentelijk openbaar domein. De retributie wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening aangerekend op 
de gemeentelijke dienstverlening  en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van 
werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met 
toepassing van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen. 
Permanente nutsvoorzieningen zijn: 
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel., verdeel-, 

aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten …) dienstig voor het transport 
van electriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof, 

- telecommunicatie, 
- radiodistributie en kabeltelevisie, 
- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet aangesloten kan worden op die 

installaties 
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als 

nutsvoorzieningen. 
 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan 
wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek 
van de gemeente. 
 
Artikel 2 – retributie naar aanleiding van sleufwerken 
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De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter  openliggende sleuflengte 
voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2 euro, voor werken in voetpaden 1,50 euro en voor 
werken in aardewegen  0,90 euro. Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer 
nutsvoorzieningen bedraagt de voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60% van 
hogervermelde bedrag(en). 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 
 
Artikel 3 – retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingswerken, kleine onderhoudswerken 
en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m² , wordt per kalenderjaar een retributie geheven 
van 1 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.  
 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen  in hoofde van  zowel de distributienetbeheerder als haar 
werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied 
van de gemeente. 
 
Deze retributies zijn  verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 
15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente. 
 
Artikel 4 - inning 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 
 
Artikel 5 – definitief karakter 
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze verordening als definitief 
worden aanzien en aan de hoger overheid worden toegezonden voor toepassing van het algemeen  toezicht. 
 
23. Retributiereglement op het ruimen en in goede staat herstellen van grachten op private eigendom 
aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op art. 173 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet; 
 
Overwegende dat het overwelven van baangrachten gerelateerd is aan de openbare orde en veiligheid; 
 
Gelet op de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid met bijzondere 
aandacht voor de toepassing van het principe ‘ruimte voor water’; 
Overwegende dat het voor een goed functioneren van het grachtenstelsel noodzakelijk is dat ook private grachten op 
een correcte en regelmatige wijze worden onderhouden; 
 
Overwegende dat de gemeente regelmatig vaststelt dat dit onderhoud niet correct wordt uitgevoerd en dat de 
gemeente het recht heeft om bij nalatigheid de nodige werken uit te voeren op kosten en risico van de overtreder 
(artikel 19 ABP); 
 
Gelet op het feit dat de prijs voor deze werken wordt geraamd in functie van de kosten en lasten die de gemeente 
moet dragen; 
 
Gelet op het gemeenteraadbesluit d.d. 21 april 2009 (punt 5) houdende de Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening, inzonderheid de verplichting om: 
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- op hun gronden gelegen afvoersloten te (doen) ruimen of te (doen) herdelven en in het algemeen 
de voor de instandhouding ervan benodigde onderhoudswerken uit te (doen) voeren, wanneer dat 
voor de normale afvoer van het water noodzakelijk is (artikel 14); 

 
Gelet op het gemeenteraadbesluit d.d. 20 september 2011 (punt 17) houdende het gemeentelijk reglement op het 
beheer van waterlopen en baangrachten; 
 
Na beraadslaging 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stem: Dirk Aras 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Dirk Aras is van oordeel dat het probleem niet opgelost geraakt door dit retributiereglement. Hij wil weten of de 
probleemgrachten geïnventariseerd zijn. Is er een beleidsmatig probleem of is er een probleem met bepaalde 
inwoners? Hij vraagt zich af of het niet beter geweest zou zijn om een dienst tegen betaling a priori aan te bieden 
in plaats van een retributie te vestigen. Dan kan men er zeker van zijn dat het werk degelijk uitgevoerd wordt, 
tegen kostprijs dan. 
 
Burgemeester Walter Horemans relativeert het probleem. De pijnpunten zijn bekend en komen vaak voor bij niet-
inwoners van Berlaar die hier een eigendom hebben. Er wordt telkens tweemaal een schriftelijke vraag gesteld 
en dan pas wordt er overgegaan tot actie. Deze stok achter de deur is echter nodig. 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019  wordt een retributie gevestigd 
voor het ruimen van grachten door of in opdracht van de gemeente op privaat domein. 
 
Artikel 2 
De retributie is verschuldigd door diegene die nalaat om binnen een termijn van 30 kalenderdagen gehoor te 
geven aan de schriftelijke ingebrekestelling door de gemeente om op eigen initiatief de grachten op zijn private 
eigendom te ruimen, te herdelven of in oorspronkelijke staat te herstellen. 
 
Artikel 3 
§1 Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald: 

- kostprijs werkuren werkman per begonnen uur : 30 euro 
- kostprijs werkuren toezichter per begonnen uur : 40 euro 
- kostprijs vervoer per ton : 25 euro 
- kostprijs verwerking slib per ton : factuurprijs 
- kostprijs huur of aanschaf materialen : factuurprijs 

 
§2 Indien werken aan derden worden toevertrouwd, wordt de werkelijke factuurprijs aangerekend. 
 
§3 het totaal van de onkosten berekend volgens de tarieven en facturen uit §1 en §2 wordt verhoogd met een 
forfaitair bedrag van 250 euro ter dekking van de administratieve kosten. 
 
Artikel 4 
Overeenkomstig het grachtenreglement is de overtreder gehouden vrije doorgang te verlenen op de eigendom en 
naast de gracht. Indien deze vrije doorgang door de overtreder wordt belemmerd kunnen ook de kosten die de 



 40 

gemeente moet maken om zich toegang te verschaffen tot de grachten met het oog op het uitvoeren van de 
werken ten last van de overtreder gelegd worden. 
 
Artikel 5 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. 
 
24. Sportraad – wijziging basisreglement inzake betoelaging van sportverenigingen en sportorganisaties 
 
Gelet op het Gemeentedecreet;  
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 19 juni 2007 houdende erkenning van de gemeentelijk sportraad ; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (B.S 
16/08/2012); 
 
Gelet op het uitvoeringsbesluit inzake algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de 
beleidssubsidie, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 november 2012 (B.S. 4 januari 2013); 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 16 december 2008 (punt 20) houdende wijziging basisreglement inzake 
betoelaging van sportverenigingen en sportorganisaties; 
 
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad op 12 november 2013 verleend aan het bijgevoegde 
ontwerp van het basisreglement inzake betoelaging van sportverenigingen en sportorganisaties; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Dirk Aras heeft een aantal bedenkingen bij de vermelding van supportersclubs in het reglement. Het was toch de 
bedoeling om de mensen aan het sporten te krijgen, maar dat valt niet te rijmen met supportersclubs. Waarom is 
voor dergelijke clubs ook een toelage voorzien? 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er in de praktijk geen toelage wordt gegeven aan supportersclubs. 
 
Dirk Aras repliceert dat deze clubs op basis van dit reglement wel degelijk een aanvraag kunnen doen. 
 
Schepen Eddy Verstappen geeft toe dat dit in theorie kan. Ooit is dit opgenomen vanwege een supportersclub 
voor een motorcrosser. 
 
Enig artikel 
Het reglement inzake erkenning en betoelaging van sportverenigingen wordt als volgt gewijzigd: 

 
 

GEMEENTELIJK BASISREGLEMENT INZAKE BETOELAGING  
VAN SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATIES 

 
 
Hoofdstuk I – algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
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Binnen de perken van de kredieten, daartoe voorzien in de door de hogere overheid goedgekeurde 
gemeentebegroting, worden aan de door het college van burgemeester en schepenen erkende sportverenigingen 
– competitieve en recreatieve en hierna “plaatselijke organisaties” genoemd – subsidies verleend volgens de 
normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld. 
 
Artikel 2 
Alleen de erkende plaatselijke organisaties en voor zover zij een werking ontwikkelen ten bate van de eigen 
inwoners – kunnen gesubsidieerd worden.  Dit geldt ook indien deze organisaties hun normale activiteiten slechts 
kunnen uitoefenen in gebouwen of op terreinen die gelegen zijn buiten het grondgebied van de gemeente, 
wegens het ontbreken van gebouwen of terreinen op het gemeentelijk grondgebied. 
 
Artikel 3 
De subsidies zijn financiële tegemoetkomingen vanwege de gemeente. 
 
Artikel 4 
De subsidies kunnen volgende vormen aannemen : 
 
- Basissubsidies 
- Werkingssubsidies 
- Bijzondere subsidies 
-  Subsidies met kwaliteitscriteria voor sportverenigingen 
- Impulssubsidies 
 
Basissubsidies worden in functie van hun erkenning op forfaitaire grondslag aan de plaatselijke organisaties 
toegekend. 
 
Werkingssubsidies worden aan de erkende plaatselijke organisaties toegekend op grond van de door hen 
ontwikkelde activiteiten. 
 
Bijzondere subsidies kunnen aan de erkende plaatselijke organisaties worden toegekend voor activiteiten van 
uitzonderlijke aard, zoals herdenkingsplechtigheden of bijzondere vieringen of voor activiteiten verricht in 
bijzondere omstandigheden. 
 
Voor subsidies met kwaliteitscriteria voor sportverenigingen en impulssubsidies wordt verwezen naar de 
specifieke reglementen. 
 
Artikel 5 
Overeenkomstig dit reglement gaat het college van burgemeester en schepenen over tot de vaststelling en 
toekenning van de subsidies. 
 
 
Hoofdstuk II – basis- en werkingssubsidies 
 
Afdeling 1 – aanvragen van de subsidies 
 
Artikel 6 
De basis- en werkingssubsidies, verleend in functie van de kredieten ingeschreven in de begroting 
(1419/3/1/3/1/0740/64920301) van het lopende dienstjaar, alsook de subsidies met kwaliteitscriteria en de 
impulssubsidies worden berekend op basis van de gegeven activiteiten betreffende het werkjaar gaande van 1 
juli van het vorig jaar tot en met 30 juni van het lopende dienstjaar. 
 
Artikel 7 
 
 Paragraaf 1 
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Om een ontvankelijke aanvraag tot subsidiëring te bekomen is de erkende plaatselijke organisatie verplicht 
om ten laatste op 31 augustus volgend op het afsluiten van het werkjaar, het door de sportraad opgestelde 
informatieformulier over te maken aan het college van burgemeester en schepenen ; de inhoud van dit 
formulier bevat minstens volgende onderwerpen : 
 
1. de juiste benaming van de organisatie + datum van erkenning door het college van burgemeester en 

schepenen 
2. het officiële adres van de zetel van de organisatie 
3. het correspondentieadres 
4. naam van de afgevaardigde van de plaatselijke organisatie in de algemene vergadering van de 

Berlaarse sportraad, alsook de naam van zijn plaatsvervanger 
5. de samenstelling van het bestuur van de organisatie, vermeldend naam, voornaam, adres en functie en 

eventueel telefoonnummer van elke bestuurslid 
6. in voorkomend geval, de federatie – nationaal, provinciaal, gewestelijk – waarbij de organisatie is 

aangesloten, met vermelding van het adres en het telefoonnummer 
7. de modaliteiten over de manier van storting van een goedgekeurde subsidie 
8. het aantal actieve leden gesplitst over welbepaalde leeftijdsgroepen 
9. het aantal actieve leden aangesloten bij een erkende federatie 
10. de afdelingen waarin de organisatie in competitie uitkomt, met vermelding of het een nationale, 

provinciale of gewestelijke afdelingen is 
11. de identiteit (naam, voornaam en adres) van de trainers, monitoren en/of erkende leden-opleiders met 

hun bekwaamheidsbewijzen.  De opgegeven erkende opleiders waarvoor geen geldig 
bekwaamheidsbewijs wordt voorgelegd, worden beschouwd als niet-gediplomeerd 

12. de activiteiten van het voorbije werkjaar alsook de behaalde kampioenstitels binnen een erkende 
federatie 

13. kopies van bewijsstukken met betrekking tot de onder Hoofdstuk II, Artikel 10, paragraaf 4 bedoelde 
accommodatiegebonden uitgaven, ter staving van het op het informatieformulier vermelde bedrag met 
een maximum van 3.800 euro. 

14. akkoord om elke controle over de juistheid van de gegevens van de sportraad en het college van 
burgemeester en schepenen te aanvaarden en alle bijkomende inlichtingen te verstrekken 

 
Het informatieformulier wordt voor juist- en echtverklaring ondertekend door twee personen die volgens de 
statuten namens de organisatie kunnen optreden. 
 
Paragraaf 2 
Met laattijdig ingediende aanvragen en/of informatieformulieren wordt geen rekening gehouden.  
Desgevallend zal de datumstempel van de gemeente uitsluitsel geven. 

 
 
Afdeling 2 – berekeningswijze voor de verdeling van de subsidies 
 
Artikel 8 
Voor zover voldaan is aan de bepalingen betreffende de erkenning en het indienen van de bescheiden voor het 
bekomen van een toelage, worden de in de goedgekeurde begroting voorziene toelagen voor sportverenigingen 
– uitgezonderd de bijzondere toelagen – verdeeld onder de in aanmerking komende plaatselijke organisaties 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 10. 
 
 
Artikel 9 
Voor de berekening van het bedrag van de aan de organisaties toe te kennen subsidies wordt volgende 
verdeelsleutel toegepast. 
 
 Paragraaf 1 
 
 Basissubsidie 
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Met uitzondering van supportersclubs bedraagt de basissubsidie 25 euro voor elke andere voor betoelaging in 
aanmerking komende plaatselijke vereniging. Voor deze supportersclubs vervalt hun recht op 
werkingstoelage maar zal een toelage worden uitgereikt op basis van bewijsstukken van de georganiseerde 
activiteit. 
 
De hierboven vermelde bedragen voor basissubsidie kunnen jaarlijks door het college van burgemeester en 
schepenen, in samenspraak met de Berlaarse sportraad herzien worden. 
 
Wanneer het begrotingskrediet ontoereikend is om te voorzien in de uitkering van de hierboven bepaalde 
subsidiebedragen, dan wordt het ter beschikking gestelde krediet evenredig verdeeld onder alle voor 
betoelaging in aanmerking komende sportverenigingen. 
 
Het totale bedrag van de basissubsidies wordt afgetrokken van het onder artikel 8 omschreven krediet. 
 
Paragraaf 2 
 
Werkingstoelage 
De werkingstoelagen bestaan uit het onder artikel 8 beschouwde krediet, verminderd met de onder paragraaf 
1 van dit artikel vermelde totale bedrag van de basissubsidies. 
 
De aan iedere plaatselijke organisatie toe te kennen werkingssubsidie wordt bepaald door het volgens artikel 
16 voor een vereniging bekomen quotum te delen door de som van de quota van alle voor het toekennen van 
werkingstoelage in aanmerking komende organisaties en te vermenigvuldigen met het totale bedrag dat voor 
de werkingssubsidie beschikbaar is gesteld. 

 
Afdeling 3 – bepaling van het quotum 
 
Artikel 10 
 
 Paragraaf 1 
 
 Parameter 

Onder parameter wordt verstaan, het onderwerp waarmee per plaatselijke organisatie rekening gehouden 
wordt bij het bepalen van het quotum. 
 
Paragraaf 2 
 
Geregistreerde waarde 
Onder geregistreerde waarde wordt verstaan, de definitie van de manier waarop de onder paragraaf 3 van dit 
artikel bedoelde punten gekoppeld worden aan de bijhorende parameter. 
 
De geregistreerde waarde die bekomen wordt aan de hand van de door de plaatselijke organisatie verstrekte 
gegevens is gebonden aan de voorwaarden vermeld onder artikel 13 van dit reglement. 
 
Paragraaf 3 
 
Punten 
Afhankelijk van de onder paragraaf 2 van dit artikel bedoelde geregistreerde waarde, worden punten 
toegekend om de onder paragraaf 1 vermelde parameter te valideren. 
 
Paragraaf 4 
 
Quotum 
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Het voor elke plaatselijke organisatie berekende quotum is de som van de behaalde punten, en wel volgens 
de hierna vermelde modaliteiten : 
 

parameter geregistreerde waarde punten 
Aantal leden  
(geen steunende leden) 

per lid 1 

   
Jeugd per lid jonger dan 18 jaar 3 
   
Buitengewone sportactiviteiten door de 
plaatselijke organisatie zelf in de gemeente 
Berlaar georganiseerd 

ingerichte activiteit op gemeentelijk vlak  
10 

 ingerichte activiteit op provinciaal vlak 30 
   
 ingerichte activiteit op nationaal vlak 50 
   
 ingerichte activiteit op internationaal vlak 100 
   
Begeleiding Aantal trainers (maximum 3) 10 
   
   
Doelstellingen sportraad deelname aan organisatie van door de 

sportraad en sportdienst ingerichte 
activiteiten 10 

   
 aanwezigheid op de statutaire algemene 

vergadering van de sportraad 50 
   
Accommodatiegebonden uitgaven : 
huur, nutsvoorzieningen, intresten van 
leningen m.b.t. het lokaal van 250 tot 625 euro per jaar 100 
 van 625,01 tot 1.250 euro per jaar 200 
 van 1.250,01 tot 2.500 euro per jaar 300 
 van 2.500,01 tot 3.750 euro per jaar 400 
 meer dan 3.750 euro per jaar 500 
   
Uitgave van een eigen tijdschrift, niet 
partijgebonden :  
minimum 8 bladzijden 
minimum 2 sportartikels 

per editie 10 

equivalente en recente informatie via een 
website van de vereniging 
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Artikel 11 
De werkingssubsidies worden verhoudingsgewijs berekend op het aantal volledige maanden van activiteit t.o.v. 
de twaalf maanden van een volledig werkjaar. Voor nieuw tot de Berlaarse sportraad toegetreden leden gelden in 
die zin het aantal resterende volledige maanden na de officieel ingediende erkenningsaanvraag en het einde van 
het dienstjaar. 
  
De verenigingen die voor een subsidietoekenning nominatief in de begroting werden opgenomen – de bijzondere 
subsidies en de subsidie ontvangen voor deelname aan het Avondfeest uitgezonderd – komen niet in aanmerking 
voor de toekenning van een subsidie op basis van het reglement ; evenmin de verenigingen weke reeds op basis 
van een ander reglement subsidies ontvangen, of genieten van andere door het gemeentebestuur ten bate 
gestelde materiële of financiële voordelen. 
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Desgevallend zal de betrokken plaatselijke organisatie haar voorkeur moeten geven aan één van de geboden 
voordelen van betoelaging, met uitsluiting van de overige. 
 
Afdeling 4 – uitbetaling van de basis- en werkingssubsidies 
 
Artikel 12 
De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt overeenkomstig de reglementering betreffende de gemeentelijke 
comptabiliteit van het college van burgemeester en schepenen door overschrijving op de post- of bankrekening in 
het aanvraagformulier of in het jaarlijks informatieformulier vermeld en onder verantwoordelijkheid van de twee 
ter kennis gebrachte bestuursleden. 
 
Artikel 13 
Indien blijkt dat door de plaatselijke organisaties onjuiste gegevens werden verstrekt of zo de voorwaarden van 
dit reglement niet werden nageleefd, wordt voor het werkjaar geen subsidie toegekend en kan het college van 
burgemeester en schepenen de reeds uitbetaalde subsidie terugvorderen van de betrokken organisatie. 
 
 
Hoofdstuk III – bijzondere subsidies 
 
Artikel 14 
Naast de gewone basis- en werkingssubsidies kan de gemeenteraad ten behoeve van de erkende en 
gesubsidieerde organisaties in bijzondere omstandigheden bijkomende subsidies inschrijven in de begroting of 
andere tegemoetkomingen of voorzieningen toekennen om activiteiten of manifestaties van uitzonderlijke aard of 
waarde mogelijk te maken. 
 
Artikel 15 
Opdat een organisatie op deze bijzondere subsidie aanspraak zou kunnen maken, moet zij haar aanvraag bij het 
gemeentebestuur indienen vóór 1 juli van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar waarin deze bijzondere 
activiteiten of manifestaties worden georganiseerd. 
Indien de aanvraag na die datum geschiedt, kan de bijzondere subsidie nog tijdens hetzelfde dienstjaar worden 
toegekend, indien zij via een begrotingswijziging wordt aanvaard. 
De aanvraag dient de bijzondere omstandigheid van de organisatie te belichten en een duidelijke omschrijving 
van de geplande activiteiten te geven.  Tevens dient vermeld hoe en onder de verantwoordelijkheid van welk lid 
van betoelaging kan overgemaakt worden (zie artikel 7, paragraaf 1, punt 7). 
Het gemeentebestuur vraagt aan de Berlaarse sportraad zijn advies over het ingediend dossier. 
 
Artikel 16 
De bijzondere subsidie zal slechts uitbetaald worden op bevel van het college van burgemeester en schepenen, 
na voorlegging door de plaatselijke organisatie van het bewijs dat de activiteiten plaatsgrepen zoals gepland.  
Deze subsidie dient te worden beperkt tussen het verschil van de uitgaven en de inkomsten, eigen aan deze 
uitzonderlijke manifestatie, op voorlegging van de nodige bewijsstukken.  Het bewijs dient uiterlijk 2 maanden na 
datum bij het gemeentebestuur toe te komen. 
Deze beperking geldt evenwel niet voor de toelage toegekend aan verenigingen omwille van de verjaring van hun 
oprichting (25 jaar, 50 jaar, 75 jaar, 100 jaar enz.). 
 
Artikel 17 
De sportverenigingen komen ook in aanmerking voor een bijzondere bijdrage bij deelname aan het Avondfeest. 
Het uitgekeerde bedrag wordt berekend volgens het van kracht zijnde subsidiereglement met betrekking tot het 
Avondfeest. 
   
Artikel 18 
 
Indien 2 of meer erkende en gesubsidieerde plaatselijke organisaties samenwerken om een uitzonderlijke 
activiteit in te richten, dient één van deze organisaties als subsidie-aanvrager op te treden ; de betrokken 
organisaties regelen dan zelf de onderlinge verdeling van de eventuele toegekende bijzondere subsidie. 
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Hoofdstuk IV – Subsidies met kwaliteitscriteria voor sportverenigingen en impulssubsidies 
 
Artikel 19 
 
Voor het in aanmerking komen voor deze subsidies wordt verwezen naar de specifieke reglementen. 
 
 
Hoofdstuk V - slotbepaling 
 
Artikel 20 
 
Dit reglement zal gehecht worden aan de beslissing van de gemeenteraad terzake om er één geheel mee te 
vormen en het zal ter kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden. 
 
25. Sportraad – gemeentelijk subsidiereglement op basis van kwaliteitscriteria voor sportverenigingen 
 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (B.S 
16/08/2012); 
 
Gelet op het uitvoeringsbesluit inzake algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de 
beleidssubsidie, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 november 2012 (B.S. 4 januari 2013); 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 16 december 2008 (punt 21) houdende het gemeentelijk subsidiereglement op 
basis van kwaliteitscriteria voor sportverenigingen; 
 
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad op 12 november 2013  verleend aan het bijgevoegde 
ontwerp van het gemeentelijk subsidiereglement met kwaliteitscriteria voor sportverenigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in de meerjarenplanning zijn ingeschreven (art. 
1419/3/1/3/2/64920301); 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Het gemeentelijk subsidiereglement met kwaliteitscriteria voor sportverenigingen wordt goedgekeurd. 

 
 

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT MET KWALITEITSCRITERIA VOOR SPORTVERENIGINGEN 
 
Hoofdstuk I. Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1 
De gemeente zal elk jaar minstens 25% van de beleidssubsidie van de Vlaamse overheid aanwenden voor de 
directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen op basis van dit reglement met kwaliteitscriteria.  
sportverenigingen van unitaire sportfederaties komen niet in aanmerking voor de subsidies gebaseerd op de 
kwaliteitscriteria. 
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Artikel 2 
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier 
opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar. 
 
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren.  
Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging 
voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. 
 
Artikel 3 
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement 
omschreven erkenningsvoorwaarden en moet de sportvereniging een actieve sportwerking kunnen aantonen, 
d.w.z. minimum 1 sportactiviteit per week gedurende minstens 8 maanden per jaar. 
 
Artikel 4 
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 
 De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging op de daartoe bestemde formulieren 

ingediend bij de sportdienst of het gemeentebestuur.  Het reglement en de aanvraagformulieren zijn 
beschikbaar op de sportdienst.  Het aanvraagdossier is te verkrijgen op de sportdienst of via de 
gemeentelijke website.  De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 september van het 
betrokken jaar. 

 Tot 30 dagen na bekendmaking van de subsidies van het betrokken jaar kan beroep worden 
aangetekend bij het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 5 
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. 
 
 
Hoofdstuk II. Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen, op het 
financieel beleid van de sportverenigingen, op aanbod en doelgroepen en transparantie in de structuur van de 
sportvereniging 
 
Artikel 6 
Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de 
sportverenigingen, het optimaliseren van het financieel beleid van de sportvereniging, differentiatie in aanbod en 
doelgroepen en het transparant maken van de structuur van de sportvereniging. 
De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van de 
hieronder beschreven doelstellingen.  De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per 
doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.  De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door 
parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag. 
 
 
Doelstelling 1: beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader 
 
Kwaliteitscriterium 1.1: werken met gediplomeerde trainers 
 
 Werken met gediplomeerde trainers (volgens referentietabel voor sportkwalificaties van VTS) 

o Voorkomend in kolom 1    5 punten 
o Voorkomend in kolom 2 of geassimileerd  10 punten 
o Voorkomend in kolom 3 of geassimileerd  15 punten 
o Voorkomend in kolom 4 of geassimileerd  20 punten 
o Voorkomend in kolom 5 of geassimileerd  25 punten 
o Voorkomend in kolom 6 of geassimileerd  30 punten 
o Voorkomend in kolom 7 of geassimileerd  35 punten 
o Voorkomend in kolom 8 of geassimileerd  40 punten 
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Kwaliteitscriterium 1.2: volgen en/of organiseren van opleiding en bijscholing 
 
 Volgen van opleiding en/of bijscholing die betrekking heeft op de beoefende sport in de sportvereniging

       2 punten/persoon 
 Organiseren van opleiding en/of bijscholing  voor trainers 25 punten/opleiding 

 
 
Doelstelling 2: het voeren van een efficiënt financieel beleid afgestemd op verschillende situaties 
 
Kwaliteitscriteria 2.1: het financieel beleid afstemmen op diverse situaties 
 
 Lidgeld afhankelijk van leeftijd:    3 punten 
 Lidgeld afhankelijk van aan tal gezinsleden per familie: 3 punten 
 Lidgeld afhankelijk van financiële thuissituatie:  3 punten 
 Lidgeld afhankelijk van tijdstip lid worden:   3 punten 

 
 
Doelstelling 3: aanbieden van een regelmatig activiteitenaanbod voor de verschillende leeftijden en de 
verschillende niveaus 
 
Kwaliteitscriteria 3.1: een regelmatige werking hebben voor de verschillende leeftijden op de verschillende 
competitieniveaus (uitg. topsport en competitiesport op hoog niveau) 
 
 Aantal trainingen tot 18 jaar onder leiding van een gediplomeerd (zie referentietabel voor 

sportkwalificaties VTS) trainer 
o -50 uur/jaar:     10 punten 
o 50 – 100 uur/jaar:    20 punten 
o 101 – 200 uur/jaar:    30 punten 
o 201 – 400 uur/jaar:    40 punten 
o 401 – 700 uur/jaar:    50 punten 
o +700 uur/jaar:     60 punten 

 Aantal trainingen voor volwassenen (+18jaar) onder leiding van een gediplomeerd (zie referentietabel 
voor sportkwalificaties VTS) trainer 

o -25 uur/jaar:     5 punten 
o 25 – 50 uur/jaar:     10 punten 
o 51 – 75 uur/jaar:     15 punten 
o 76 – 100 uur/jaar:    20 punten 
o 101 – 125 uur/jaar:    25 punten 
o +125 uur/jaar:     30 punten 

 
Kwaliteitscriteria 3.2: een regelmatige werking hebben op recreatief niveau voor de verschillende leeftijden 
 
 Het aantal uren recreatieve sportbeoefening in groep met begeleiding van een gediplomeerd (zie 

referentietabel voor sportkwalificaties VTS) trainer: 
o -25 uur/jaar:     5 punten 
o 25 – 50 uur/jaar:     10 punten 
o 51 – 75 uur/jaar:     15 punten 
o 76 – 100 uur/jaar:    20 punten 
o 101 – 125 uur/jaar:    25 punten 
o +125 uur/jaar:     30 punten 

 
 
Doelstelling 4: beschikken over een transparante structuur met duidelijk omschreven functies 
 
Kwaliteitscriteria 4.1: over een duidelijke structuur beschikken 
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 Beschikken over een organogram:    10 punten  
 Het organogram bekend maken (website, infofolder):  20 punten 

 
Kwaliteitscriteria 4.2: beschikken over duidelijk omschreven functies van bestuurders en werkgroepen 
 
 Beschikken over een functie-/taakomschrijving van de bestuursfuncties (functie en functie-inhoud), 

alsook de taken van de werkgroepen/commissies:   20 punten 
 
Doelstelling 5: uitbouwen van een kwaliteitsvolle jeugdwerking 
 
Kwaliteitscriteria 5.1: beschikken over een volwaardig jeugdbestuur en op de club geënt jeugdbeleidsplan 
waarvan de goedkeuring door het bestuur genotuleerd staat in haar verslagen 
 
 Indien club beschikt over een volwaardig jeugdbestuur:  4 punten 
 De club beschikt over een gedetailleerd en op de club geënt jeugdbeleidsplan waarvan de goedkeuring 

door het bestuur genotuleerd staat in haar verslagen:  12 punten 
 
Kwaliteitscriteria 5.2: ondertekenen van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport 
 Het jeugdbestuur en al de jeugdtrainers hebben de Panathlonverklaring over ethiek in die jeugdsport 

ondertekend:       4 punten 
 
Kwaliteitscriteria 5.3: organiseren van een informatievergadering voor de ouders 
 per informatievergadering voor de ouders:    2 punten 
 

26. Sportraad- wijziging reglement inzake impulssubsidies met 100% kwaliteitscriteria 
 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (B.S 
16/08/2012); 
 
Gelet op het uitvoeringsbesluit inzake algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de 
beleidssubsidie, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 november 2012 (B.S. 4 januari 2013); 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 1 december 2009 (punt 6) houdende reglement inzake impulssubsidies met 
100% kwaliteitscriteria; 
 
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad op 12 november 2013 uitgebracht aangaande het 
bijgevoegde hoofdstuk impulssubsidies; 
 
Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in de meerjarenplanning zijn ingeschreven (art. 
1419/3/1/3/3/64920301); 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Het reglement inzake  impulssubsidies met 100% kwaliteitscriteria wordt als volgt gewijzigd. 

 
 

IMPULSSUBSIDIES MET 100% KWALITEITSCRITERIA 
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Hoofdstuk I. Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1 
De gemeente zal elk jaar minstens 35% van de beleidssubsidie van de Vlaamse overheid aanwenden voor de 
impulssubsidies met 100% kwaliteitscriteria. 
 
Artikel 2 
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier 
opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar. 
 
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren.  
Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging 
voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. 
 
Artikel 3 
De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement 
omschreven erkenningsvoorwaarden. 
 
Artikel 4 
Enkel sportverenigingen die aangesloten zijn bij erkende Vlaamse sportfederaties komen in aanmerking tot het 
verkrijgen van impulssubsidies die uitgereikt worden door de Vlaamse Regering. 
 
 
Artikel 5 
Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de jeugdsportbegeleiding. 
De impulssubsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van de 
hieronder beschreven doelstellingen.  De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per 
doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.  De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door 
parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag. 
 
 
Hoofdstuk II. Definities 
 
Artikel 6 
Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar 
 
Jeugdsportbegeleider (JSB): een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende 
sportvereniging 

⇒ Sporttechnisch begeleider (iemand die training geeft) 
⇒ Jeugdsport (geeft training aan de jeugd) 
⇒ Actief in erkende sportvereniging (geeft training aan jeugdleden in een sportvereniging) 

 
 
Jeugdsportcoördinator (JSC): een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de 
erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak 

⇒ Sportgekwalificeerd 
⇒ Actief in de sportvereniging (beleidsmatig, op de training aanwezig, overleg met trainers, kwalitatief 

bijsturen…) 
 
 
Erkende sportvereniging: een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met 
als primaire doelstelling de beoefening van sport; erkend volgens de voorwaarden vermeld in artikel 3 en 4.  
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Hoofdstuk III. Doelstelling 
 
Artikel 7 
De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen die in aanmerking komen volgens de 
voorwaarden vermeld in artikel 3 en 4. 
 
Kwaliteitscriteria 1: meer gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren (volgens 
referentietabel van VTS) 

o Voorkomend in kolom 1     5 punten 
o Voorkomend in kolom 2 of geassimileerd   10 punten 
o Voorkomend in kolom 3 of geassimileerd   15 punten 
o Voorkomend in kolom 4 of geassimileerd   20 punten 
o Voorkomend in kolom 5 of geassimileerd   25 punten 
o Voorkomend in kolom 6 of geassimileerd   30 punten 
o Voorkomend in kolom 7 of geassimileerd   35 punten 
o Voorkomend in kolom 8 of geassimileerd   40 punten 

 
 
Kwaliteitscriteria 2: hoger gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren 
 Voor elke JSB of JSC die in het werkjaar met 1 niveau stijgt:   20 punten/persoon 

 
 
Kwaliteitscriteria 3: volgen van bijscholingen door JSB en/of JSC 
 Voor elke bijscholing gevolgd door JSB en/of JSC:    15 punten 

 
 
Kwaliteitscriteria 4: beschikken over een jeugdsportcoördinator 
 Elke club die beschikt over minstens één JSC (minstens VTS Initiator):  50 punten 

 
27. Retributiereglement op het gebruik van sporthal ‘t Stapveld te Berlaar door individuele personen, 
verenigingen en onderwijsinstellingen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017,2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, gelet op art. 173, grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat het billijk is dat de individuele personen, verenigingen en onderwijsinstellingen een vergoeding 
betalen voor het gebruik van sporthal ‘t Stapveld; 
 
Overwegende dat het wenselijk is een gedifferentieerd tarief vast te stellen voor erkende Berlaarse 
sportverenigingen en sportorganisaties en overwegende dat deze om erkend te worden daarbij moeten  voldoen 
aan de voorwaarden gesteld in het reglement inzake erkenning van sportverenigingen en sportorganisaties; dat 
daaruit ondermeer blijkt dat erkende Berlaarse sportverenigingen regelmatig bijzondere inspanningen moeten 
leveren in het kader van sportactiviteiten op het gemeentelijk grondgebied die hoofdzakelijk de lokale bevolking 
ten goede komen; dat dit van hen een volgehouden en bijzondere inspanning ook op het financiële vlak vereist 
die een maximale waardering van de gemeentelijke overheid verdient en een voorkeurtarief verantwoordt bij het 
gebruik van sportinfrastructuur van de gemeente; 
 
Aangezien de gebruikers van  de gemeente Berlaar reeds bijdragen in de kost van de gemeentelijke 
infrastructuur via de aanvullende personenbelasting, is het billijk een onderscheid te maken tussen het tarief van 
gebruikers, inwoners van Berlaar en anderen; 
 
Overwegende het feit dat de sportraad ijvert voor een gratis tarief voor de jeugdploegen van erkende 
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sportverenigingen, die meer dan 30 weken per jaar gebruik maken van de sporthal én welke een VZW-structuur 
hebben;  
 
Gelet op het advies van de sportraad d.d. 12 november 2013; 
 
Na beraadslaging; 

 
BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 8 nee-stemmen 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
 
Dirk Aras vraagt wat er gebeurd is met het voorstel om -18-jarigen gratis te laten sporten. 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het gratis is voor jeugdclubs, maar niet voor individuen. Dat is op vraag 
van de sportraad, die het niet opportuun vond om individuele sporters gratis toegang te geven. 
Dirk Aras repliceert dat een vereniging al een VZW-statuut moet hebben om gratis te mogen sporten. Feitelijke 
verenigingen komen niet in aanmerking, terwijl de meeste clubs wel onder die vorm ontstaan. Het onderscheid 
dat gemaakt wordt, is niet logisch. 

 
Artikel 1 
Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt onder de hierna 
volgende voorwaarden ten behoeve van de gemeente Berlaar een retributie geheven op het gebruik van sporthal 
‘t Stapveld. 
Artikel 2 
De retributietarieven zijn vastgesteld als volgt:  
 
Tarieven voor gebruikers (per uur): 

Erkende Berlaarse sportverenigingen en sportorganisaties alsook Berlaarse 
onderwijsinstellingen   

  1/3 van sporthal 8,00  euro  
  2/3 van sporthal 12,00 euro  
  3/3 van sporthal 15,00 euro  
   
Niet-erkende Berlaarse groepen en inwoners van gemeente Berlaar    
  1/3 van sporthal  9,00 euro  
  2/3 van sporthal 14,00 euro  
  3/3 van sporthal 18,00 euro  
   
Groepen en gebruikers van buiten de gemeente :  
  1/3 van sporthal 12,00 euro  
  2/3 van sporthal 17,00 euro  
  3/3 van sporthal 22,00 euro  
  
Inwoners van gemeente Berlaar, jonger dan 18 jaar    
  1/3 van sporthal  7,00 euro  
  2/3 van sporthal  9,00 euro  
  3/3 van sporthal  12,00 euro  
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Voor tornooien van verenigingen uit de gemeente kan een dag- en/of weekendvergoeding 
(eventueel vrijdagavond, zaterdag en zondag) bekomen worden voor het gebruik van gehele 
sporthal:   
  basisprijs per dag 130,00 euro  
  basisprijs per weekend 180,00 euro  
   
 
Tarieven voor gebruikers meer als dertig weken per jaar (per uur): 

sportverenigingen, en organisaties uit gemeente Berlaar en Berlaarse onderwijsinstellingen   
1/3 van sporthal 6,50 euro  
2/3 van sporthal 9,50 euro  
3/3 van sporthal 12,00 euro  
  
Gebruikers van buiten de gemeente::  
1/3 van sporthal 8,00 euro 
2/3 van sporthal 12,00 euro 
3/3 van sporthal 15,00 euro 
  
inwoners van gemeente Berlaar, jonger dan 18 jaar    
1/3 van sporthal 5,50 euro  
2/3 van sporthal 7,50 euro  
3/3 van sporthal 10,00 euro  
  
jeugd -18 jaar en jeugdreeksen van erkende Berlaarse sportverenigingen- en organisaties, 
welke een VZW zijn :   
1/3 van sporthal gratis  
2/3 van sporthal gratis  
3/3 van sporthal gratis  
  
 
Een verdubbeling van de bovenstaande tarieven zal aangerekend worden indien inkomgelden worden gevraagd. 
 
Artikel 3 
Erkende Berlaarse sportverenigingen en sportorganisaties krijgen voorrang tot het gebruik van de sporthal. 
 
Artikel 4 
Voor het gebruik van de sporthal dient vooraf aangifte gedaan bij het gemeentebestuur met opgave van de uren 
van ingebruikneming.  In het huishoudelijk reglement zijn de nadere bepalingen opgenomen i.v.m. het gebruik van 
de sporthal. 
Iedere gebruiker dient zich te gedragen naar dit huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 5 
De retributie wordt als volgt gekweten: 
- vaste wekelijkse gebruikers: de retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur vóór de uiterste 
betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
- eenmalige gebruikers: de retributie dient betaald te worden op het ogenblik van de afgifte van het 
toegangsbewijs tegen kwitantie. 
 
Artikel 6 
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Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst 
van de factuur vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
Artikel 7 
Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et incommodo zal deze verordening 
als definitief aangezien worden en aan de toezichthoudende overheid voor het nodige gevolg worden 
toegezonden. 
 
28. Retributiereglement op het gebruik van de sportzaal, Heistsebaan 83 te Berlaar door individuele 
personen, verenigingen en onderwijsinstellingen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, gelet op art. 173, grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat het billijk is dat de individuele personen, verenigingen en onderwijsinstellingen een vergoeding 
betalen voor het gebruik van de sportzaal, Heistsebaan 83; 
 
Overwegende dat het wenselijk is een gedifferentieerd tarief vast te stellen voor erkende Berlaarse 
sportverenigingen en sportorganisaties en overwegende dat deze om erkend te worden daarbij moeten voldoen 
aan de voorwaarden gesteld in het reglement inzake erkenning van sportverenigingen en sportorganisaties; dat 
daaruit ondermeer blijkt dat erkende Berlaarse sportverenigingen regelmatig bijzondere inspanningen moeten 
leveren in het kader van sportactiviteiten op het gemeentelijk grondgebied die hoofdzakelijk de lokale bevolking 
ten goede komen; dat dit van hen een volgehouden en bijzondere inspanning ook op het financiële vlak vereist 
die een maximale waardering van de gemeentelijke overheid verdient en een voorkeurtarief verantwoordt bij het 
gebruik van sportinfrastructuur van de gemeente; 
 
Aangezien de gebruikers van de gemeente Berlaar reeds bijdragen in de kost van de gemeentelijke infrastructuur 
via de aanvullende personenbelasting, is het billijk een onderscheid te maken tussen het tarief van gebruikers, 
inwoners van Berlaar en anderen; 
 
Overwegende het feit dat de sportraad ijvert voor een gratis tarief voor de jeugdploegen van erkende 
sportverenigingen, die meer dan 30 weken per jaar gebruik maken van de sporthal én welke een VZW-structuur 
hebben;  
 
Gelet op het advies van de sportraad d.d. 12 november 2013; 
 
Na beraadslaging; 

 
BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 8 nee-stemmen 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
Artikel 1 
Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt onder de hierna 
volgende voorwaarden ten behoeve van de gemeente Berlaar een retributie geheven op het gebruik van de 
sportzaal, Heistsebaan 83, door individuele personen, verenigingen en onderwijsinstellingen. 
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Artikel 2 
De retributietarieven zijn vastgesteld als volgt:  
 
Sportactiviteiten:  
 
Tarieven voor gebruikers (per uur): 

 erkende Berlaarse sportverenigingen en -organisaties en Berlaarse onderwijsinstellingen:  8,50 euro 
niet-erkende Berlaarse en inwoners van gemeente Berlaar: 10,00 euro 
groepen en gebruikers van buiten de gemeente: 12,00 euro 
inwoners van gemeente Berlaar, jonger dan 18jaar  6,00 euro 
 
Tarieven voor gebruikers meer als dertig weken per jaar (per uur): 

erkende Berlaarse sportverenigingen en sportorganisaties alsook Berlaarse onderwijsinstellingen: 6,50 euro 
niet-erkende Berlaarse groepen en inwoners van gemeente Berlaar: 7,50 euro 
groepen en gebruikers van buiten de gemeente: 9 euro 
jeugdreeksen van  erkende Berlaarse sportverenigingen en sportorganisaties uit de gemeente: 5,50 euro 
jeugdreeksen (-18 jaar) van erkende Berlaarse sportverenigingen welke een VZW zijn: gratis 
 
Niet-sportgerelateerde activiteiten (per dag): 
  
Privéfeesten en verenigingsfeesten in gesloten kring: 125,00 euro 
Commerciële activiteiten (fuiven, bals…): 225,00 euro 
 
Schadevergoeding:   voor het  vuil achterlaten van de zaal: 40 euro. 
 
Artikel 3 
Erkende Berlaarse sportverenigingen en sportorganisaties krijgen voorrang tot het gebruik van de sportzaal. 
 
Artikel 4 
Voor het gebruik van de sportzaal dient vooraf aangifte gedaan bij het gemeentebestuur met opgave van de uren 
van ingebruikneming. In het huishoudelijk reglement zijn de nadere bepalingen opgenomen i.v.m. het gebruik van de 
sportzaal. 
Iedere gebruiker dient zich te gedragen naar dit huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 5 
De retributie wordt als volgt  gekweten: 
• vaste wekelijkse gebruikers: de retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur vóór de 

uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
• eenmalige gebruikers: de retributie dient betaald te worden op het ogenblik van de afgifte van het 

toegangsbewijs tegen kwitantie. 
 
Artikel 6 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst 
van de factuur vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
Artikel 7 
Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et incommodo zal deze verordening 
als definitief aangezien worden en aan de toezichthoudende overheid voor het nodige gevolg worden 
toegezonden. 
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29. Retributiereglement op het gebruik van de turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool (afdeling 
Heikant 1) door individuele personen, verenigingen en onderwijsinrichtingen aanslagjaren 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, gelet op art. 173, grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat het billijk is dat deze individuele personen, verenigingen en onderwijsinrichtingen een vergoeding 
betalen voor het gebruik van de vernieuwde turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool (afdeling Heikant 1); 
 
Aangezien de gebruikers van de gemeente Berlaar reeds bijdragen in de kost van de gemeentelijke infrastructuur 
via de aanvullende personenbelasting, is het billijk een onderscheid te maken tussen het tarief van gebruikers, 
inwoners van Berlaar en anderen; 
 
Overwegende het feit dat de sportraad ijvert voor een gratis tarief voor de jeugdploegen van erkende 
sportverenigingen, die meer dan 30 weken per jaar gebruik maken van de sporthal én welke een VZW-structuur 
hebben;  
 
Gelet op het advies van de sportraad d.d.12 november 2013; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 8 nee-stemmen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 

 
Artikel 1 
Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt onder de hierna 
volgende voorwaarden ten behoeve van de gemeente Berlaar een retributie geheven op het gebruik van de turnzaal 
van de Gemeentelijke Basisschool (afdeling Heikant 1) door individuele personen, verenigingen en 
onderwijsinrichtingen. 
 
Artikel 2 
De retributietarieven zijn vastgesteld als volgt (per uur): 
 

 Individuele personen of verenigingen en onderwijsinstellingen van Berlaar:  9 euro 
voor individuele personen, verenigingen of onderwijsinrichtingen van buiten Berlaar: 14 euro  
 voor de jeugdreeksen (-18 jaar) van erkende Berlaarse sportverenigingen welke een VZW zijn 
(meer als dertig weken per jaar): 

gratis 

 
Artikel 3 
Erkende Berlaarse sportverenigingen en sportorganisaties krijgen voorrang tot het gebruik van de turnzaal. 
 
Artikel 4 
Voor het gebruik van de turnzaal dient vooraf aangifte gedaan bij het gemeentebestuur met opgave van de uren van 
ingebruikneming.  In het huishoudelijk reglement zijn de  nadere bepalingen opgenomen i.v.m. het gebruik van de 
turnzaal. 
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Iedere gebruiker dient zich te gedragen naar dit huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 5 
De retributie wordt als volgt  gekweten: 
- vaste wekelijkse gebruikers: de retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur vóór de uiterste 
betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
- eenmalige gebruikers: de retributie dient betaald te worden op het ogenblik van de afgifte van het 
toegangsbewijs tegen kwitantie. 
 
Artikel 6 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst 
van de factuur vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
Artikel 7 
Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et incommodo zal deze verordening 
als definitief aangezien worden en aan de toezichthoudende overheid voor het nodige gevolg worden 
toegezonden. 
 
30. Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek aanslagjaren 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad,  
 
Gelet op art 173 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 19 februari 2013 (punt 13)  houdende gemeentelijke openbare bibliotheek – 
akteneming gewijzigd dienstreglement; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat de retributie op het ter beschikking stellen van werken van de gemeentelijke openbare  
bibliotheek dient vastgesteld te worden; 
 
Na beraadslaging,  
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de 
gemeente onder de navolgende voorwaarden de retributie geheven op het ter beschikking stellen van werken 
van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Deze retributie is verschuldigd door personen of instellingen aan wie 
deze prestaties worden verstrekt. 
 
Artikel 2 
Het bedrag van de retributie wordt  als volgt bepaald: 
2.1. fotokopie/print 

Print uit computer       0,10 euro / blad 
Kopie A4       0,05 euro / blad 
Kopie A3       0,10 euro / blad 
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2.2. lenerskaart 
Eerste lenerskaart      gratis 
Nieuwe lenerskaart bij verlies of beschadiging   1,00 euro / stuk 

 
2.3.  administratiekosten 

Versturen herinneringsbrief     0,60 euro / stuk 
Versturen herinneringsmail     0,60 euro / stuk 
Aankoopsuggestie      0,60 euro / stuk 
Interbibliotheciar leenverkeer     1,50 euro / stuk 
Reservatiebrief       0,60 euro / stuk 
Reservatiemail       0,60 euro / stuk 
Laattijdig binnenbrengen gedrukte materialen   0,25 / stuk / per begonnen week 
Laattijdig binnenbrengen cd-rom     0,25 / stuk / per begonnen week 
Laattijdig binnenbrengen dvd     2,00 / stuk / per begonnen week 

 
2.4. beschadiging / verlies 

gedrukte materialen      kostprijs + eventuele bindkosten 
cd-rom / dvd       kostprijs 
daisyspeler       kostprijs nieuw toestel 
toeslag voor niet meer verkrijgbare materialen   te bepalen door de bibliothecaris 

2.5. leengeld e- boeken 
leengeld voor 3 e- boeken      5 euro 
 

Artikel 3 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst 
van de factuur en vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
31. Jeugdraad – goedkeuring aangepaste statuten 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli  2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de 
bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;  
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24 januari 1994 houdende oprichting en erkenning van de gemeentelijke 
jeugdraad; 
 
Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad in zitting van 2 januari 2013,  waardoor de jeugdraad opnieuw 
diende erkend te worden; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 18 juni 2013 (punt 26) waarbij de jeugdraad werd erkend als adviesorgaan en waarbij 
de bestaande statuten van de jeugdraad werden herbevestigd tot en met 31 december 2013; 
 
Overwegende dat het Gemeentedecreet de opmaak van een integraal gemeentelijk meerjarenplan verplicht en dat 
dat nieuwe beleidsinstrument vanaf 1 januari 2014 de vroegere aparte beleidsplannen die onder andere bestonden 
voor de vrijetijdssectoren cultuur, jeugd en sport vervangt; 
 
Overwegende dat de statuten van de jeugdraad dienen aangepast te worden ingevolge deze regelgeving; 
 
Gelet op het verslag van de jeugdraad d.d. 25 november 2013; 
 
Na beraadslaging; 
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 BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Doelstellingen van de gemeentelijke jeugdraad: 
 - advies geven over het gemeentelijk jeugdbeleid; 
 - het plaatselijk jeugdbeleid mee vorm geven; 
 - activiteiten organiseren; 
 - vertegenwoordiging : de jeugdraad laat de stem van het jeugdwerk, kinderen en jongeren horen op andere 
adviesraden, werkgroepen, comité’s… 
 
Artikel 2 
Enkel wanneer de gemeente intekent op de beleidsprioriteiten jeugd, beschikt de gemeente over een jeugdbeleid. Het 
college van burgemeester en schepenen mag advies vragen aan de gemeentelijke jeugdraad over alle 
aangelegenheden inzake jeugd alsook over alle jeugdwerkbeleidsitems.  De jeugdraad mag zelf advies geven over 
alle onderwerpen die betrekking hebben op jeugd of het jeugdwerk en jeugdbeleid van de gemeente. 
 
Artikel 3 
De jeugdraad kan beschikken over een ambtenaar die het secretariaat van de jeugdraad verzorgt en de 
vergaderingen bijwoont.  Bovendien kan de desbetreffende ambtenaar helpen om in contact te komen met andere 
partners binnen het gemeentehuis. 
 
Artikel 4 
De onderstaande statuten worden goedgekeurd met ingang vanaf 1 januari 2014: 
 

Statuten van de gemeentelijke jeugdraad 
 
Artikel 1 
In uitvoering van het decreet van 6 juli  2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en 
de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid wordt de jeugdraad samengesteld. 
 
Artikel 2 
De gemeentelijke  jeugdraad heeft als doelstellingen: 
 
a) op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden 

betreffende het jeugdbeleid in de gemeente; deze adviesmogelijkheid slaat zowel op de 
jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en jongeren in de gemeente; 

b) initiatieven  nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn 
     en de jeugd zelf te bevorderen; 
c) bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen alsook de inspraak  
     stimuleren. 
 
Artikel 3 
De gemeentelijke jeugdraad is als volgt gestructureerd: 
a) een algemene vergadering; 
b) werkgroepen; 
c) een voorzitter. 
 
Artikel 4 
De algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden: 
a) afgevaardigden van de geïnteresseerde plaatselijke of intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven die een actieve 

werking of rekrutering kunnen aantonen binnen het grondgebied van de gemeente Berlaar; 
b) geïnteresseerde jeugd uit de gemeente Berlaar, gecoöpteerd door de gemeentelijke jeugdraad. 
 
Artikel 5 
Procedure van samenstelling van de algemene vergadering. 
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Voor het begin van elk werkjaar wordt via verschillende informatiekanalen een oproep gelanceerd in de gemeente 
opdat geïnteresseerde jongeren zich kandidaat zouden stellen als lid van de gemeentelijke jeugdraad. 
 
Deze afgevaardigden worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken vereniging, organisatie, instelling of dienst 
en moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
- minimum zestien jaar; 
- actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid; 
- geen politiek mandaat uitoefenen. 
 
Artikel 6 
Alle stemgerechtigde leden van de gemeentelijke jeugdraad worden gevraagd zich te engageren voor de goede 
werking van de jeugdraad waarin volgende elementen vastgelegd worden: 
 
a) plichten van het stemgerechtigd lid: 
 
-  ondersteunen van de doelstellingen van de gemeentelijke jeugdraad en verbintenis om actief mee te werken aan 

de realisering ervan; 
-  verbintenis om de algemene vergaderingen van de gemeentelijke jeugdraad bij te wonen tenzij er belet is door 

overmacht of een andere belangrijke reden, in welke gevallen men zich telkens uitdrukkelijk zal verontschuldigen; 
-  verbintenis om zich te informeren over het jeugdbeleid door lectuur, door bijscholing en vorming, door contacten 

met jongeren en andere betrokkenen bij het jeugdbeleid; 
-  verbintenis dat men zich engageert voor de werkzaamheden van de gemeentelijke jeugdraad door actief te 

participeren in minstens één werkgroep; 
- verbintenis voor afgevaardigden van een vereniging, organisatie en instelling om hun achterban grondig te 

informeren over de werkzaamheden van de gemeentelijke jeugdraad en ook geregeld overleg te plegen in functie 
van het opsporen bij de eigen organisatie van behoeften, ideeën en verwachtingen inzake jeugdbeleid. 

 
b) rechten van een stemgerechtigd lid: 
 
-  spreekrecht op alle vergaderingen van de gemeentelijke jeugdraad; 
-  stemrecht in de algemene vergadering; 
-  inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt van de gemeentelijke 

jeugdraad. 
 
Artikel 7 
Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden wordt een einde gesteld: 
a) door de intrekking van hun opdracht door de organisatie, vereniging of instelling die zij vertegenwoordigen; deze 

intrekking moet schriftelijk gebeuren en gemotiveerd aan de algemene vergadering worden toegezonden; 
b) door het ontslag van de betrokkene zelf uit de jeugdraad of uit de organisatie; dit ontslag moet schriftelijk 

meegedeeld worden door de betrokkene of door de organisatie; 
c) door drie opeenvolgende onwettige afwezigheden; de algemene vergadering zal de afwezigheden vaststellen en 

het ontslag meedelen aan de organisatie en de jeugdraad. 
 
Artikel 8 
De algemene vergadering kan te allen tijde waarnemende leden met raadgevende stem aanduiden. 
 
Volgende personen zijn steeds waarnemend lid: 
a) het lid van het  college van burgemeester en schepenen dat bevoegd is voor het jeugdbeleid; 
b) een gemeentelijk ambtenaar specifiek belast met jeugdaangelegenheden. 
 
Artikel 9 
De algemene vergadering komt minstens tweemaal per jaar samen. Volgende elementen moeten op deze algemene 
vergadering minimaal plaatshebben: 
a) verslaggeving van de werking van de gemeentelijke jeugdraad en de uitgebrachte adviezen over het voorbije 
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halfjaar; 
b) evaluatie van de werking; 
c) verzamelen van wensen, verwachtingen, ideeën en suggesties voor de werking van de volgende jaren. 
 
Artikel 10 
De algemene vergadering kan steeds werkgroepen oprichten. Elk lid van de jeugdraad kan hieraan deelnemen. Ook 
andere geïnteresseerde jongeren en/of deskundigen kunnen lid worden van een werkgroep. 
 
Artikel 11 
Om een geldige stemming te kunnen houden in de algemene vergadering moet tenminste 1/3 van de 
stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Voor de wijziging van de statuten moeten 2/3 van de stemgerechtigde 
jeugdraadleden aanwezig zijn. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan is, beslist de volgende algemene 
vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, over de wijziging van de statuten. 
 
Artikel 12 
Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden genomen, behalve 
een wijziging van de statuten, waarvoor 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden zich moet uitspreken. 
Als meer dan 1/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden vraagt om meer informatie betreffende een agendapunt, 
moet de beslissing hieromtrent worden genomen op de volgende algemene vergadering. De algemene vergadering 
bepaalt op welke wijze die meer-informatie zal verstrekt worden. Bij alle adviezen aan het gemeentebestuur kunnen 
de verhoudingen en de identiteit van voor- en tegenstemmers bekendgemaakt worden.  
 
32. Subsidiereglementen jeugdwerk 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de 
bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 
2012; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 9 november 2012 houdende bepaling van de Vlaamse 
beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid; 
 
Gelet op de raadsbeslissing van 19 oktober 2010 punt 13 houdende de goedkeuring van het JeugdBeleidsPlan 
2011-2012-2013; 
 
Gelet op het positief advies door de algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad in zitting van 25 
november 2013 over de aanpassing van de subsidiereglementen; 
 
Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in de meerjarenplanning zijn ingeschreven 
(1419/3213/M/750/64920302); 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel  
De subsidiereglementen jeugdwerk worden goedgekeurd met ingang van 1 januari 2014. 
 

Subsidiereglementen jeugdwerk 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_lokaal/20121109_UB_beleidsprioriteiten_decreet_lokaal_jeugdbeleid_defgoedkeuring.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_lokaal/20121109_UB_beleidsprioriteiten_decreet_lokaal_jeugdbeleid_defgoedkeuring.pdf
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-------------------- 
Algemene bepalingen 
Deel 1:   reglement kampsubsidies (17%)  
Deel 2 A:  reglement werkingssubsidies voor jeugdverenigingen (42%) 
Deel 2 B:  reglement werkingssubsidies voor verenigingen voor steun en integratie van kinderen met een 

beperking  
Deel 3 A   reglement subsidies i.v.m. verbouwing en sanering jeugdlokalen (12%) 
Deel 3 B:  reglement huursubsidies jeugdorganisaties 
Deel 4:   reglement subsidies i.v.m. vormingssubsidies (10%) 
 
 
Algemene bepalingen 
 

1. Dit reglement regelt de betoelaging door de gemeente Berlaar van de erkende jeugdwerkverenigingen 
van Berlaar. Alleen de toekenning van toelagen voor de kadervorming kan aan individuele personen 
gebeuren. 

 
2. Onder “verenigingen” wordt verstaan: elke jeugdvereniging waarvan de zetel gevestigd is op het 

grondgebied van de gemeente Berlaar. 
Onder “jeugddienst” wordt de jeugddienst van de gemeente Berlaar verstaan. 
Onder “jeugdraad” wordt de gemeentelijk jeugdraad van de gemeente Berlaar verstaan. 
 

3. Elk voorstel tot wijziging van dit reglement dient vooraf onderworpen te worden aan het advies van de 
gemeentelijke jeugdraad. 

 
4. Met het oog op de verdeling van de toelagen worden als jeugdwerkverenigingen beschouwd alle 

groeperingen waar op vrijwillige en niet-professionele basis aan jeugdwerk gedaan wordt. Deze 
verenigingen moeten van die aard zijn dat er geen (partij)politieke invloeden (vb. politieke 
jeugdverenigingen, mutualistische of syndicale jongerenverenigingen) op het jeugdwerk zijn.  De 
verenigingen moeten een doel nastreven dat gericht is op de vorming en de ontspanning van de jeugd 
(vb. ontmoeting, spel, creatieve activiteiten, vorming, sociaal-cultureel werk, dienstverlening, 
kadervorming, maatschappelijke integratie). Openbare instellingen en scholen kunnen geen aanspraak 
maken op betoelaging. 

 
5. De uitbetalingen gebeuren steeds via overschrijving op de rekening van de begunstigde. In het geval 

van werkingstoelagen is dit een vereniging, in het geval van een kadervormingstoelage kan dit de cursist 
zijn. 

 
6. De uitkering van de toelagen gebeurt uiterlijk op 31 december van het werkingsjaar van de aanvraag. 

 
7. Overschotten op een deelreglement kunnen gebruikt worden om eventuele tekorten in een ander 

deelreglement op te vangen of krijgen een andere bestemming. In elk geval zal de algemene 
vergadering van de jeugdraad een advies uitbrengen over de aanwending van deze overschotten. In 
geen geval kunnen deze gelden aangewend worden voor doeleinden (jeugdwerkbeleid) die buiten de 
toepassing van dit reglement vallen. 

 
Deel 1: reglement kampsubsidies  
 
Een materiële of financiële steun wordt verleend aan jeugdverenigingen erkend door de gemeentelijke jeugdraad 
van Berlaar en dit onder volgende voorwaarden:  
Hoofdstuk 1.  Kampvervoer 
 
1. Voor vervoer van materialen naar een kampplaats en terug: 
 tenminste 15 deelnemers; 
 minimum 4 opeenvolgende overnachtingen ;  
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 slechts 1 aanvraag per leeftijdsgroep per vereniging per jaar voor kampvervoer. 
 
2. Het vervoer dient tenminste 2 maanden vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij de gemeentelijke 
jeugddienst op het daarvoor bestemde formulier. 
 
3. Binnen een straal van 250 km vanuit Berlaar wordt het kampvervoer gratis verleend. 
 
4. De inrichtende vereniging dient 1 persoon af te vaardigen die het volledige vervoer begeleidt. Zowel bij 
vertrek als bij aankomst dient er afgevaardigden van de betreffende vereniging aanwezig te zijn, voor het helpen 
bij het laden en lossen. 
Hoofdstuk 2.  Toekenning van punten voor kampactiviteit 
 
1. De berekening is gebaseerd op het aantal overnachtingen (minimum 4) van de kampactiviteit. 
Een afschrift van de factuur of het bewijs van de betaling aan de verhuurder van de kampplaats dient als 
bewijsstuk bijgevoegd te worden.  Eveneens dient een deelnemerslijst bijgevoegd te worden. 
Per overnachting en per persoon wordt 1 punt toegekend. 
 
2. Per vereniging kunnen ook weekends gesubsidieerd worden. 
 Om in aanmerking te komen voor subsidie dient een deelnemerslijst bijgevoegd te worden. 
Per deelnemend lid worden 2 punten toegekend. 
 
3. 1 punt =              bedrag    
        te verdelen punten 
 
Deel 2 A: reglement werkingssubsidies voor jeugdverenigingen 
 
1. Om als jeugdvereniging in aanmerking te komen voor betoelaging door de gemeente Berlaar, dient men 
aan volgende voorwaarden te voldoen: 
- de jeugdverenigingen die op basis van dit reglement toelagen aanvraagt aan de gemeente voor hun 
werking, dient te verklaren dat zijn geen aanvraag voor werkingstoelagen indient op basis van een ander 
gemeentelijk betoelagingsreglement; 
- de zetel van de vereniging bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Berlaar; 
- 2/3 van de leden is jonger dan 25 jaar; 
- de vereniging dient min. 10 activiteiten per jaar te organiseren waarvoor zij een forfaitair bedrag van 100 
euro ontvangt; 
- de vereniging dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. 
 
2. Volgende instanties komen niet in aanmerking voor subsidie:  
 - de onderwijsinstellingen evenals hun nevenorganisaties; 
 - de politieke en syndicale jeugdorganisaties;  
- Verenigingen die via een andere weg werkingssubsidies verkrijgen voor hun activiteiten (bv. culturele 
raad of een andere gemeente). 
 
De jeugdverenigingen komen nog wel in aanmerking voor de bijzondere bijdragen zoals vermeld in het 
subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen : 
- Toelagen i.v.m. vieringen jubilea (25 jaar of een veelvoud van 25 jaar) door verenigingen mogen nog wel 
aangevraagd worden en voor projectsubsidies waarvoor een specifieke reglementering wordt opgesteld. 
- Deelname aan het avondfeest : Door deelname aan het avondfeest kan genoten worden van het 
geldende toelagereglement m.b.t. het avondfeest.  
 
3. De aanvraag tot subsidiëring dient jaarlijks gericht aan de gemeentelijke jeugddienst vóór 1 oktober 
volgend op het werkingsjaar dat loopt van 1 september tot 31 augustus op een speciaal daartoe bestemd 
formulier. 
 
4. De aanvraag dient volgende documenten te bevatten: 
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- de samenstelling van het bestuur met vermelding van de naam, geboortedatum en het adres van de 
bestuursleden; 
- bij de eerste aanvraag dient een exemplaar van de statuten gevoegd te worden; bij gebrek daaraan 
dient een omschrijving van het nagestreefde doel bijgevoegd te  
worden; plaatselijke kernen van nationaal erkende organisaties mogen de nationale statuten toesturen;  
-  een kopie van de meest recente ledenlijst. 
 
5. Om in aanmerking te komen voor de werkingstoelagen moet jaarlijks een activiteitenverslag ingediend 
worden. 
De werkingssubsidies worden toegekend op basis van de verstrekte gegevens uit het activiteitenverslag. 
 
6.1.Toekenning van punten:  
 
 a.  aantal leden  
 Per lid worden 2 punten toegekend. 
 
 b.  open activiteiten  
Dit zijn activiteiten waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen en waarvoor geen inkomgeld gevraagd wordt en 
die zonder winstoogmerk zijn. Deze activiteiten worden vooraf kenbaar gemaakt aan de jeugddienst (via 
jeugdraad). 
 Per activiteit worden 10 punten toegekend met een maximum van 50 punten. 
 
 
 c.  sociale activiteiten 
Dit zijn activiteiten i.v.m. ontwikkelingshulp, migranten, bejaarden, gehandicapten e.d., waaraan ook niet-leden 
kunnen deelnemen en waarvoor geen inkomgeld gevraagd wordt en die zonder winstoogmerk zijn. Voorwaarde 
tot betoelaging is dat deze activiteiten vooraf worden kenbaar gemaakt aan de jeugddienst (via jeugdraad). 
 Per activiteit worden 10 punten toegekend met een maximum van 50 punten. 
 
 d. bijwonen van de algemene vergadering 
Per aanwezigheid op de algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad worden 10 punten toegekend 
aan de betrokken jeugdvereniging met een maximum van 30 punten. 
 
 e.  uitgeven van een tijdschrift 
 Het tijdschrift verschijnt minimaal 2 maal per jaar waarvoor men 10 punten krijgt, per bijkomend 
exemplaar ontvangt men 5 punten met een maximum van 25 punten. 
 Een exemplaar dient telkens aan de gemeentelijke jeugddienst te worden gezonden. 
Het tijdschrift dient uitgegeven te worden door de plaatselijke vereniging en mag dus bijgevolg niet afkomstig zijn 
van een koepelorganisatie. 
 
f.  organisatie van uitstappen 
Voor het organiseren van uitstappen worden 20 punten toegekend per uitstap met een maximum van 60 punten. 
  
  
6.2.  1 punt =        bedrag werkingstoelagen   
     te verdelen punten volgens regl. 2A en 2B 
 
7. De toekenning van voornoemde financiële en materiële steun is afhankelijk van het jaarlijks uittrekken 
van de daartoe bestemde kredieten op de begroting, goedgekeurd door de bevoegde overheid. 
 
8. Controle op de naleving van deze voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op 
ieder ogenblik uitgeoefend worden door de afgevaardigde of gemachtigde van het college van burgemeester en 
schepenen. 
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 Deel 2 B: reglement werkingssubsidies voor verenigingen voor steun en integratie van kinderen met een 
beperking 
 
1.  Om als vereniging voor steun en integratie van kinderen met een beperking in aanmerking te komen 
voor betoelaging door de gemeente Berlaar, dient men aan volgende voorwaarden te voldoen: 
- de verenigingen die op basis van dit reglement toelagen aanvraagt aan de gemeente voor hun werking, 
dient te verklaren dat zijn geen aanvraag voor werkingstoelagen indient op basis van een ander gemeentelijk 
betoelagingsreglement; 
 
De verenigingen komen nog wel in aanmerking voor de bijzondere bijdragen zoals vermeld in het 
subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen : 
- Toelagen i.v.m. vieringen jubilea (25 jaar of een veelvoud van 25 jaar) door verenigingen mogen nog wel 
aangevraagd worden en voor projectsubsidies waarvoor een specifieke reglementering wordt opgesteld. 
- Deelname aan het avondfeest : Door deelname aan het avondfeest kan genoten worden van het 
geldende toelagereglement m.b.t. het avondfeest.  
 
- de zetel van de vereniging bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Berlaar; 
- 2/3 van de leden is jonger dan 25 jaar; 
- de vereniging dient minimum 4 activiteiten per jaar te organiseren waarvoor zij een forfaitair bedrag van 
500 euro ontvangt; 
- de vereniging dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. 
 
2. De aanvraag tot subsidiëring dient jaarlijks gericht aan de gemeentelijke jeugddienst vóór 1 oktober 
volgend op het werkingsjaar dat loopt van 1 september tot 31 augustus op een speciaal daartoe bestemd 
formulier. 
 
3. De aanvraag dient volgende documenten te bevatten: 
- de samenstelling van het bestuur met vermelding van de naam, geboortedatum en het adres van de 
bestuursleden; 
- bij de eerste aanvraag dient een exemplaar van de statuten gevoegd te worden; bij gebrek daaraan 
dient een omschrijving van het nagestreefde doel bijgevoegd te  
worden; plaatselijke kernen van nationaal erkende organisaties mogen de nationale statuten toesturen;  
-  een kopie van de meest recente ledenlijst. 
 
4. Om in aanmerking te komen voor de werkingstoelagen moet jaarlijks een activiteitenverslag ingediend 
worden. 
De werkingssubsidies worden toegekend op basis van de verstrekte gegevens uit het activiteitenverslag. 
 
5.1.Toekenning van punten:  
 
a.  aantal leden  
 Per lid met beperking worden 5 punten toegekend. 
 Per helpend  lid wordt 1 punt toegekend met een maximum van 20 punten. 
 
b.  bijwonen van de algemene vergadering 
Per aanwezigheid op de algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad worden 10 punten toegekend 
aan de betrokken jeugdvereniging met een maximum van 30 punten. 
 
c.  uitgeven van een tijdschrift 
 Het tijdschrift verschijnt minimaal 2 maal per jaar waarvoor men 10 punten krijgt. Per bijkomend 
 exemplaar ontvangt men 5 punten extra met een maximum van 25 punten.  
 Een exemplaar dient telkens aan de gemeentelijke jeugddienst te worden gezonden. 
Het tijdschrift dient uitgegeven te worden door de plaatselijke vereniging en mag dus bijgevolg niet afkomstig zijn 
van een koepelorganisatie. 
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d.  organisatie van uitstappen 
Voor het organiseren van uitstappen worden 20 punten toegekend per uitstap met een maximum van 60 punten. 
 
5.2.  1 punt =        bedrag werkingstoelagen   
     te verdelen punten volgens regl. 2A en 2B 
 
6. De toekenning van voornoemde financiële en materiële steun is afhankelijk van het jaarlijks uittrekken 
van de daartoe bestemde kredieten op de begroting, goedgekeurd door de bevoegde overheid. 
 
7. Controle op de naleving van deze voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op 
ieder ogenblik uitgeoefend worden door de afgevaardigde of gemachtigde van het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Deel 3 A: reglement huursubsidies jeugdorganisaties 
 
1. Binnen het raam van de beschikbare begrotingskredieten betoelaagt het gemeentebestuur van Berlaar 
een deel van de huurkosten voor een werkingslokaal. 
 
2. Jeugdorganisaties die huren bij een derde, andere dan de gemeente komen in aanmerking voor de 
huurtoelage indien de huurkosten en de huurlasten (zonder verbruik van water, gas en elektriciteit) hoger zijn dan 
200 euro per jaar. 
Zij komen in aanmerking voor een subsidie van 50 % van de lopende huurkosten en huurlasten met een 
maximum van 1000 euro. 
 
3. Om in aanmerking te komen voor betoelaging dient de vereniging aan volgende voorwaarden te 
voldoen: 
- lid zijn van de gemeentelijke jeugdraad of erkend zijn als jeugdorganisatie door het college van 
burgemeester en schepenen; 
- in aanmerking komen voor een algemene subsidie conform de toepasselijke gemeentelijke 
subsidiereglementen; 
- een aanvraag om betoelaging indienen bij het college van burgemeester en schepenen via de 
gemeentelijke jeugddienst vóór 1 oktober volgend op het werkingsjaar. De aanvraag moet vergezeld zijn van 
betalingsbewijzen van de huurkosten en huurlasten. 
 
4. De uitbetalingen gebeuren steeds via overschrijving naar de rekening van de desbetreffende vereniging. 
 
5. Gebeurlijke geschillen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen. 
 
6. De uitgave wordt jaarlijks voorzien binnen het begrotingskrediet binnen het kader van het 
jeugdwerkbeleidsplan bestemd voor de subsidies aan verenigingen. 
 
Deel 3 B: reglement subsidies i.v.m. verbouwing en sanering jeugdlokalen. 
 
1. De jeugdlokalen moeten gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente en bestemd voor erkende 
jeugdverenigingen.   Deze jeugdverenigingen moeten de lokalen doorlopend in gebruik hebben en instaan voor 
het beheer ervan. 
 
2. De subsidies worden toegekend aan de jeugdvereniging zelf ofwel aan een vereniging met 
rechtspersoonlijkheid (bv. vzw), die instaat voor de verbouwings-, sanerings-, of omgevingswerken. 
Voor het uitvoeren van omgevingswerken bestaat de subsidie uit tussenkomst in aankoop van materialen en de 
gratis dienstverlening door het gemeentebestuur. 
 
3. De jeugdvereniging moet de lokalen in bezit hebben of in huur of erfpacht hebben voor een symbolische 
euro voor de duur van minstens 9 jaar (en dit vanaf het ogenblik van verbouwing). 
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4. Deze subsidie kan voor éénzelfde jeugdvereniging jaarlijks toegekend worden.  
 
5. Indien nodig, moet er een bouwvergunning afgeleverd zijn voor de bedoelde werken. De werken worden 
alleszins voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke brandweerdienst, ook als er geen bouwvergunning nodig 
is. 
 
6. De betrokken jeugdvereniging licht de gemeentelijke jeugddienst zo mogelijk één jaar vooraf in over de 
geplande werken. 
 
7. De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen via de gemeentelijke 
jeugddienst, vergezeld van een beschrijving van de werken, kostenraming en van de nodige stukken. 
 
8. Na uitvoering van de werken, licht de jeugdvereniging de gemeentelijke jeugddienst hiervan in en legt 
voor echt verklaarde afschriften van facturen voor. Deze facturen mogen zowel betrekking hebben op 
uitgevoerde werken als op geleverde materialen. De gemeentelijke jeugddienst controleert, zo nodig met bijstand 
van de gemeentelijke technische dienst, de uitgevoerde werken. 
 
9. De subsidie bedraagt 75% van de kostprijs met een maximum van 2.500 euro per jaar.  
 
10. Het schepencollege stelt, overeenkomstig dit reglement en op basis van de ingediende facturen, het 
definitief bedrag van de subsidie vast en stelt deze betaalbaar. 
 
11. Deze subsidieregeling is niet van toepassing op lokalen die door het gemeentebestuur of het OCMW 
aan de betrokken jeugdvereniging verhuurd worden. Hier is namelijk de huurwetgeving van toepassing. 
 
12. De aanvrager van bovenvermelde subsidie moet de technische en financiële controle van het 
gemeentebestuur en zijn aangestelden op de werken toelaten. 
 
13. De aanvrager verliest het recht op deze subsidie, indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of 
indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd. 
 
14. Deze subsidie kan maar toegekend worden binnen de door de hogere overheid goedgekeurde 
begrotingskredieten en worden zo nodig evenredig verminderd. 
 
Deel 4: reglement subsidies i.v.m. vormingsubsidies 
 
Hoofdstuk 1.  Vormingscursussen 
 
1. Binnen het raam van de beschikbare begrotingskredieten, betoelaagt het gemeentebestuur van Berlaar 
een deel van de kostprijs van vormingscursussen voor leden van een erkende Berlaarse jeugdbeweging, 
ongeacht hun woonplaats en voor individuele jongeren wonende te Berlaar, vanaf de leeftijd van 15 jaar t.e.m. de 
leeftijd van 35 jaar. 
 
2. Onder vorming in het jeugdwerk wordt verstaan: de pedagogische, methodische en geprogrammeerde 
vorming en vervolmaking van actieve jongeren (al dan niet aangesloten bij een Berlaarse vereniging) die de 
bedoeling hebben in de toekomst verantwoordelijkheid te dragen, met het oog op animatie van kinderen en 
jongeren op weg naar volwassenheid. 
 
3. De cursussen al dan niet verspreid over meerdere dagen, welke in aanmerking genomen worden, 
dienen ingericht te worden door erkende jeugdorganisaties.  
Eveneens komen in aanmerking voor subsidiëring: de cursussen ingericht door besturen, diensten of instellingen 
van het Rijk, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen van Antwerpen, Vlaams-
Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, de Vlaamse gemeentebesturen of door de Vlaamse Gemeenschap 
erkende particuliere organismen. 
 De cursus dient plaats te hebben op het grondgebied België. 
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4. Volgende cursussen worden niet beschouwd als vorming in het jeugdwerk: 
 - cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding;  
 - stages verbonden aan de opleiding van monitoren; 
 - cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding in de sport beogen. 
 
Hoofdstuk 2.  Bedrag toelage 
 
5. De toelage bedraagt 75 % van de kostprijs (prijs inclusief BTW) van de cursus.  
Het cursusgeld dient minimum 12 euro te bedragen om betoelaagd te worden. Onder kostprijs dient te worden 
verstaan: het bedrag van het cursusgeld vermeld op de factuur. Vervoerskosten komen hierbij niet in aanmerking. 
 
Jongeren die een cursus volgen en die vervolgens meewerken in de gemeentelijke speelpleinwerking kunnen 
rekenen op een bijkomende toelage (resterende 25% van de kostprijs) indien zij het jaar na hun stage opnieuw 
(dus voor het tweede jaar) op het speelplein staan als monitor.  
 
6. Er mag maximum één aanvraag per persoon ingediend worden.  
 
7. De gemeentelijke toelage vervalt indien de betrokken persoon via een andere instantie een toelage 
ontvangt. 
 
 
Hoofdstuk 3.  Procedure 
 
8. De aanvraag voor subsidiëring kan enkel geschieden via het bezorgen van het origineel attest van 
opleiding aan de jeugddienst. Dit dient uiterlijk dertig dagen na afloop van de cursus aldaar bezorgd te worden, 
ondertekend door de aanvrager, de cursusleiding en eventueel de jeugdvereniging. 
 
Een cursusjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. De aanvraagformulieren dienen uiterlijk op 1 oktober van 
het kalenderjaar bij de gemeentelijke jeugddienst toe te komen. 
 
9. Het college van burgemeester en schepenen kent op het einde van elk kalenderjaar de subsidies toe 
aan de rechthebbenden, na onderzoek en advies van de gemeentelijke jeugddienst. 
Indien de voorziene en toegelaten kredieten ontoereikend zijn, worden de subsidies evenredig verdeeld. 
De betaling zal geschieden op het rekeningnummer van de aanvrager vermeld op het aanvraagformulier via de 
gemeenteontvanger. 
 
 
Hoofdstuk 4.  Slotbepalingen 
 
10. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de toelage toe te kennen. 
 
11. Bij gebruik van deze dienstverlening verklaart de betrokkene de bepalingen van dit reglement te 
aanvaarden en de stipte naleving ervan te waarborgen. 
 
12. Bij vaststelling van niet naleving van dit reglement of van misbruik ervan, kan het college van 
burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen. Tevens wordt de betrokken persoon 
uitgesloten van deze dienstverlening. Een uitgesloten persoon kan na verloop van twee jaar een aanvraag 
indienen bij het college van burgemeester en schepenen om terug gebruik te kunnen maken van deze 
dienstverlening. 
 
13. Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene gevallen worden door het college van burgemeester en 
schepen beslecht. 
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33. Subsidiereglement in verband met projecten voor jeugd 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de 
bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;  
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 
2012; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 9 november 2012 houdende bepaling van de Vlaamse 
beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid; 
 
Gelet op de raadsbeslissing van 19 oktober 2010 punt 13 houdende de goedkeuring van het JeugdBeleidsPlan 
2011-2012-2013; 
 
Gelet op het positief advies door de algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad in zitting van 25 
november 2013 over de aanpassing van de subsidiereglementen; 
 
Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in de meerjarenplanning zijn ingeschreven 
(1419/3221/M/750/64920302); 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Het projectsubsidiereglement jeugd wordt goedgekeurd met ingang van 1 januari 2014. 
 

Subsidiereglement in verband met projecten voor jeugd 
 
1. Binnen de perken van de door de gemeenteraad op de begroting goedgekeurde kredieten, worden toelagen 
uitgekeerd voor het inrichten van jeugdprojecten. 
 
2. Voor de betoelaging komt in aanmerking: één activiteit per jaar die op het grondgebied van Berlaar ingericht 
wordt. Deze manifestatie dient voor de gemeente een belangrijke uitstraling te hebben. Er moet voldoende 
publiciteit voor gemaakt worden en op alle uitnodigingen en affiches moet vermeld staan “met medewerking van 
de gemeente Berlaar”. De periode waarvoor men toelage kan aanvragen, gaat van september tot augustus. 
 
3. Voorwaarden van de projecten: 
- een openbaar karakter hebben, m.a.w. door iedereen geweten, voor iedereen toegankelijke en gratis; 
- beperkt in tijd en ruimte; 
- experimenteel of vernieuwend, de specifieke werking van de jeugdorganisaties overschrijdend; 
- de projecten mogen geen winstoogmerk hebben; 
- goed omlijnde doelstellingen, met een doelgroep tussen 0 en 25 jaar; 
- geen politieke inslag. 
 
4. Voor mogelijke betoelaging komen in aanmerking: 
-  de jeugdraad; 
- één of meerdere erkende jeugdverenigingen; 
- andere groepen van jongeren, georganiseerd in een vereniging met zetel in Berlaar en gericht naar een 
Berlaarse jongerenpubliek. 
Er kan per organisatie slechts één maal per jaar beroep gedaan worden op deze toelage. 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_lokaal/20121109_UB_beleidsprioriteiten_decreet_lokaal_jeugdbeleid_defgoedkeuring.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_lokaal/20121109_UB_beleidsprioriteiten_decreet_lokaal_jeugdbeleid_defgoedkeuring.pdf


 70 

 
5. Te volgen procedure om in aanmerking te komen: 
- ten minste 1 maand voor de aanvang van het project de toelage schriftelijk aanvragen door een 
schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. de jeugddienst). Deze aanvragen tot 
betoelaging moeten gestaafd worden met een volledig programma, plaats en datum, een bewijs van de 
voorwaarden uit punt 3, een raming van de inkomsten en uitgaven en de eventuele persmededelingen. 
- twee meerderjarige personen dienen aangeduid te worden als verantwoordelijke inrichters, evenals het 
nummer en de benaming van de bankrekening waarop de toelage gestort kan worden. 
- binnen de 2 maanden na het verloop van de activiteit dient een volledige afrekening, gestaafd met de 
nodige bewijsstukken (reeds betaalde facturen) aan de jeugddienst toegestuurd te worden of alleszins vóór 1 
oktober.  Een evaluatieverslag over het georganiseerde project dient te worden bijgevoegd. 
 
6. De begunstigden aanvaarden door het feit van hun aanvraag de controle van de jeugddienst over het 
ingediende dossier. In geval van onregelmatigheden kan de toelage, geheel of gedeeltelijk, niet uitgekeerd 
worden of teruggevorderd worden. Activiteiten waarvoor binnen het kader van dit reglement een toelage wordt 
aangevraagd, kunnen niet meer in aanmerking komen voor enige andere betoelaging. 
 
7. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de aanvragen, onderwerpt ze voor advies aan de 
jeugdraad en stelt daarna het bedrag van de toelage vast. Er wordt 75 % van de gemaakte kosten met een 
maximum van 1.250 euro per project betoelaagd. 
 
8. Zo het krediet, ingeschreven in de begroting, ontoereikend is om de onder punt 7 vermelde bedragen toe te 
kennen, wordt elke toelage percentsgewijze verminderd in verhouding tot het beschikbare krediet. 
 
 
34. Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
 

De gemeenteraad; 

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

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43.§2.15°; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen (en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het 
Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen); 

Gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen; 

Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan de intergemeentelijke vereniging voor 
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). 

Overwegende dat er een aanvaardingsplicht bestaat voor de volgende afvalstoffen, zoals gedefinieerd in 
VLAREMA : drukwerkafvalstoffen, afvalbatterijen en afvalloodstartbatterijen, oude en vervallen geneesmiddelen, 
afvalbanden, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), afgewerkte olie, plantaardige en 
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dierlijke afvalvetten en -oliën, afvalfotochemicaliën, huishoudelijke en niet-huishoudelijke verlichtingsapparatuur 
en lampen, afgedankte voertuigen, zaklampen,…; 

Overwegende dat bij de invulling van de aanvaardingsplichten gestreefd wordt naar een internalisering van de 
afvalkost; 

Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval; dat minstens papier en 
karton, hol glas en PMD-afval selectief moeten worden ingezameld; 

Overwegende dat huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval huis-aan-huis worden 
ingezameld door middel van containers, verzamelcontainers en piekzakken; 

Overwegende dat grofvuil huis-aan-huis wordt ingezameld op afroep; 

Overwegende dat papier en karton selectief huis-aan-huis wordt ingezameld op vaste tijdstippen; 

Overwegende dat snoeihout huis-aan-huis wordt ingezameld op afroep; 

Overwegende dat plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons selectief (PMD-afval) huis-
aan-huis worden ingezameld op vaste tijdstippen door middel van blauwe zakken en verzamelcontainers; 

Overwegende dat herbruikbare goederen ter beschikking van de kringloopwinkel kunnen worden gesteld; 

Overwegende dat papier en karton, hol glas, PMD-afval, steenpuin, niet recycleerbaar bouwafval, asbest 
(hechtgebonden), textiel en lederwaren, oude metalen, groenafval, houtafval, afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten, KGA, grofvuil, autobanden, batterijen en accu’s, frituurolie en –vet, 
gasontladingslampen, grond, herbruikbare voorwerpen, incontinentiemateriaal, kaarsvet, motorolie, 
piepschuim(EPS), plastics, snoeihout en kleine boomstronken, toners en cartridges, rookmelders en vlak glas 
selectief worden ingezameld op het containerpark; 

Overwegende dat holglas selectief wordt ingezameld in glascontainers die op verschillende plaatsen in de 
gemeente staan opgesteld; 

Overwegende dat textiel en lederwaren selectief wordt ingezameld in textielcontainers die op verschillende 
plaatsen in de gemeente staan opgesteld; 

Overwegende dat de door of op vraag van de gemeente ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen in opdracht van de gemeente gerecycleerd, nuttig toegepast of verwijderd worden;  

Overwegende dat het teneinde de scheiding aan de bron aan te moedigen niet aangewezen is de inzamelings- 
en verwerkingskosten voor de selectieve fracties volledig in functie van het aanbod door te rekenen aan de 
aanbieders; 

Overwegende dat de gemeente ingevolge de haar opgelegde verplichtingen vaste kosten heeft voor afvalbeheer; 
zoals 

- Het bevorderen van afvalpreventie en scheiding aan de bron door communicatie, informatie, educatie en 
sensibilisatie. 

- Het gratis inzamelen en verwerken van KGA. 
- Het gratis aanvaarden en verwerken van asbestcementafval (tot 1 m³ per gezin per jaar). 
- De selectieve inzameling aan huis of via in de gemeente opgestelde containers van selectieve 

afvalfracties. 
- De exploitatie van een of meerdere containerparken. 

Overwegende dat het teneinde de bevolking bewust te maken van de afvalbeheerskosten voor het huishoudelijk 
afval aangewezen is de vaste kosten en de niet variabel aanrekenbare kosten voor de selectieve fracties middels 
een vast bedrag en op een zichtbare wijze door te rekenen aan de bevolking; 
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Gelet op het lokaal pact dat een beperking van het vast bedrag inhoudt tot 55 euro niet overschreden is door 
het vast belastingsbedrag van maximum van 54 euro; 

Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën; 

Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn; 

Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verhaald worden op de aanbieders via een 
gedifferentieerde contantbelasting; 

Gelet op de tariefzetting van de variabele kosten van deze gedifferentieerde contantbelasting werden afgetoetst 
met OVAM en conform zijn de opgelegde min- en max tarieven; 

Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde contantbelasting de gemeente toelaat het principe “de 
vervuiler betaalt” toe te passen, waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie 
aan hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafval-stoffen wordt 
gestimuleerd; 

Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, de nuttige 
toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in de 
gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; 

Overwegende dat artikel 26 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen toelaat dat de gemeente het intergemeentelijk samenwerkingsverband/de 
verzelfstandigde entiteit machtigt de kosten voor het beheer van huishoudelijk afval te innen; 

Overwegende dat het innen van een belasting gedefinieerd wordt als het in ontvangst nemen van de schuld; 

Na beraadslaging,  

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 8 nee-stemmen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
 
Koen Kerremans verwijst naar de taks op huisvuil die een aantal jaren geleden is afgeschaft door Vlarem. Groen 
kan niet instemmen met deze lineaire belastingverhoging, die een totaal verkeerd signaal geeft. Diftar is indertijd 
goedgekeurd, omdat dit een juist signaal gaf aan de mensen die op een verantwoorde wijze met afval omgaan. 
Dat werd concreet zichtbaar op de rekening. Deze zichtbaarheid wordt nu veel kleiner. De besluitvorming bij 
Ivarem is van die aard dat de Raad van Bestuur, het orgaan dat eigenlijk de beslissingen zou moeten bevestigen 
of afkeuren, regelmatig gepasseerd wordt door de conferentie van burgemeesters. Het gevolg daarvan is 
bijvoorbeeld deze belasting. Binnen de Raad van Bestuur zelf is gevraagd om paal en perk te stellen aan deze 
praktijken. Daarom een nee-stem van Groen. Indien er binnen de meerjarenplanning grotere groene of sociale 
accenten gelegd zouden zijn, had dit een onthouding kunnen zijn. 
Dirk Aras zal eveneens ‘nee’ stemmen. Indertijd heeft het Vlaams Belang Diftar evenmin goedgekeurd wegens 
een aantal problemen bij Ivarem, die hier ontkend zijn. De aard van Diftar laat nog steeds niet toe om te verifiëren 
of alles in orde is of niet. Maar de gemeente heeft wel gekozen voor Diftar, waardoor het nu onbegrijpelijk is dat 
ze afstapt van het principe van gedifferentieerde inning. Indien men binnen Ivarem de bijdrage van de inwoners 
moet verdubbelen om de representatiekosten en zitpenningen te betalen, moet er misschien een vraagteken 
geplaatst worden bij de werkingskosten van de intercommunale in plaats van bij de afvalophaling. Deze nieuwe 
belasting is allesbehalve verdedigbaar. 



 73 

Jef Daems wil weten waarom er geen onderscheid is gemaakt tussen alleenstaanden en gezinnen. 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat alleenstaanden die voldoen aan het OMNIO-statuut een sociale 
correctie toegekend krijgen. Indien dat niet het geval is, gaat het inderdaad om hetzelfde tarief als gezinnen. Er is 
wel een voorstel in de maak om de bijdrage in twee delen te laten betalen. 
Ronny Van Thienen vraagt wat er gebeurt wanneer iemand binnen een gezin het voorkeurtarief geniet, maar niet 
de referentiepersoon is. 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het voorkeurtarief dan geldt, mits de nodige bewijzen voor te leggen. 
Dat is ook het geval bij medische problemen. 
Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat de Raad van Bestuur van Ivarem bestaat uit afgevaardigden van 
gemeenten die moeten vertolken wat er op lokaal vlak leeft. Indien er discussies ontstaan, komen die vaak op de 
conferentie van burgemeesters terecht. Dat is eigenlijk de reden waarom deze belasting niet eerder is ingevoerd. 
De maatregel is noodzakelijk, gezien de opleg die elke gemeente heeft voor afvalverwerking. Elke bezoeker aan 
het containerpark kost de gemeente negen euro. Overdrijven qua Diftar-tarieven biedt evenmin een oplossing, 
aangezien dat het sluikstorten bevordert. 
 
Artikel 1 

Met ingang van 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een contantbelasting 
geheven op de ingezamelde afvalfracties van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong.  

Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt verstaan: 

- onder container: “de aan een aansluitpunt ter beschikking gestelde en verplicht te gebruiken 
recipiënt voor de inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar 
bedrijfsafval voorzien van een identificatiechip waardoor de identiteit van de aanbieder en het aantal 
aanbiedingen als de aangeboden hoeveelheid afval via een geautomatiseerd systeem kunnen worden 
geregistreerd” 
- onder tijdelijke container: “de aan een inrichter van een evenement ter beschikking gestelde 
container(s) voor maximaal 1 maand voor het inzamelen en verwerken van huisvuil dat op het 
evenement ontstaat” 
- onder verzamelcontainer: “het permanent of tijdelijk voorziene ondergrondse of bovengrondse 
brengsysteem dat door meerdere aansluitpunten verplicht of aanvullend wordt gebruikt voor de 
inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval of PMD door 
middel van een aanmeldkaart” 
- onder piekzak: “een recipiënt, zijnde een plastic afvalzak met een inhoudsvermogen van 60 liter, 
dat door aansluitpunten aanvullend met de aanbieding van de inzamelcontainer(s), wordt gebruikt voor 
de aanbieding van het huisvuil of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, indien 
ingevolge unieke en bijzondere omstandigheden de ter beschikking gestelde inzamelcontainer niet 
volstaat voor het aanbieden van de voormelde restafvalstoffen” 
- onder aansluitpunt: “iedere entiteit (gebouw, constructie, appartement, woongelegenheid, 
infrastructuur ,domein, openbaar gebouw en andere) op het grondgebied van de gemeente die 
geïnitialiseerd is als ophaalpunt en die per ophaalpunt van afvalstoffen als dusdanig gekend is als 
afvalproducent en gebruik maakt van de (inter)gemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van 
afvalfracties” 
-  onder aanmeldkaart: “een digitale kaart met onbepaalde geldigheidsduur die ter beschikking 
wordt gesteld van een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot een 
verzamelcontainer” 
- onder toegangskaart: “een digitale kaart met onbepaalde geldigheidsduur die ter beschikking 
wordt gesteld aan een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot het 
containerpark” 
- onder maandkaart: “een digitale kaart die gedurende 31 kalenderdagen toegang verleent tot het 
containerpark en die ter beschikking wordt gesteld aan een gebruiker bij verlies of beschadiging van de 
eID” 
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- onder gezin : “dezelfde betekenis als in de bepaling van de laatste algemene onderrichtingen 
betreffende het houden van de bevolkings- en vreemdelingenregisters” 

 
Artikel 2 

De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de 
(inter)gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling aan-huis van volgende afvalfracties: 

Fractie Contantbelasting 

a) Huisvuil 
- containers 
 
 
 
 
 
 
 
- verzamelcontainers 
 
 
- piekzak 
 
- plaatsingstarieven voor tijdelijke containers 
 
 
- vervanging of bijkomende aanmeldkaart 
naast container 
 
- slot 
 
 
- omruiling container 
 
- vervanging of herstelling containers 
(incl. chip en interventie) 

0,22 euro/kg vermeerderd met een aanbiedingskost (0,50 € 
aansporingsbijdrage en 0,005€/liter) van 
        0,7   euro / 40 liter container 
        1,2   euro / 140 liter container 
        1,7   euro / 240 liter container 
        2,3   euro / 360 liter container 
        4,35 euro / 770 liter container 
        6      euro / 1100 liter container 
 
0,9 euro / 20 liter vulsluis 
2,7 euro / 60 liter vulsluis 
 
3 euro / zak (max. 15 kg per zak) 
 
12 euro per container van 140 liter of 240 liter 
25 euro per container van 1100 liter 
 
12 euro per aanmeldkaart 
 
 
plaatsen van een slot 40 euro 
Verwijderen van een slot 15 euro 
 
12 euro (eerste omruiling gratis) 
 
46,00 euro / 40 liter container  
46,00 euro / 140liter container 
53,00 euro / 240 liter container 
145,00 euro / 770 liter container 
235,00 euro / 1100 liter container 
Vervanging van enkel chip 15,00 euro 
 

b) Grofvuil 
- per ophaaladres + gewicht 

 

 
20 euro / ophaaladres + 0,39 euro /kg 
 

c) PMD-afval 
- blauwe PMD zakken 

 
 

 
0,25 euro / 60 liter zak 
0,50 euro / 120 liter  zak 

d) Snoeihout 
- per volume 

 
14 euro / m³ 

 
Artikel 3 
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De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de 
intergemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van volgende afvalfracties op het containerpark: 

Fractie Contantbelasting 

a) Grofvuil 
- zetels en zitbanken 
 
- ander grofvuil (per volume) 
 

 
10 euro per zitplaats  
 
10 euro per begonnen ¼ m³ 

b) Betalende zone  
asbest, grond, houtafval, vlak glas, steenpuin, niet 
recycleerbaar bouwafval, treinbielzen 
 
- toegang tot de betalende zone met de wagen via 
slagboom 
 
- toegang tot de betalende zone te voet via 
draaikruis/tourniquet 
 

 
 
 
 
7,5 euro per begonnen m³ 
asbest is gratis tot 1 m³ / jaar per gezin 
 
1 x gratis per bezoek en per gezin 

c) Gratis zone 
papier en karton, hol glas, KGA, textiel, oude metalen, 
groenafval, AEEA, herbruikbare voorwerpen, 
piepschuim, harde kunststoffen, snoeihout en kleine 
boomstronken, autobanden  

PMD 
Gemengde plastics 
Incontinentie materiaal 

 

gratis 

 
 
aan te leveren in blauwe zakken van IVAREM 
aan te leveren in roze zakken van IVAREM 
aan te leveren in inco zakken van IVAREM 

d) Gemengde plastics 
- ter beschikking stellen van roze zak 

 
2,5 euro per rol van 10 zakken 

e) Incontinentie materiaal 
- ter beschikking stellen van inco zak 

 
7,5 euro per rol van 10 zakken 

f) Andere artikelen/diensten 
- ter beschikking stelling van naaldcontainer 
 
- extra toegang bovenop de basis toegekende 28 
gratis beurten per jaar 
 
- toegangskaart per aansluitpunt 
 
- maandkaart per aansluitpunt  
 

 
Gratis 
 
5 euro / bezoek 
 
 
10 euro per toegangskaart 
 
5 euro per maandkaart 

 

Artikel 4 

Er wordt een vaste belasting van 4,5 euro per maand aangerekend. 

Het vast belastingsbedrag is verschuldigd door de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in 
het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op de eerst dag van de maand en is onverdeelbaar 
verschuldigd voor de volledige maand. 

De betaling van de belasting is hoofdelijk verschuldigd door elk lid van het gezin. 
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Artikel 5 

- § 1. Diegene die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken voor inzameling aan 
huis zijn de in artikel 2 vermelde contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente 
vastgestelde plaats(en). Deze recipiënten zijn uitsluitend te verkrijgen in voorverpakte hoeveelheden van 10 of 25 
stuks, naargelang de beschikbaarheid. 

- § 2. Diegene die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het containerpark zijn de in artikel 3 
vermelde contantbelasting verschuldigd. 

§ 3. Diegene die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de contantbelasting 
verschuldigd op het ogenblik dat de kipbeweging van de container en het gewicht/volume van het meegegeven 
afval door de ophaalwagen worden geregistreerd. De contantbelasting wordt in mindering gebracht van de vooraf 
betaalde provisie. Indien geen gewicht kon worden geregistreerd, wordt een bedrag voor de aangeboden 
kilograms aangerekend van 0,66 euro (3kg) bij 40 liter, 2,31 euro (10,5 kg) bij 140 liter, 3,96 euro (18kg) bij 240 
liter, 5,94 euro (27 kg) bij 360 liter, 12,76 euro (58kg) bij 770 liter en 18,15 euro (82,5kg) bij 1100 liter containers.  

§ 4. Diegene die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven aanmeldkaart voor een 
verzamelcontainer zijn de contantbelasting verschuldigd bij de sluiting van de vulsluis van de verzamelcontainer. 
De contantbelasting wordt in mindering gebracht van de provisie. 

§ 5. Diegene die gebruik maken van inzameling huis-aan-huis op afroep van grofvuil en snoeihout zijn de 
contantbelasting verschuldigd bij het inzamelen van de aangeboden afvalstoffen. De contantbelasting wordt in 
mindering gebracht van de provisie. 

§ 6. De contantbelasting voor vervanging of herstelling van containers en/of chip die door toedoen van de 
containergebruiker onbruikbaar zijn geworden, wordt aangerekend bij de vervanging. De contantbelasting wordt 
in mindering gebracht van de provisie. Deze contantbelasting is niet verschuldigd wanneer de containerhouder 
het bewijs levert dat het verlies of de beschadiging van de container niet werd veroorzaakt door of het resultaat is 
van enige nalatigheid van zijnentwege. 

§ 7. De contantbelasting voor het plaatsen van tijdelijke containers wordt aangerekend bij de levering. De 
contantbelasting wordt in mindering gebracht van de provisie. Indien de containers bij ophaling vuil zijn wordt een 
contantbelasting aangerekend van 12 euro per container van 140 liter of 240 liter en 25 euro per container van 
1100 liter. 
 
§ 8. De contantbelasting bij vervanging wegens verlies, beschadiging of vernietiging van een aanmeldkaart 
wordt in mindering gebracht van de provisie bij levering of vervanging van de aanmeldkaart. Deze 
contantbelasting is niet verschuldigd wanneer de houder van de aanmeldkaart het bewijs levert dat het verlies of 
de beschadiging van de aanmeldkaart niet werd veroorzaakt door of het resultaat is van enige nalatigheid van 
zijnentwege. 

§ 9. De contantbelasting voor een bijkomende aanmeldkaart die aanvullend kan gebruikt worden naast het 
gebruik van de container wordt in mindering gebracht van de provisie bij levering van de aanmeldkaart. 

§ 10. De contantbelasting bij omruiling van een container op vraag van de containerhouder, wordt in mindering 
gebracht van de provisie bij omruiling van de container. Bij een nieuwe containerhouder zal (zullen), bij wijze van 
overgangsmaatregel, de container(s) op verzoek éénmalig gratis worden omgeruild. 

§ 11. De contantbelasting voor het plaatsen van een slot op de container op verzoek van de containerhouder, 
wordt in mindering gebracht van de provisie. 

 

Artikel 6 
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§ 1. Bij een eerste betalingsuitnodiging voor de vooraf te betalen provisie wordt 60,00 euro aangerekend  dat 
binnen een termijn van twee weken vanaf ontvangst van de betalingsuitnodiging op het vermelde 
rekeningnummer gestort moet worden. 

§ 2. Van zodra het drempelbedrag van 15 euro is bereikt, wordt een bijvulling van de provisie verwacht. De 
provisie wordt aangevuld volgens het geraamde gebruik voor het volgende jaar gebaseerd op de historiek van 
het aansluitpunt van de afgelopen 3 maanden. Indien de historiek korter is dan 3 maanden, dan is het bedrag van 
de nieuwe betalingsuitnodiging vastgesteld op 60 euro. De gebruiker stort dit bedrag binnen een termijn van twee 
weken vanaf de ontvangst van de betalingsuitnodiging op het vermelde rekeningnummer. De provisie bedraagt 
maximaal 150 euro per aansluitpunt.  

§ 3. De container wordt geledigd zolang de provisie niet lager is dan 0 euro. De verzamelcontainers en 
containerparken blijven toegankelijk zolang de provisie de 0 euro niet bereikt. 

 

Artikel 7 

Bij verhuis buiten het werkingsgebied van IVAREM of overlijden van de alleenwonende wordt het nog 
beschikbare bedrag van de voorafbetaalde provisie door IVAREM teruggestort op rekeningnummer van de 
begunstigde. 

De containers, aanmeldkaarten en toegangskaarten worden voor verder gebruik geblokkeerd. 

 

Artikel 8 

De containers zijn eigendom van IVAREM. De container bevat een ingebouwde elektronische gegevensdrager 
waardoor de identiteit van de gebruiker is gekend. De containers behoren toe aan de fysische locatie (gebouw, 
infrastructuur of domein) van het aansluitpunt. 
 
Bij gezinnen zijn de volgende toekenningsregels voor de containers van toepassing per aansluitpunt: 

- Het standaard volume voor de container is 140 liter 
- Containers van 40 liter tot een maximum van drie bij: 

o appartement, studio, aaneensluitende bebouwing, serviceflats zonder mogelijke berging 
o woning verder dan 50 meter gelegen van de openbare weg die bediend wordt tijdens de 

reguliere inzameling 
- Containers van 240 liter bij: 

o gezinnen met 5 of meer gezinsleden 
o medische redenen en met bewijs via attest van mutualiteit of doktersafschrift 
o onthaalouders mits attest van Kind & Gezin of de gemeente 

 
Artikel 9 

De toegang tot de containerparken verloopt via de eID op basis van de inschrijving in het bevolkingsregister en in 
het vreemdelingenregister. 

Particulieren die verblijven in de gemeente of er een (tweede) verblijf/woning hebben, maar er niet zijn 
ingeschreven, kunnen ook toegang verkrijgen tot het containerpark na aankoop van een toegangskaart, betaling 
van 5 euro per bezoek en het voorleggen van een document dat het verblijf in de gemeente aantoont. 

Personen die hun eID verloren hebben of waarvan de eID stuk of gestolen is, moeten een maandkaart aankopen 
om toegang te verkrijgen tot het containerpark. De maandkaart moet worden aangevraagd op het containerpark 
en kost 5 euro. De maandkaart vervalt automatisch na 31 kalenderdagen. 
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Het containerpark is uitsluitend toegankelijk voor particulieren die in het bezit zijn van een eID, een toegangskaart 
of een maandkaart. Rechtspersonen (scholen, verenigingen, openbare diensten en andere) kunnen het 
containerpark betreden met behulp van een toegangskaart. 

Voor bepaalde fracties wordt een contantbelasting aangerekend. Hiervoor is het containerpark opgedeeld in een 
niet-betalende zone en een betalende zone. 

Elk gezin heeft recht op 28 gratis toegangsbeurten per jaar en kan per dag maximaal 2 m³ afval naar het 
containerpark brengen, verdeeld over maximaal 2 bezoeken per dag.  

 

Artikel 10 

De in artikelen 2, 3 en 4 vermelde contantbelastingen worden geïnd door het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IVAREM. 

Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 

 

Artikel 11 

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen deze 
contantbelasting 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 datum van de contante inning. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na indiening ervan. 

 

Artikel 12 

Deze belasting zal definitief zijn indien geen bezwaren ingediend worden gedurende het onderzoek de commodo 
et incommodo. 

 

Artikel 13 

Dit reglement heft elk voorgaande ten deze op. 

 

Artikel 14 

Een afschrift van deze belastingverordening wordt toegezonden aan de gouverneur van de Provincie Antwerpen. 

Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM, het Bestuur Milieuinspectie 
(LNE) en de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). 

 
35. Reglement inzake de sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen 
 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet, meer bepaald artikels 42-43; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten en daaropvolgende wijzigingen; 
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Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 december 2013 (punt 34) houdende de contantbelasting op de inzameling, het 
hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 september 2011 (punt 16) houdende vaststelling van  het toelagereglement tot 
toekenning van een toelage aan moeders van pasgeborenen leefloontrekkenden, personen met een medische 
reden en erkende onthaalouders of opvanggezinnen; 
 
Overwegende dat het om sociale redenen billijk voorkomt een tegemoetkoming te voorzien voor volgende 
personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente: 

− gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de zorgverzekering volgens de Wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd 
op 14 juli 1994 - artikel 37 (OMNIO-statuut); 

− personen met een medische reden (vb. nierdialyse thuis, stomapatiënten, een huidziekte met 
blaarvorming en loslating opperhuid, mucoviscidosepatiënten …) die extra afval veroorzaakt 
omwille van verzorgingsmateriaal; 

− aan moeders van pasgeborenen; 
− door Kind & Gezin erkende onthaalouders of opvanggezinnen; 

 
Overwegende dat deze financiële tegemoetkoming op de passende diftarrekening wordt voorzien; 
 
Overwegende dat het aangewezen is de administratieve belasting tot een minimum te beperken; 
 
Overwegende dat hiervoor kredieten worden ingeschreven in de budgettaire meerjarenplanning; 
 
Overwegende dat de intercommunale IVAREM een belangrijk deel van de administratieve handelingen in deze 
zal opnemen; 
 
Overwegende dat hiervoor kredieten werden ingeschreven : 1419-004-003-006-002-0329-64920101. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 7 nee-stemmen bij 1 onthouding 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
Onthouding: Dirk Aras 
 
Ronny Van Thienen stelt vragen bij ‘de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de zorgverzekering 
volgens de wet betreffende de verplichte verzekering’. Volgens hem gaat het hier niet om de zorgverzekering. 
Dat gaat immers om mensen die zwaar zorgbehoevend zijn en daarvoor eventueel geen OMNIO of WIGW-
statuut hebben. Daarnaast heeft hij bedenkingen bij de wijze waarop er kan worden nagegaan hoe een lid van 
het gezin eventueel recht heeft op het voorkeurtarief. 
 
Jef Daems vraagt hoe de zaken geregeld worden voor de bewoners van het rusthuis. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat zij niet hoeven te betalen. 
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John Steurs informeert of de inwoners van Koningshooikt nog steeds in Berlaar op het containerpark terecht 
kunnen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dat. Via identiteitscontrole wordt nagekeken van waar de aanbieders 
afkomstig zijn. Dat wordt dan procentueel verrekend, zodat het geen effect heeft op de financiën van de 
gemeente. 
 
Dirk Aras wil nog weten hoe men gekomen is tot een bedrag van 24 euro. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof vertelt dat hier geen specifieke redenering achter zit. Vroeger bedroeg de sociale 
correctie 25 euro, zodat dit in dezelfde lijn blijft. Het gaat ongeveer om 2 euro per maand. 
 
Dirk Aras is van mening dat deze correctie niet volstaat. 

Artikel 1 
Er wordt een gemeentelijke toelage verleend in de vorm van: 

1. Het jaarlijks toekennen van een premie van 24 euro aan de referentiepersoon van het gezin 
ingeschreven in de gemeente op waarvan ten minste 1 of meerdere gezinsleden, voldoen aan één van 
volgende voorwaarden: 

a. lijden aan incontinentie waarbij : 

I. Hij/zij voldoet aan de medische voorwaarden met een score 3 of 4, voor het criterium 
Incontinentie, van het afhankelijkheidsrooster vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 2 juni 
1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal. De toelage wordt toegekend op 
voorlegging van een attest van het ziekenfonds. 

II. Hij/zij ontvangt, voor de aankoop van incontinentiemateriaal, een tegemoetkoming van het 
Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. (Voorheen Vlaams Fonds voor 
Sociale Integratie van Personen met een handicap, genoemd). De toelage wordt 
toegekend op voorlegging van de beslissing, van het Vlaams Agentschap voor personen 
met een handicap, tot betaling van incontinentiemateriaal. 

b. om een medische reden (vb. nierdialyse thuis, stomapatiënten, een huidziekte met 
blaarvorming en loslating opperhuid, mucoviscidosepatiënten …) andere dan bedoeld in artikel 
1.a, dat extra afval veroorzaakt na voorlegging van een attest van de arts waarin bevestigd 
wordt dat betrokkene extra verzorgingsmateriaal gebruikt. 

2.  Het jaarlijks toekennen van een premie van 24 euro aan de referentiepersoon van het gezin 
ingeschreven in de gemeente waarvan ten minste 1 of meerdere gezinsleden op 1 januari van het 
betreffende dienstjaar genieten van de verhoogde tegemoetkoming van de zorgverzekering volgens de 
Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd 
op 14 juli 1994 - artikel 37 (OMNIO-statuut). 

3. Het eenmalig toekennen van een premie van 24 euro aan de moeders van pasgeborenen bij inschrijving 
van het kind in de bevolkingsregisters van Berlaar. 

4. Het jaarlijks toekennen van een premie van 24 euro aan onthaalouders of erkende opvanggezinnen op 
basis van een geldig bewijs van Kind & Gezin. 

Artikel 2 
De toelagen bedoeld in artikel 1,1° en artikel 1,2° zal toegekend worden als uit de bevolkingsgegevens blijkt 
hij/zij in het subsidiejaar op 1 januari in de gemeente woont en  

- bij artikel 1,1° na éénmalige voorlegging van het attest (ziekenfonds, Vlaams Agentschap of arts) bij het 
gemeentebestuur. 
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- bij artikel 1,2° volgens de gegevens die door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werden 
verstrekt. 

De toelagen bedoeld in artikel 1,3° en artikel 1,4° zal toegekend worden als uit de bevolkingsgegevens blijkt dat 
de aanvrager in de loop van het subsidiejaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente Berlaar.   
 
De toelagen voor artikel 1,1° en artikel 1,2° zijn jaarlijks slechts éénmalig cumuleerbaar per referentiepersoon. 
 
De voor het bekomen van de toelagen dienen hoger vernoemde medische beslissingen of attesten voorgelegd te 
worden bij de eerste aanvraag. Voor toelagen bedoeld onder artikel 1,1° en 1,4° dient de, respectievelijk 
eenmalige en meerjarige, aanvraag voor 1 oktober van het lopende subsidiejaar te gebeuren. 
 
Indien een genieter van de toelage de redenen waarop hij zich beroept voor het bekomen van de toelage verliest, 
dient hij de gemeentelijke administratie (afdeling Financiën) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 

Artikel 3 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014 en heft elk voorgaande ten deze op, meer bepaald het besluit van 
20 september 2011 (punt 16). 

Artikel 4 
De sociale betoelaging wordt in één deel uitbetaald. 
Het bedrag wordt op de DIFTAR-provisie rekening van de begunstigde overgemaakt. 

Artikel 5 
Deze beslissing zal ter kennis worden gebracht van de gouverneur via de overzichtslijst zoals bedoeld in art 252 
van het gemeentedecreet betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten alsook aan IVAREM 
die belast is met de inning van de vaste kost  

Artikel 6 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere uitvoering van deze beslissing. 
 
36. Belastingreglement op het verwijderen van sluikstorten, op het uitvoeren van werken voor of in de 
plaats van derden aanslagjaren 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018  en 2019 
 
De gemeenteraad,  
 
Gelet op art. 170 §4 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;  
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening;  
 
Overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat de gemeente zelf optreedt in het belang van de openbare orde, 
veiligheid, gezondheid en hygiëne, voor of in de plaats van burgers die in gebreke blijven bij het naleven van de 
verplichtingen opgelegd door de algemene en de specifieke bestuurlijke politieverordening; 
 
Overwegende dat het in dat geval billijk is dat de door of in opdracht van de gemeente gemaakte kosten worden 
aangerekend aan degenen die ervoor verantwoordelijk zijn overeenkomstig de bepalingen van de algemene en 
de specifieke bestuurlijke politieverordening; 
 
Na beraadslaging,  
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BESLUIT met 20 ja-stemmen bij 1 onthouding 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthouding: Dirk Aras 
Dirk Aras wenst zich te onthouden, omdat het uitvoeren van werken beter in een apart retributiereglement 
thuishoort. Zoals het nu wordt voorgelegd, vindt hij het onvoldoende uitgewerkt en beschreven. 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de 
gemeente onder de navolgende voorwaarden een indirecte belasting geheven op het verwijderen van sluikstorten 
en het uitvoeren van noodzakelijke werken, door of in opdracht van de gemeente, voor derden die in gebreke 
blijven bij het naleven van verplichtingen opgelegd door de algemene en de specifiek bestuurlijke 
politieverordening. 
 
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door degene die aansprakelijk is voor het sluikstorten of die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van de noodzakelijke werken, overeenkomstig de bepalingen van de algemene en de specifieke 
bestuurlijke politieverordening. 
 
Artikel 3 
De belasting wordt vastgesteld op:  
1.  Bij het ambtshalve uitvoeren van de noodzakelijke interventies door de gemeente zelf:  

a)  een forfaitaire administratiekost ten bedrage van 50 euro;  
b)  een uitvoeringskost van 20 euro per begonnen uur en per opgeroepen werknemer;  
c)  een vervoerkost van 25 euro per begonnen uur per voertuig;  
d)  een afvalverwerkingskost van 0,15 euro per kg indien het afval moet verwerkt of meegegeven worden; 
e)  een stockagekost van 0,15 euro per m² per dag indien gestockeerd moet worden;  
f)  met een minimum totaal bedrag van 125 euro per interventie.  

 
 2.  Indien de gemeente de ambtshalve interventies via een opdracht toevertrouwt aan een derde:  

a)  een forfaitaire administratiekost ten bedrage van 125 euro;  
b)  een uitvoeringskost die gelijk is aan het factuurbedrag van de derde.  

 
3.  Wanneer zowel eigen personeel en materieel van het gemeentebestuur, als een derde, via opdracht, moet 

worden ingezet, wordt de forfaitaire administratiekost ten bedrage van 125 euro slechts éénmaal 
aangerekend. 

 
Artikel 4 
De daartoe door het college van burgemeester en schepenen aangestelden zijn gemachtigd alle inbreuken op 
deze verordening vast te stellen. De door hun opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot het bewijs 
van het tegendeel.  
 
Artikel 5 
De betaling van de belasting wordt gevorderd onverminderd de strafrechtelijke en administratiefrechtelijke 
vervolgingen tegen de verantwoordelijken bedoeld in artikel 1. 
  
Artikel 6 
Het betreft een contantbelasting. Bij niet-betaling wordt de belasting ingekohierd. 
 
Artikel 7 
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De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30 mei 2008. 
 
37. Beslissing tot beheersoverdracht van inzameling en verwerking van grofvuil en snoeihout aan huis 
door IVAREM 
 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het 
Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen; 
 
Overwegende dat onder grofvuil fracties wordt begrepen: enerzijds (gesorteerd) restgrofvuil en anderzijds 
selectieve grofvuilfracties, o.m. houtafval, bouw en sloopafval, gemengde metalen, afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten, …; 
 
Overwegende dat (gesorteerd) restgrofvuil wordt ingezameld via het containerpark, dat de gemeente verplicht is 
een aan-huis inzameling op afroep met een frequentie van minimaal 4 x per jaar te organiseren; 
 
Overwegende dat IVAREM een hogere inzamelfrequentie kan aanbieden om grofvuil aan huis in te zamelen door 
gebruik te maken van een intergemeentelijke inzamelronde; 
 
Overwegende dat mits nasortering in een daartoe vergunde installatie, samen met het grofvuil ook andere 
fracties zoals houtafval, gemengde metalen, afgedankte en elektronische apparaten, .. kunnen worden 
ingezameld middels een huis-aan-huis inzameling.  
 
Overwegende dat desgevallend de nasortering van de grofvuilfracties kan worden uitgevoerd in de installatie van 
de IVAREM te Lier; 
 
Overwegende dat de gemeente deel uitmaakt van een groenregio en dat bijgevolg conform het uitvoeringsplan 
Huishoudelijke afvalstoffen het snoeihout moet ingezameld worden via het containerpark en middels een aan-
huis inzameling op afroep met een frequentie van minimum 4x per jaar; 
 
Gelet op de deelname van de gemeente aan IVAREM; 
 
Overwegende dat conform artikel 12 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, de opdrachthoudende vereniging IVAREM een samenwerkingsverband is met beheersoverdracht 
waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van één of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met 
betrekking tot één of meer functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen;  
 
Overwegende dat artikel 4 van de statuten van de IVAREM het maatschappelijk doel van de vereniging bepaalt 
en vaststelt welke bevoegdheden kunnen worden toevertrouwd aan de vereniging met het oog op de realisatie 
van dit doel door de gemeentelijke deelnemer; dat de gemeentelijke deelnemer middels een uitdrukkelijke 
gemeenteraadsbeslissing één of meerdere bevoegdheden verleent aan de vereniging; dat van de gemeentelijke 
deelnemer die tot beheersoverdracht is overgegaan overeenkomstig artikel 13.2. van de statuten van de 
IVAREM, een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bijdrage in de kosten wordt gevraagd;  
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Overwegende dat niettegenstaande de beheersoverdracht(en) de gemeente haar politionele bevoegdheden 
behoudt; dat de gemeente tevens houder blijft van haar fiscale en financiële bevoegdheden, o.m. voor het 
vaststellen van subsidie-, belasting- en contantbelastingreglementen;  
 
Overwegende dat de IVAREM zich er jegens de gemeente toe verbindt in overleg en in samenwerking met de 
gemeente uitvoering te geven aan de opdrachten die in het kader van de beheersoverdrachten zullen worden 
gerealiseerd;  
 
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval en het 
vergelijkbare bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen; 
 
Overwegende dat overeenkomstig de afvalbeheershiërarchie prioriteit moet verleend worden aan 
afvalvoorkoming en het hergebruik van afvalstoffen;  
 
Gelet op het feit dat de gemeenten hun belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen zo optimaal 
mogelijk op elkaar willen afstemmen; 
 
Gelet op het feit dat IVAREM de bijdrage voor de gemeente zo transparant mogelijk wenst af te stemmen 
overeenkomstig de contantbelasting; 
 
Gelet op de mogelijkheid tot intergemeentelijke inning van de contantbelasting;  
 
Overwegende dat door de beheersoverdracht IVAREM de gemeente ontlast van belangrijke taken m.b.t. de 
organisatie en de opvolging van de selectieve inzameling aan huis van grofvuil en snoeihout; 
 
Overwegende dat door de beheersoverdracht aan IVAREM de aanrekening van BTW (21%) wordt vermeden; 
 
Overwegende dat de aanrekening van de onkosten rechtstreeks bij de aanvrager gebeurt en de gemeente niet 
als tussenpersoon dient op te treden indien de contantbelasting gelijk loopt met de inzamel- en 
verwerkingskosten van het ingezamelde afval voor IVAREM; 
 
Gelet op het contantbelastingreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013 
(punt 34); 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
De gemeente Berlaar zal met ingang van 1 januari 2014 zijn beheersrechten met betrekking tot het inzamelen 
van grofvuil en snoeihout aan huis aan IVAREM overdragen; 
 
Artikel 2 
De gemeente Berlaar gaat akkoord met de invoering van een intergemeentelijke inzamelronde, die uitgevoerd zal 
worden door of in opdracht van IVAREM; 
 
Artikel 3 
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan IVAREM; 
 
38. Stopzetten subsidiereglement voor groendaken 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het subsidiebesluit van de gemeenteraad in zitting van 16 december 2008 (punt 12) houdende het 
hernieuwde reglement tot het verkrijgen van een eenmalige subsidie voor de installatie van een groendak; 
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Overwegende dat sinds 2003 – het eerste jaar van een subsidieregeling in deze materie – slechts drie aanvragen 
werden ingediend voor deze subsidie; 
 
Overwegende dat de bijdrage tot het algemene nut derhalve niet hoog wordt ingeschat; 
 
Gelet op de financiële situatie van de gemeente; 
 
Overwegende dat alle dossiers reeds werden afgehandeld en gehonoreerd; 
 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 7 nee-stemmen bij 1 onthouding 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Onthouding: Dirk Aras 
 
Leen Janssens wil weten waarom deze subsidie wordt stopgezet. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat deze subsidie niet veel uithaalt en dat er veel andere subsidiërende 
instanties bestaan in deze sector. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof voegt toe dat de samenwerkingsovereenkomst op dit vlak stopgezet wordt, 
waardoor de gemeente hier zelf geen subsidie meer voor krijgt. In het verleden is er bovendien slechts één 
aanvraag geweest. 
 
Koen Kerremans repliceert dat dit niet betekent dat het om zinloze technieken gaat. De gemeente heeft hier toch 
een signaalfunctie te vervullen. Hetzelfde geldt voor de subsidie die stopgezet wordt in punt 39. Waarom dat 
gebeurt, is een raadsel. Zonneboilers behoren tot de meest renderende zonne-energie captoren, waardoor het 
een interessante investering blijft. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat de gemeente de subsidie heeft gegeven als aanmoediging. In de 
toekomst slaan we de richting in van een samenaankoopsysteem, ook bijvoorbeeld voor muurisolatie. Op deze 
manier kan er wat gecompenseerd worden. 
 
Dirk Aras vindt het opmerkelijk dat er één subsidie wordt stopgezet wegens geen succes en een andere wegens 
te groot succes. Dat is duidelijk een symptoom van het ad hoc-beleid dat hier wordt gevoerd. Het zou beter zijn 
een structureel beleid te voeren in plaats van een experiment voor een paar jaren. 

 
Artikel 1 
Het reglement ter subsidiëring van groendaken zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 16 
december 2008 (punt 12) wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven. 
 
Artikel 2 
De gemeente verbindt er zich toe eventuele lopende dossiers verder af te handelen conform de bepalingen van 
het reglement tot het verkrijgen van een eenmalige subsidie voor de installatie van een groendak d.d. 18 
december 2008. 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement. 
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Artikel 4 
Dit besluit wordt voor nuttig gevolg bezorgd aan de financieel beheerder en de financiële dienst. 
 
39. Stopzetten subsidiereglement voor zonneboilers 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Overwegende dat de gemeente de implementatie van herbruikbare energiebronnen wenst te stimuleren binnen 
het algemeen kader van de duurzame ontwikkeling; 
 
Gelet op het subsidiebesluit van de gemeenteraad in zitting van. 20 januari 2009 (punt 5) houdende het 
hernieuwde reglement tot het verkrijgen van een eenmalige subsidie voor de installatie van een 
zonneboilersysteem; 
 
Overwegende dat door de verhoogde interesse van de burger het aantal subsidievragen stijgt en daardoor 
zwaarder weegt op de gemeentelijke financiën; 
 
Gelet op de financiële situatie van de gemeente; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur de nodige budgetten voorziet in het werkjaar 2014 om de tot en met 31 
december 2013 ingediende aanvragen te honoreren; 
 
Overwegende dat hiertoe de nodige financiële middelen werden voorzien onder registratiesleutel 2333-0390-
64920103; 
 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 7 nee-stemmen bij 1 onthouding 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Onthouding: Dirk Aras 
 
Artikel 1 
Het reglement ter subsidiëring van zonneboilerinstallaties zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 
20 januari 2009 (punt 5) wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven. 
 
Artikel 2 
De gemeente verbindt er zich toe de lopende dossiers verder af te handelen conform de bepalingen van het 
reglement tot het verkrijgen van een eenmalige subsidie voor de installatie van een zonneboilersysteem d.d. 20 
januari 2009. 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement. 
 
Artikel 4 
Dit besluit wordt voor nuttig gevolg bezorgd aan de financieel beheerder en de financiële dienst. 
 
40. Belasting op vergunningsaanvragen van als hinderlijk beschouwde inrichtingen klasse 1 of klasse 2 
aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad,  
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Gelet op art 170, §4 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;  
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende de vergunningen voor hinderlijke inrichtingen (VLAREM I) en alle wijzigingen daarvan dat 
de klassering en behandelingsprocedure van aanvragen vastlegt; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 betreffende het 
bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 
provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de kosten bij het behandelen van de milieuvergunningsaanvragen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019  wordt een 
gemeentebelasting gevestigd op de aanvragen tot het bekomen, veranderen of hernieuwen van een vergunning 
voor hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van Bijlage 1 bij het Besluit 
van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de vergunningen voor 
hinderlijke inrichtingen (VLAREM I). 
 
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag tot het bekomen van een 
vergunning voor een hinderlijke inrichting indient. 
 
Artikel 3 
De belasting wordt vastgesteld als volgt :  
- voor inrichtingen van klasse 1: € 750 per dossier  
- voor inrichtingen van klasse 2 : € 125 per dossier. 
  
Indien een dossier inrichtingen van zowel klasse 1 als klasse 2 omvat, is enkel de belasting voor de klasse 1 
verschuldigd.  
 
Artikel 4 
Wat de inrichtingen betreft die door het VLAREM I in de eerste klasse worden gerangschikt , wordt de belasting 
ingevorderd bij wege van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van 
burgemeester en schepenen. 
De overige aanvragen moeten contant betaald worden tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van een 
contante betaling, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.  
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Artikel 5 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake, gebeurt volgens 
de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.  
 

Artikel 6 

Indien er geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et incommodo zal deze 
verordening als definitief aangezien worden en aan de toezichthoudende overheid voor het nodige gevolg worden 
toegezonden. 

 
41. Retributiereglement op de terbeschikkingstelling van compostvaten, compostbakken, wormenbakken 
en losse beluchtingstokken voor compostvaten aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op art 173 Grondwet,  
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het afvalbeleid van de gemeente Berlaar en de hogere overheden; 
 
Overwegende dat GFT-afval een belangrijk aandeel heeft in het huishoudelijk afval en perfect ter plaatse kan 
worden verwerkt tot compost dat in de tuin kan worden gebruikt; 
 
Gelet op de lokale compostmeesterwerking en de samenwerking met de gemeente om composteren 
gemeengoed te maken en mensen te begeleiden bij het leren composteren; 
 
Gelet op het lopende beleid om met IVAREM via samenaankoop compostvaten, compostbakken en 
wormenbakken aan gunstige tarieven te bekomen; 
 
Overwegende dat de dienstverlening aan de bevolking erin bestaat deze attributen voor thuiscomposteren zonder 
meerkost aan te bieden en derhalve aan inkoopprijs te verkopen; 
 
Overwegende dat waar mogelijk wordt gekozen voor FSC-gelabeled hout of recyclagematerialen wat een 
belangrijk duurzaam gebruik van materialen kenmerkt;  
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Na beraadslaging,  

 
BESLUIT EENPARIG 

 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten voordele van de 
gemeente Berlaar een retributie ingevoerd op de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en 
beluchtingsstokken en vervangt deze versie alle voorgaanden. 
 
Artikel 2 
De verscheidene composteringtoepassingen worden aan aankoopprijs aangeboden aan de bevolking, zijnde: 

- 14,50 euro per houten compostbak, 
- 20 euro per wormenbak (appartementscompostering), 
- 27,95 euro per compostvat,, 
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- 47 euro per plastieken compostbak. 
 
Beschikbare losse attributen worden aan de bevolking aangeboden binnen de beschikbaarheid, tegen de volgende 
vergoeding: 

- 6,50 euro per beluchtingsstok. 
 
Artikel 3 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst 
van de factuur en vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
42. Belasting op het plaatsen van kermisinrichtingen op openbare plaatsen aanslagjaren 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad,  
 
Gelet op art 170 §4 Grondwet;  
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat het financieel verantwoord is de belastingstarieven vast te stellen ten laste van elkeen die een 
kermisinrichting exploiteert op het openbaar domein van de gemeente; 
 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitvoering en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het advies van de FOD Economie zoals bepaald wordt in artikel 10§2 van de wet van 25 juni 1993; 
 
Gelet op de gemeentelijke politieverordening d.d. 21 april 2009 (punt 4) houdende Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening en  haar bijlagen, afgekort tot APB; 
 
Gelet op het feit dat de plaatsen werden toegewezen overeenkomstig het beheersreglement op de kermissen; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stem: Dirk Aras 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een contantbelasting 
geheven  op de kermisinrichtingen die op het openbaar domein geplaatst worden. 
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Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door elkeen die de kermisinrichting exploiteert en het tarief van de belasting wordt 
vastgesteld als volgt: 
 
1.  voor meikermis Berlaar-Centrum:   

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 10 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 12 euro per strekkende meter; 
c.  lunapark en tombolakraam: 200 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 100 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 200 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 225 euro per plaats; 
g. autoscooter en autodroom: 300 euro per plaats. 

 
2.    voor septemberkermis Berlaar-Centrum:   

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 8 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 9 euro per strekkende meter; 
c. lunapark en tombolakraam: 125 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 75 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 125 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 150 euro per plaats; 

 g. autoscooter en autodroom: 200 euro per plaats. 
 
3.     voor julikermis Berlaar-Heikant: :   

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 10 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 12 euro per strekkende meter; 
c. lunapark en tombolakraam: 200 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 100 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 200 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 225 euro per plaats; 
g. autoscooter en autodroom: 800 euro per plaats. 

 
4.     voor kermissen Berlaar-Station (oktober):    

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 3 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 4 euro per strekkende meter; 
c. lunapark en tombolakraam: 65 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 35 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 50 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 60 euro per plaats; 
g. autoscooter en autodroom: 125 euro per plaats. 

 
Artikel 3 
Voor de uitvoering van deze verordening en onverminderd de verplichtingen door de wetten en politieverordeningen 
opgelegd zijn de exploitanten van bedoelde inrichtingen verplicht, ten minste drie weken vóór het opstellen van de 
inrichting, aan de gemeente melding te maken waarin zij het opstellen van de inrichting laten kennen, alsook de aard, 
de ingenomen oppervlakte of afmetingen en de periode.  
 
Artikel 4 
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30 mei 2008. 
 
43. Belasting het plaatsen van kermisinrichtingen op privéterreinen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 
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Gelet op art 170 §4  Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;    
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat het financieel verantwoord is de belastingtarieven vast te stellen ten laste van elkeen die een 
kermisinrichting exploiteert op het openbaar domein van de gemeente; 
 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitvoering en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het advies van de FOD Economie zoals bepaald wordt in artikel 10§2 van de wet van 25 juni 1993; 
 
Gelet op de gemeentelijke politieverordening d.d. 21 april 2009 (punt 4) houdende Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening en  haar bijlagen, afgekort tot APB; 
 
Gelet op het feit dat de plaatsen werden toegewezen overeenkomstig het beheersreglement op de kermissen; 
 
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stem: Dirk Aras 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014  en voor een termijn  eindigend op 31 december 2019 wordt een contantbelasting 
geheven op de kermisinrichtingen die op privéterreinen geplaatst worden. 
 
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de installaties. 
 
De belasting op het plaatsen van kermisinrichtingen op privéterrein wordt vastgesteld als volgt : 
1.  voor meikermis Berlaar-Centrum:   

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 5 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 6 euro per strekkende meter; 
c.  lunapark en tombolakraam: 100 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 50 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 100 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 112,50 euro per plaats; 
g. autoscooter en autodroom: 150 euro per plaats. 

 
2.    voor septemberkermis Berlaar-Centrum:   
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a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 4 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 4,50 euro per strekkende meter; 
c. lunapark en tombolakraam: 62,50 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 37,50 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 62,50 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 75 euro per plaats; 

 g. autoscooter en autodroom: 100 euro per plaats. 
 
3.     voor julikermis Berlaar-Heikant: :   

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 5 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 6 euro per strekkende meter; 
c. lunapark en tombolakraam: 100 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 50 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 100 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 112,50 euro per plaats; 
g. autoscooter en autodroom: 400 euro per plaats. 

 
4.     voor kermissen Berlaar-Station (oktober):    

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 1,50 euro per strekkende meter; 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 2 euro per strekkende meter; 
c. lunapark en tombolakraam: 32,50 euro per plaats; 
d. kindermolens: auto- en paardenmolen: 17,50 euro per plaats; 
e. zwier- en vliegmolen: 25 euro per plaats; 
f. rupsmolen: 30 euro per plaats; 
g. autoscooter en autodroom: 62,50 euro per plaats. 

 
Artikel 3 
Voor de uitvoering van deze verordening en onverminderd de verplichtingen door de wetten en politieverordeningen 
opgelegd zijn de exploitanten van bedoelde inrichtingen verplicht, ten minste drie weken vóór het opstellen van de 
inrichting, aan de gemeente melding te maken waarin zij het opstellen van de inrichting laten kennen, alsook de aard, 
de ingenomen oppervlakte of afmetingen en de periode.  
 
Artikel 4 
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30 mei 2008. 
 
44. Retributiereglement ten laste van de foorkramers op de kermissen Centrum, Station en Heikant, die 
een beroep doen op de gemeente voor elektriciteitsvoorziening aanslagjaren  2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 en 2019 

 
De gemeenteraad,  
 
Gelet op art. 173 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;    
 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitvoering en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het advies van de FOD Economie zoals bepaald wordt in artikel 10§2 van de wet van 25 juni 1993; 
 
Overwegende dat op het grondgebied van de gemeente Berlaar diverse kermissen worden georganiseerd 
waarvoor elektriciteitsvoorziening noodzakelijk is, waarvan de plaatsen en data worden vastgelegd als volgt : 
 
Meikermis  Markt - Centrum   (start zondag vóór O.-H.-Hemelvaart) 
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Julikermis  Kard. Cardijnplein - Heikant (start tweede zondag van juli) 
Septemberkermis  Markt - Centrum   (start eerste zondag van september) 
Oktoberkermis  Stationsplein - Station  (start eerste zondag van oktober); 
 
Gelet op de liberalisering van de energiemarkt; 
 
Overwegende dat Iverlek deze dienst niet meer mag verlenen en de gemeente derhalve wil zorgen voor 
elektriciteitsvoorziening met een maximum van 50 ampère per attractie, bij dergelijke evenementen; 
 
Overwegende dat het gepast voorkomt voor deze dienstverlening een retributie te vragen aan de uitbaters van 
dergelijke evenementen, onder de vorm van een forfaitair tarief afhankelijk van de aansluiting (monofasig of 
driefasig) en dit per aansluiting en per kermis; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd 
ten laste van de uitbaters van kermissen Centrum (Markt), Station (Stationsplein) en Heikant (Kardinaal 
Cardijnplein), die een beroep doen op de gemeente voor elektriciteitsvoorziening.  
 
Artikel 2 
Volgende forfaitaire tarieven worden vastgesteld: 
− monofasige aansluiting :  40 euro 
− driefasige aansluiting    : 60 euro 
Het bedrag van de retributie geldt per aansluiting per kermis. 
 
Artikel 3 
Enkel de uitbater die voor zijn installatie(s) een positief keuringsverslag voorlegt, kan op de gemeente een beroep 
doen voor elektriciteitsvoorziening (max. 50 ampère per attractie). Dit enkel bij toestemming van de 
verantwoordelijke van de elektriciteit aangesteld door de gemeente. Indien geen toestemming dient de uitbater 
zich zelf te voorzien van stroom (d.m.v. stroomgenerator). 
 
Artikel 4 
De retributie is verschuldigd door de uitbater en dient samen met de  belasting van de kermisinrichting vóór de 
vervaldag vermeld op de factuur betaald te worden door overschrijving op de financiële rekening van het 
gemeentebestuur, namelijk 097-1102010-90. 
 
Artikel 5 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst 
van de factuur vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
45. Retributiereglement op éénvormige plaatsrechten op markten aanslagjaren  2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op art 173 Grondwet, 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
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Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitvoering en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, 
zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het advies van de FOD Economie zoals bepaald wordt in artikel 10§2 van de wet van 25 juni 1993; 
 
Overwegende dat het financieel verantwoord is retributietarieven vast te stellen ten laste van elke persoon die, met 
het oog op het aanbieden op de verkoop of aankoop van waren een standplaats inneemt op de openbare markt, 
gehouden op de openbare wegenis van het grondgebied van de gemeente; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Met ingang vanaf 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019   wordt onder de hierna 
volgende voorwaarden ten behoeve van de gemeente Berlaar, volgens de grootheid van de ingenomen ruimte 
een retributie geheven ten laste van elke persoon die, met het oog op het aanbieden op de verkoop of aankoop 
van waren een standplaats inneemt op de openbare markt, gehouden op de openbare wegenis van het 
grondgebied van de gemeente Berlaar. 
 
Artikel 2 
De retributietarieven per dag zijn vastgesteld als volgt: 
 
1. vaste (kwartaal) standplaatsen per dag – 1 euro per strekkende meter; 
 
2. tijdelijke (dag) standplaatsen – 1,50 euro  per strekkende meter. 
 
Artikel 3 
Volgende tarieven voor de aansluiting op de gemeentelijke elektriciteitskasten worden toegepast: 
 
20 euro per kwartaal voor de handelaars met een klein verbruik (handelaars enkel in het bezit van lampen en 
elektronische weegtoestellen); 
 
− 40 euro per kwartaal voor de andere handelaars (met groot verbruik) (handelaars met snijmachine, 

koelinstallaties, elektrische verwarming enz...). 
 
Artikel 4 
De opmeting der ingenomen oppervlakten of lengtematen geschiedt door de zorgen van het gemeentebestuur 
met in acht name van volgende normen: de uitgestrektheid van de kramen zal berekend worden bij meting, welke 
de grootste uitkomst zal geven. 
 
Bij betwisting over de meting zullen de kramers zich, zonder beroep, onderwerpen aan de hermeting welke zal 
geschieden door de marktleider of zijn afgevaardigde op verzoek van de meest naarstige partij. 
 
Bij de betwisting zal het college van burgemeester en schepenen een beslissing treffen. 
 
Artikel 5 
A. De retributie is verschuldigd van zodra de plaats op de markt is ingenomen. 
 
B.   De inning van de retributie geschiedt door middel van een overschrijvingsformulier, 
 Opgesteld door de gemeente en overhandigd aan de betrokkene. 
Het verschuldigde bedrag dient op het eerste verzoek betaald te worden tegen de afgifte van een kwijtschrift 
waarop het ontvangen bedrag vermeld staat. 
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Het afgetekende bewijs van betaling bij de bank of het rekeninguittreksel moet op het eerste verzoek van een 
aangestelde van het gemeentebestuur steeds kunnen getoond worden. 
 
C. De inning der retributie voor de vaste (kwartaal) standplaatsen gebeurt bij de aanvang van elk kwartaal 
éénmaal te betalen voor het ganse kwartaal tellende dertien weken. De opzeg van de standplaats dienst 
schriftelijk te gebeuren voor de aanvang van het kwartaal waarin de standplaats niet meer zal worden 
ingenomen. Indien de opzeg niet tijdig of schriftelijk gebeurt, zal het kwartaal worden aangerekend. Met het oog 
op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een 
dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij betwisting zal een 
burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur 
vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
Artikel 6 
A.  De betaling van het plaatsrecht geeft aan de gebruiker voor gans de duur van de markt de  persoonlijke 

beschikking over de plaats waarvoor het recht gevorderd werd. 
B.    De betaling per trimester geeft recht op een vaste standplaats. 
 
C. Het college van burgemeester en schepenen zal te allen tijde het recht behouden in speciale 

omstandigheden als bij kermissen, feesten, optochten of anderszins, aan de pachters een andere 
standplaats aan te duiden zonder dat dit enig recht doet ontstaan voor de pachters tot terugvordering of 
vermindering van plaatsgeld. 

 
Artikel 7 
De standhouders zijn gehouden na het opruimen van hun stand hun afval mee te nemen. 
 
Artikel 8 
De standhouders mogen onder geen enkel voorwendsel enig voorwerp slaan in de bedekking van het openbaar 
domein.  
 
Artikel 9 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld.  
 
46. Belasting op standplaatsen langs de openbare weg op privédomein aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op art 170 §4 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen. 
  
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitvoering en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, 
zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het advies van de FOD Economie zoals bepaald wordt in artikel 10§2 van de wet van 25 juni 1993; 
 
Overwegende dat het financieel verantwoord is belastingtarieven vast te stellen ten laste van elke persoon die, met 
het oog op het aanbieden op de verkoop of aankoop van waren een standplaats inneemt langs de openbare weg op 
privé-domein; 
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Overwegende dat er een verschil dient te zijn tussen de tarieven voor openbaar en privé domein; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stem: Dirk Aras 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Dirk Aras vraagt zich af of het sop de kool waard is. 
 
Burgemeester Walter Horemans geeft toe dat dat misschien niet het geval is, maar de gemeente moet in staat 
zijn om de controle te kunnen blijven houden. 
 
Dirk Aras werpt op dat er toch steeds een toelating van het college nodig is. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat, maar vindt het nuttig om de eventuele problematiek toch te kunnen 
afdekken met een reglement. 

 
Artikel1 
Met ingang van 1 januari 2014  en voor een termijn die eindigt op 31 december  2019  wordt onder de hierna 
volgende voorwaarden ten behoeve van de gemeente Berlaar, volgens de grootheid van de ingenomen ruimte, een 
contantbelasting geheven ten laste van diegene die, met het oog op het aanbieden op de verkoop of aankoop van 
waren een standplaats inneemt langs de openbare weg op privédomein. 
 
Artikel 2 
A.  De belastingtarieven bedragen 0,50 euro per strekkende meter per dag. 
B1.  Abonnementen voor onbepaalde duur zijn betaalbaar en opzegbaar per kwartaal (een kwartaal telt 13 weken). 

De belasting is verschuldigd bij de aanvang van elk kwartaal voor de duur van het ganse kwartaal. 
De opzeg van de standplaats dient schriftelijk te gebeuren voor de aanvang van het kwartaal waarin de 
standplaats niet meer zal worden ingenomen.  Indien de opzeg niet tijdig of schriftelijk gebeurt, zal het kwartaal 
worden aangerekend.   

B2.  Abonnementen van minder dan 1 jaar zijn verschuldigd voor de duur van de aangevraagde periode. 
De belasting is verschuldigd bij aanvang van de standplaatsinname voor de duur van de toelating afgeleverd 
door het gemeentebestuur. 
Verlenging van de gevraagde periode dient voor de vervaldag aangevraagd worden. 

 
Artikel 3 
De uitbater van de inrichting moet voor de opstelling van zijn kraam of verkooppunt, toelating bekomen van het 
gemeentebestuur.   
De aanvraag van deze toelating dient schriftelijk te gebeuren met vermelding van persoonlijke gegevens, welk 
product, aantal meters, periode waarvoor de toelating wordt aangevraagd. 
Volgende documenten dienen ook te worden voorgelegd: 
-  machtiging tot uitoefenen van een ambulante activiteit; 
-  toelating van de eigenaar van het privé domein. 
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Artikel 4 
De belasting is verschuldigd vanaf de dag dat de standplaats in gebruik wordt genomen. 
 
Artikel 5 
 
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke  van betaling wordt de belasting 
ingekohierd.  
 
Artikel 6 
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30 mei 2008. 
 
47. Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad,  
 
Gelet op art 170 §4 Grondwet  
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat de nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie in het bijzonder de openbare 
orde verstoren, de netheid aantasten en de ordehandhavers en gemeentelijke openbare diensten extra belasten, 
dat het gewettigd is om deze zaken financieel te laten bijdragen ten gunste van het gemeentebestuur; 
 
Overwegende dat enerzijds, de ontvangsten die hieruit voortvloeien zouden bijdragen in de kosten voor het 
bestrijden van de overlast en zouden toelaten een doordacht lokaal economisch beleid te voeren en anderzijds, 
de invoering van een belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie dit soort van uitbating 
zou ontmoedigen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt er zowel een 
openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels en op private bureaus voor 
telecommunicatie gelegen op het grondgebied van Berlaar. 
 
Artikel 2 
Voor de toepassing van het reglement moet er onder nachtwinkel verstaan worden ‘elke winkel die in algemene 
voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 21.00 en 07.00 uur open is’. Onder een privaat bureau 
voor telecommunicatie wordt begrepen ‘iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen 
van telecommunicatiediensten’. 
 
Artikel 3 
De openingsbelasting is een éénmalige belasting die vastgesteld is op 6.000 euro en verschuldigd bij elke 
opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie. 
Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. 
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De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.500 euro per nachtwinkel en 1.500 euro per privaat 
bureau voor telecommunicatie. 
 
De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de 
handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de economische activiteit wordt uitgeoefend. 
Zij zijn verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de aanvangs- of de stopzettingsdatum van de economische 
activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar weze. 
 
De jaarlijkse belasting gaat in volgend op het jaar van inkohiering van de openingsbelasting, of bij gebreke 
hiervan vanaf de inwerkingtreding van huidig belastingreglement; 
 
Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook. 
 
Artikel 4 
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de economische activiteit 
wordt uitgeoefend zijn ertoe gehouden voorafgaandelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en 
schepenen. De aangifteformulieren die hiertoe door het college van burgemeester en schepenen op verzoek ter 
beschikking gesteld worden, vermelden de periode binnen welke de aangifte dient te geschieden. Het niet 
ontvangen van een dergelijk aangifteformulier ontslaat de gebruiker niet van zijn aangifteplicht, uiterlijk in te 
dienen op 31 december van het aanslagjaar. 
 
Artikel 5 
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige 
ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van 
bezwaar en beroep. 
 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de 
belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de 
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag 
van de belasting. 
 
Artikel 6 
De overeenkomstig artikel 5 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de 
verschuldigde belasting. 
 
Artikel 7 
Elke wijziging of stopzetting van economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de 
belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan het gemeentebestuur. 
 
Artikel 8 
In geval van tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de zaak omwille van een sanctie, kunnen de 
belastingplichtigen op geen enkele schadeloosstelling aanspraak maken. 
 
Artikel 9 
Deze belasting wordt door middel van een kohier geïnd. 
 
Artikel 10 
Het bedrag van de ingekohierde belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de afgifte van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 11 
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van gemeentebelastingen gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008. 
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48. Retributiereglement op de bewegwijzering van bedrijven en instellingen aanslagjaren 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op art 173, Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, met inachtneming van alle latere aanpassingen en wijzigingen, in het bijzonder het koninklijk besluit van 
1 februari 1991; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, met inachtneming van alle latere aanpassingen en 
wijzigingen, in het bijzonder het ministerieel besluit van 1 februari 1991; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 12 november 1996 houdende goedkeuring van het politiereglement op de 
bewegwijzering van bedrijven en instellingen; 
 
Overwegende dat, na het afleveren van de vereiste vergunning, het gemeentebestuur instaat voor de levering, de 
plaatsing, het onderhoud, de vervanging en de wegname van de wegwijzers ten behoeve van bedrijven en 
instellingen; 
 
Overwegende dat het financieel verantwoord is dat deze kosten ten laste vallen van de vergunninghouder;  
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2014, voor een periode eindigend op 31 december 2019,  wordt ten voordele van de 
gemeente Berlaar een retributie ingevoerd op de bewegwijzering van bedrijven en instellingen. 
 
Artikel 2 
De retributie dekt de kosten van de levering, de plaatsing, het onderhoud, de vervanging en de wegname van de 
wegwijzers ten behoeve van bedrijven en instellingen. Ze wordt vastgesteld op 125 euro  per signalisatie (wegwijzer, 
paal en bevestigingsmateriaal) en wordt gevorderd bij het afleveren van de vergunning(en). 
 
Artikel 3 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst 
van de factuur vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
49. Aktename halfjaarlijkse informatienota 2013 van de dienstverlenende, opdrachthoudende en 
intergemeentelijke verenigingen 
 
Gelet op het artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking waarin 
bepaald wordt dat de vertegenwoordigers de gemeenteraad dienen te informeren over de werking van de 
intergemeentelijke verenigingen; 

Gelet op de halfjaarlijkse informatienota 2013 van de dienstverlenende vereniging Cipal; 
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Gelet op de halfjaarlijkse informatienota 2013 van de dienstverlenende vereniging Igemo; 

Gelet op de halfjaarlijkse informatienota 2013 van de dienstverlenende vereniging Ivarem; 

Gelet op de halfjaarlijkse informatienota 2013 van de dienstverlenende vereniging Iverlek; 

Gelet op de halfjaarlijkse informatienota 2013 van de dienstverlenende vereniging Pidpa; 

Gelet op de halfjaarlijkse informatienota 2013 van de dienstverlenende vereniging Finilek; 

Gelet op het gemeentedecreet en de andere decretale, wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Akte nemen, zonder opmerkingen, van de halfjaarlijkse informatienota 2013 van de dienstverlenende vereniging 
Cipal. 

Artikel 2 

Akte nemen, zonder opmerkingen, van de halfjaarlijkse informatienota 2013 van de dienstverlenende vereniging 
Igemo. 

Artikel 3 

Akte nemen, zonder opmerkingen, van de halfjaarlijkse informatienota 2013 van de dienstverlenende vereniging 
Ivarem. 

Artikel 4 

Akte nemen, zonder opmerkingen, van de halfjaarlijkse informatienota 2013 van de dienstverlenende vereniging 
Iverlek. 

Artikel 5 

Akte nemen, zonder opmerkingen, van de halfjaarlijkse informatienota 2013 van de dienstverlenende vereniging 
Pidpa. 

Artikel 6 

Akte nemen, zonder opmerkingen, van de halfjaarlijkse informatienota 2013 van de dienstverlenende vereniging 
Finilek. 

 
54. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
54.I Infrastructuur Winterhof 
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Sinds eind oktober verhuizen de bewoners naar hun nieuwe (huur)huis in het Winterhof. Ondertussen is het 
december en is de straat nog steeds niet aangelegd. Waar in andere nieuwe verkavelingen eerst de straten 
worden aangelegd en daarna pas de bouw van de woningen start, zijn hier de huizen bewoond voordat er gestart 
wordt met de bestrating. Hierdoor is ook de fietsverbinding Schoolstraat-Smidstraat via de Brassoi nog steeds 
afgesloten. 
 
Wat is de rede van deze gang van zaken? 
Waarom zijn de bestratingswerken nog steeds niet gestart? 
Wanneer wordt gestart met de aanleg van de rijbaan en het voetpad? 
Tegen wanneer zijn deze werken klaar? 
Wanneer wordt de veilige fietsverbinding opnieuw opengesteld? 
Waarom werd er niet gezocht naar een mogelijkheid om deze drukke fietsverbinding/voetweg vroeger terug open 
te stellen? 
 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de werken intussen volop bezig zijn. Maar de gemeente is in dit 
dossier niet echt betrokken partij. Zonnige Kempen is bouwheer, VMSW verleent subsidies. De schepen van 
openbare werken volgt dit dossier wel nauwgezet op, evenals de werfvergaderingen. De gemeente heeft Zonnige 
Kempen verwittigd op het ogenblik dat het duidelijk werd dat de werken vertraging zouden oplopen. Zonnige 
Kempen heeft toen beslist om de mensen toch te laten verhuizen. Dat had vooral te maken met het feit dat er al 
wat huurovereenkomsten waren opgezegd. De mensen die verhuisd zijn begin oktober waren er allemaal van op 
de hoogte dat de omgeving nog niet klaar zou zijn. Voor die maand hebben ze trouwens geen huur hoeven te 
betalen als compensatie voor de overlast. Het dossier is wat gegijzeld door de nutsmaatschappijen, meer 
bepaald Eandis, die perfect op de hoogte was van de planning van de werken, maar die te lang gewacht heeft 
om actie te ondernemen. Dat is een deel van de oorzaak waarom alles zo lang duurt. Daarnaast is er de 
aannemer die op een gegeven moment ook bezig was in Balderdorp en die in het begin veel te weinig 
werkkrachten heeft ingezet. Ten slotte heeft ook het weer ons parten gespeeld, waardoor er bijkomend minimaal 
veertien dagen achterstand is ontstaan. Nu gaat echter alles heel snel. Op 20 december zouden alle 
klinkerwerken klaar zijn; de afwerking, bijvoorbeeld aanplanting en dergelijke, zal voor het voorjaar zijn. Intussen 
zijn alle huizen bewoond en zijn de inwoners ook tevreden. 
 
Leen Janssens merkt op dat er in een verkaveling normaal eerst de straten worden aangelegd en daarna pas de 
huizen. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat niet steeds zo is. Een en ander hangt af van de subsidiëring. 
Daarnaast is er het risico dat wanneer de straten eerst worden aangelegd de grote werken achteraf de pas 
aangelegde infrastructuur beschadigen. 
 
Leen Janssens wil nog weten of de fietsdoorgang opnieuw opengesteld wordt in februari. 
 
Schepen Jan Hendrickx brengt het goede nieuws dat dit reeds op 20 december in orde komt. De fietsdoorgang is 
dan opnieuw open, de klinkers zullen er liggen, de parkings zullen aangelegd zijn, … 
 
 
54.II Gewijzigde verkeerssituatie Markt-Legrellestraat 
 
Recent werd een proefopstelling aangebracht op de Markt tussen Itegembaan en Legrellestraat. Bij nazicht blijkt 
dat deze opstelling er is gekomen zonder bespreking op het schepencollege, bijgevolg ook zonder 
collegebeslissing. Op de verkeerscommissie werd ooit hoogstens gesproken over het eventueel aanbrengen van 
parkeerplaatsen naar aanleiding van een vraag tot inrichten van een terras ter hoogte van cafe ‘t Spel. Het 
aanbrengen van de lijnen en de vervolgens verschillende aanpassingen in een eerder improvisatorisch scenario 
heeft aangetoond dat er te snel en te ondoordacht is gehandeld. Blijkbaar is het wijzigen van de 
verkeerscirculatie van de markt niet evident. Kan er niet beter een verkeersdeskundige geraadpleegd worden om 
hier een goed uitgedacht plan uit te werken, in plaats van telkens kleine ingrepen te willen doen.  
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Aangezien er recent enkele ongevallen, waarvan twee met lichamelijk schade, plaatsvonden als gevolg van de 
gewijzigde verkeerssituatie overweegt Groen Berlaar een ingebrekestelling van de gemeente. Vooraleer we deze 
stap zetten willen we eerst horen hoe het bestuur verder zal handelen in dit dossier.  
Zopas konden we vaststellen dat ook bij de heraanleg van Gestel de verkeerssituatie gewijzigd werd zonder 
voorafgaande schepencollegebeslissing en zonder voorafgaand advies van de verkeerscommissie.  
 
Omdat we van mening zijn dat de huidige meerderheid de oppositie nu al bijna 1 jaar buitenspel zet en wij met 
verbazing vaststellen dat ook het schepencollege buitenspel gezet wordt hebben wij nood aan enkele duidelijke 
antwoorden op volgende vragen:  
 

• Waarom werden verkeerscommissie, college en gemeenteraad niet betrokken?  
• Welke verdere stappen zullen er in dit dossier gezet worden?  
• Is het bestuur bereid om de normale chronologische stappen opnieuw te respecteren in het doorvoeren 

van proefopstellingen of verkeerssituatiewijzigingen op het grondgebied?  
• Wil het bestuur nog eens duidelijk herhalen wat de rol zal zijn van de verschillende commissies en raden 

welke werden opgericht in onze gemeente?  
• Hoe denkt het bestuur de noodzakelijke herinrichting van de Markt aan te pakken naar parkeerbeleid, 

middenstandsbeleid en verkeersveiligheid?  
• Waarom wordt er geen beroep gedaan op deskundigen om een globaal plan uit te werken voor het 

centrum? Vertrekkende vanuit een bestaand en gedragen concept kan er immers wel gefaseerd gewerkt 
worden.  

 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de verkeerscommissie tijdens de voorlaatste vergadering 
geïnformeerd werd over de aanvraag van ’t Spel om een terras te mogen plaatsen en over de problematiek aan 
de nachtwinkel. Op dat ogenblik is ook de proefopstelling aangekondigd en meegedeeld dat er aan de korpschef 
om advies zou worden gevraagd. 
 
Leen Janssens weerlegt het feit dat de problematiek van de nachtwinkel tijdens de verkeerscommissie is 
besproken. 
 
Burgemeester Walter Horemans vervolgt zijn verhaal en licht toe dat de lijnen sneller zijn geschilderd dan 
oorspronkelijk voorzien, omdat er op dat ogenblik net een firma aan de slag was in Berlaar. Hij benadrukt dat het 
om een proefopstelling gaat, die nog wat wordt bijgestuurd om ze veiliger te maken en die geëvalueerd zal 
worden in het begin van volgend jaar. Indien na evaluatie blijkt dat het geen goede oplossing is, zal de situatie 
worden teruggedraaid naar de vroegere toestand. 
 
Ronny Van Thienen poneert dat het voorstel van de politie eerst teruggekoppeld had moeten worden naar de 
verkeerscommissie alvorens tot uitvoering over te gaan. Dat geldt ook voor proefopstellingen. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat er soms snel gereageerd moet worden en dat het niet nuttig is om de 
verkeerscommissie voor één agendapunt samen te roepen. 
 
Koen Kerremans vindt een proefopstelling op dit gevaarlijke kruispunt een cruciaal item. Er zijn intussen drie 
ongevallen gebeurd. 
 
Burgemeester Walter Horemans spreekt dit tegen. Het ongeval op het zebrapad heeft niets te maken met de 
proefopstelling. 
 
Ronny Van Thienen is van oordeel dat de huidige situatie verwarrend is. Mensen weten niet hoe ze zich in het 
verkeer moeten gedragen op dat kruispunt. Voor fietsers is de situatie ondoorzichtig. 
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Burgemeester Walter Horemans stelt dat de discussie is gevoerd en dat de uiteindelijke knoop achteraf zal 
worden doorgehakt. 
 
Koen Kerremans weerlegt dit. Hij heeft het gevoel dat dit allemaal bedisseld is tussen burgemeester en 
commissaris. In een verkeerscommissie had dit ernstig besproken kunnen worden met verschillende mensen, die 
samen meer weten dan één of twee personen. 
 
Burgemeester Walter Horemans werpt op dat eender welk plan over het centrum altijd op weerstand zal stuiten. 
Af en toe moet het mogelijk zijn om een aantal zaken uit te testen om te kunnen evalueren of de situatie 
verbeterd is of niet. 
 
Koen Kerremans zegt dat elke wijziging in een verkeerssituatie mensen uit hun gewoonte haalt. Er was zelfs 
geen bordje voorzien met ‘opgelet, gewijzigde situatie’. Dat doet een verkeerscommissie beter als ze om advies 
wordt gevraagd. 
 
Ronny Van Thienen is van oordeel dat de nieuwe opstelling geen verbetering is, noch qua duidelijkheid, noch qua 
veiligheid. 
 
Koen Kerremans ergert zich vooral aan het feit dat alles in stapjes is uitgevoerd in plaats van dit als een geheel 
aan te pakken. 
 
Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat de proefopstelling het antwoord is op een vraag die 
gesteld is en een probleem dat aangekaart werd. Zoals gesteld, volgt de evaluatie binnen afzienbare tijd. Hij 
voegt eraan toe dat de juiste chronologie qua commissiewerking uiteraard gerespecteerd zal worden in de 
toekomst. 
 
Leen Janssens merkt op dat deze chronologie evenmin gerespecteerd is in de verkeerssituatie van Gestel. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat deze maatregel al opgetekend was in het landschapsplan voor 
Gestel, dat integraal werd goedgekeurd. Hier gaat het gewoon om de uitvoering van een goedgekeurd plan. Dat 
is een andere situatie. Het gaat bovendien ook om een proefopstelling, die low budget uitgevoerd werd. Qua 
commissiewerking is het zijn intentie om hieraan de nodige inhoud te geven, zodat er kwaliteitsvol voorbereidend 
werk kan gebeuren. Hierdoor kunnen ook de gemeenteraden vlot verlopen. Er komen een aantal heel belangrijke 
dossiers op ons af, bijvoorbeeld het nieuw administratief centrum. Hiervoor hebben we input nodig van het 
personeel, van de raadsleden, van de burgers, … Er zullen dus zeker meer commissievergaderingen 
georganiseerd worden dan in het verleden. Voor de herinrichting van de Markt zal de focus in eerste instantie 
liggen op het omgevingswerk dat samenhangt met het NAC. Van daaruit zal een verder plan opgemaakt worden. 
Dat moet nu eerst wat kunnen rijpen. Wat vaststaat, is dat er een NAC komt, dat er bijkomende parkeerplaats 
wordt aangelegd, dat er een doorgang naar de Markt gecreëerd zal worden, … Hierdoor ontstaat een nieuwe 
situatie die in de toekomst weer andere mogelijkheden kan bieden, ook qua parkeerbeleid. Onlangs hebben we 
bovendien vernomen dat het postgebouw te koop zal worden aangeboden. Ook dat zou een interessante piste 
kunnen zijn, waarvoor gesprekken zullen worden aangeknoopt. 
 
 

GEHEIME ZITTING 
 
50. Tijdelijke oppensioenstelling van expert werken Av Anja Van Elst 
 
Gelet op artikel 117 §1 van de wet van 14 februari 1961 zoals gewijzigd bij wet van 19 mei 1991; 

Neemt kennis van het schrijven d.d. 18 november 2013 van de federale gezondheidsdienst Medex; 

Overwegende dat Medex attesteert dat mevrouw Anja Van Elst met ingang van 1 november 2013 de 
voorwaarden vervult om tijdelijk vervroegd te worden gepensioneerd; 
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BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 
Expert werken Av Anja Van Elst wordt met ingang vanaf 1 november 2013 op tijdelijk pensioen wegens medische 
redenen gesteld. 
 
51. Benoeming van 1 onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps bij wijze van 
bevordering 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 december 2001 houdende goedkeuring van het nieuwe organiek reglement van 
de gemeentelijke vrijwilligersbrandweerdienst, goedgekeurd door de gouverneur bij besluit van 15 februari 2002 
en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria 
alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare 
brandweerdiensten; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 september 2013 (punt 18) houdende openverklaring bij aanwerving van 3 
stagiair-brandweerlieden met aanleg van een werfreserve van één jaar + openverklaring bij bevordering van 1 
onderluitenant; 
 
Gelet op de binnengekomen kandidatuurstelling van sergeant Ronald Orlians; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 september 2008 (punt 27) houdende benoeming waarnemend sergeant Ronald 
Orlians tot effectief sergeant bij het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps; 
 
Gelet op het gunstige juryverslag d.d. 19 oktober 2013 betreffende de bevorderingsproef van Ronald Orlians; 
 
Overwegende dat sergeant Ronald Orlians voldoet aan de gestelde voorwaarden van bevordering tot adjudant; 
 
Overwegende dat de nodige kredieten werden voorzien op de registratiesleutel : 1419-002-002-001-003-0410-
62001200; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder d.d. 5/12/2013 met als nummer 2013/57; 
 
Gaat over tot de geheime stemming aangaande de kandidatuur van de heer Ronald Orlians; 
 
Er zijn 21 raadsleden die deelnemen aan de geheime stemming; 
 
Gelet op onderstaand resultaat van de stemming: 
de heer Ronald Orlians bekomt 21 ja-stemmen; 
 

BESLUIT 
 

Artikel 1 
De heer Ronald Orlians, geboren op 2 april 1964 en wonende te Berlaar, Liersesteenweg 111, wordt benoemd tot 
onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps van Berlaar, met ingang van 1 januari 2014.. 
 
Artikel 2. 
Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan de verzekeringsmaatschappij Ethias toegezonden. 
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52. Benoeming stagiair-brandweerman tot effectief brandweerman bij het gemeentelijk 
vrijwilligersbrandweerkorps 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 december 2001 houdende goedkeuring van het nieuwe organiek reglement van 
de gemeentelijke vrijwilligersbrandweerdienst, goedgekeurd door de gouverneur bij besluit van 15 februari 2002 
en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 oktober 2012 (punt 6) houdende aanwerving 2 stagiair-brandweerlieden bij het 
gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps; 
 
Gelet op het gunstige evaluatieverslag d.d. 5 november 2013 van de heer Burt Lembrechts; 
 
Overwegende dat de heer Burt Lembrechts voldoet aan de gestelde voorwaarden van aanwerving tot effectief 
vrijwillig brandweerman; 
 
Overwegende dat de nodige kredieten weren voorzien op de registratiesleutel 1419-002-002-001-003-0410-
62001200; 
 
Gelet op het visum nr. 2013/55 van de gemeenteontvanger d.d. 5/12/2013; 
 
Gaat over tot de geheime stemming aangaande de kandidatuur van de heer Burt Lembrechts; 
 
Er zijn 21 aanwezige raadsleden die deelnemen aan de stemming; 
 
Gelet op onderstaand resultaat van de stemming: 
De heer Burt Lembrechts bekomt 21 ja-stemmen; 
 

BESLUIT 
 

Artikel 1 
De heer Burt Lembrechts, geboren 22 december 1993 en wonende in 2590 Berlaar, Smidstraat 32 wordt 
benoemd tot effectief brandweerman bij het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps van Berlaar, met ingang van 
1 januari 2014. 
 
Artikel 2 
Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan de verzekeringsmaatschappij Ethias toegezonden. 
 
53. Aanwerving 2 stagiair-brandweerlieden bij het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het nieuw organiek reglement van de gemeentelijke vrijwilligersbrandweerdienst; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 september 2013 (punt 18) houdende openverklaring bij aanwerving van 3 
stagiair-brandweerlieden met aanleg van een werfreserve van één jaar + openverklaring bij bevordering van 1 
onderluitenant; 
 
Gelet op de kandidatuurstellingen van mevrouw Karin Geens en de heren Joeri Andries en Merlijn Verheyen; 
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Gelet op het juryverslag van de examencommissie in verband met de selectieproeven op zaterdag 19 oktober 
2013 waaruit blijkt dat mevrouw Karin Geens niet geslaagd en de heren Joeri Andries en Merlijn Verheyen wel 
geslaagd zijn voor de selectieproeven; 
 
Gelet op het visum nr. 2013/51 en 52 van de gemeenteontvanger d.d. 5/12/2013; 
 
Overwegende dat de geslaagde kandidaten voldoen aan de gestelde voorwaarden; 
 
Overwegende dat de nodige kredieten werden voorzien op de registratiesleutel 1419-002-002-001-003-0410-
62001200; 
 
Er zijn 21 aanwezige raadsleden die deelnemen aan de stemming; 
 
De heer Joeri Andries bekomt 21 ja-stemmen; 
De heer Merlijn Verheyen bekomt 21 ja-stemmen; 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 
De heer Joeri Andries, geboren op 7 februari 1985 en wonende in 2590 Berlaar, Pastoor Haemelsstraat 18 wordt 
aangeworven als stagiair-brandweerman bij het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps van Berlaar, met ingang 
van 1 januari 2014. 
 
Artikel 2 
De heer Merlijn Verheyen, geboren op 29 september 1977 en wonende in 2590 Berlaar, Aarschotsebaan 225, 
wordt aangeworven als stagiair-brandweerman bij het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps van Berlaar, met 
ingang van 1 januari 2014. 
 
 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Jef Daems en John Steurs: 
 
54.III Resultatenbalans Get a Live vzw 2012 
 
Gelet op de belangrijke subsidiëring van deze vzw met zetel: Hemelshoek, 235 te Berlaar hadden wij graag 
geweten waarom deze resultatenbalans niet op de gemeenteraad geagendeerd werd bij toekenning van de 
subsidie door de gemeente ? De subsidie toekenning gebeurde op basis van slechts twee facturen. De 
resultatenrekening was zelfs niet in het bezit van het gemeentebestuur. 
 
Heeft de gemeenteontvanger mevrouw Mai Vermeiren intussen een fotocopie van deze resultatenrekening 
bekomen?  
 
Kan de gemeenteontvanger een visum geven voor betaling van een subsidie op basis van partiële informatie? 
Graag hadden we hier een schriftelijk antwoord op ontvangen van mevrouw Mai Vermeiren, gemeenteontvanger.  
 
Het bezorgen van de resultatenrekening op vraag van onze fractie nam een maand in beslag. Berlaarse inwoners 
konden kaarten bekomen aan voordeeltarief op het gemeentehuis. Hoeveel inkomkaarten werden er verkocht in 
2012 en in 2013?  
 
Hoeveel tickets werden in 2012 en in 2013 verkocht voor Quondam ?  
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De vzw werd opgericht op 24/1/2002 door Denis Dumont, boekhouder en zijn echtgenote Christiane Janssens, 
huisvrouw en Joël Dumont, zelfstandige. Sinds 27/5/2011 is Joël Dumont, voorzitter van de raad van bestuur en 
werd het doel van de vereniging (artikel 3) uitgebreid.  
 
Aangezien we geen boekhouders zijn hadden we van de schepen van financiën graag geweten waar we de 
aanzienlijke subsidie van de gemeente Berlaar terugvinden in de rekening ? Is dit onder artikel 740000 ?  
 
Is het normaal dat aan de Passief zijde een blancozijde is terwijl de vzw sinds 2002 actief is ? Dat is intussen 
toch bijna 11 jaar. 
 
De vzw deed ook 2 aanvragen voor subsidie bij de Provincie Antwerpen, was het schepencollege hier van op de 
hoogte ? 
 
Is het niet beter de kerstmarkt aan Berlaar Station te promoten en eventueel te ondersteunen dan in plaats van 
Winterkerstmarkten op een afgelegen plaats ? 
 
We zouden graag hebben dat alvorens men aanzienlijke subsidies toekent aan vzw’s dat men de 
resultatenrekening voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
SamBA kiest voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle kinderopvang gedurende een gans jaar in plaats van een 
event van 2 dagen, zijnde Quondam. 
 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er in dit dossier onder tijdsdruk een inschattingsfout werd gemaakt in 
die zin dat het om een subsidie ging van 10.000 euro, waarvoor de bevoegdheid dus bij de gemeenteraad ligt. 
Wat de jaarrekening betreft, is het zo dat een kleine VZW slechts een kasboek moet bijhouden. In dit geval heeft 
de VZW in kwestie een uitgebreider document aangeleverd.  
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er in 2012 en 2013 10.000 euro subsidies werd verstrekt, maar dat 
dit bedrag gehalveerd wordt in 2014 en 2015, in 2016 wordt teruggebracht tot 2.500 euro en niet meer wordt 
voorzien vanaf 2017. Dat is ook al meegedeeld aan de organisator. 
 
Jef Daems wil weten waarvoor het bedrag van 14.000 euro in de jaarrekening van Get a Live dan staat. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts verklaart dat de gemeente 10.000 euro heeft gesubsidieerd voor Quondam en 
2.500 euro voor Quondam midwinter. De rest van het bedrag is afkomstig van provinciale subsidies. 
 
Jef Daems wil weten of Quondam in de toekomst nog provinciale subsidies zal ontvangen. 
 
Burgemeester Walter Horemans heeft hier geen zicht op. Waarschijnlijk zullen er vanuit de provincie geen 
subsidies meer zijn, omdat het cultuurbudget drastisch werd ingeperkt. Het is trouwens de bedoeling dat 
dergelijke initiatieven na verloop van tijd zelfbedruipend worden. De gemeente heeft de opstart van dit initiatief 
willen steunen, omdat het om een grote activiteit gaat die uitstraling geeft aan de gemeente, maar waarvoor wel 
wat geld nodig is. Qua kaartenverkoop is het zo dat er in mei 2012 378 kaarten zijn verkocht in het 
gemeentehuis; in mei 2013 werden er 251 kaarten verkocht aan het onthaal. 
 
Jef Daems concludeert hieruit dat de belangstelling terugloopt. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dit, maar geeft eveneens mee dat het weer een heel bepalende factor is 
voor dit initiatief. Quondam moet echter de kans krijgen om te groeien. 
 
Jef Daems wil weten of er via de scholen nog gratis tickets zullen worden uitgedeeld in 2014. 
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Burgemeester Walter Horemans zegt dat het nog even afwachten is. De organisator zal wellicht moeten snoeien 
in zijn uitgaven. Eén van de grootste kostenposten is het busvervoer. Het zou beter en goedkoper zijn om meer 
weilanden ter beschikking te hebben voor parking. 
 
Jef Daems vraagt of de gemeente ook logistieke steun verleent aan dit evenement. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt bevestigend in die zin dat het de gewone ondersteuning is waarop 
elke initiatiefnemer in de gemeente een beroep kan doen. 
 
Koen Kerremans stelt dat het hier niet om een kleine VZW gaat, er zijn serieuze bedragen mee gemoeid. Hij 
vraagt zich af of Quondam werkelijk zoveel meerwaarde op cultureel vlak betekent. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat dit evenement de gemeente Berlaar overstijgt. Mensen van elders 
komen naar onze gemeente toe, waardoor we op de kaart worden gezet. 
 
Koen Kerremans vindt het één grote commerciële bedoening. 
 
Burgemeester Walter Horemans legt uit dat het niet mogelijk is om dergelijke zaken gratis aan te bieden. Het is 
niet eenvoudig om uit de kosten te geraken. De organisator wil kwaliteit en authenticiteit bieden, maar hieraan 
hangt een bepaald kostenplaatje vast, omdat hij bepaalde gespecialiseerde zaken moet inkopen of inhuren. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze zaken in samenwerking met de verenigingen van Berlaar op te 
zetten, maar de belangstelling vanuit deze verenigingen was heel erg klein. 
 
Jef Daems vraagt of Quondam gebruik maakt van de diensten van de lokale ondernemers. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof verklaart dat het cateringmateriaal wordt ingekocht bij de plaatselijke handelaars. 
Qua reactie van verenigingen is er alleen respons gekomen vanuit de scouts en vanuit Ambiance. De andere 
verenigingen hebben een te beperkt aantal vrijwilligers. 
 
Burgemeester Walter Horemans voegt nog toe dat de organisator zeker van plan is om Berlaar zoveel mogelijk te 
blijven betrekken. Het is de taak van de overheid om af en toe een stimulans te geven, maar die op termijn ook af 
te bouwen. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 23.20 uur. 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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