
GEMEENTEBESTUUR TERVUREN PROVI N CIE VLAAMS-BRABANT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Openbare vergadering van donderdag 30 januari 2014

Aanwezigen Bram PETERS, voorzitter;
Jan SPOOREN, burgemeester;
Mario VAN ROSSUM, Mark VAN ROY, Hubert KEYAERTS, Jan TRAPPENIERS,
Lut KINT, Theo DEBEER, schepenen;
Monica VAN DE VELDE, Bruno EULAERTS, Pierre THIENPONT, Willy
ROEYKENS, Benoît VALENTIN, Geoffroy de SCHAETZEN, Vera MEULEMANS,
Femke TAYMANS, Bram BARTHOLOMEES, Christiane NEALE, Caroline
SCHELLEKENS, Werner AERTS, Sebastiaan COUDRÉ, Omer GRAULUS, Kelly
MERCKX, Annick HUS, Christine TINLOT, lnge SIMONS, Francine LOOCKX,
raadsleden;
Roeland DEKERK, secretaris.

Verontschuldigd:

Belastingreglement voor het verlenen van een toeganqskaart voor het recvclagepark

De gemeenteraad,

Gelet op de Grirndwet;

Gelet op het Gemeentedecreet;

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

Gelet op het decreet van 23 december 201 1 betreffende het duurzaam beheer van de
materiaalkringlopen en afvalstoffen;

Overwegende dat de uitbating van het recyclagepark in de gemeente met ingang van 3 februari 2014
wordt geautomatiseerd ;

Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de bezoeker op het recyclagepark zal worden
geidentificeerd via de identiteitskaart;

Overwegende dat bepaalde doelgroepen niet beschikken over een identiteitskaart, conform het
toegelaten model door het automatiseringssysteem;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT: met 20 la'tegen 7'neen'stemmen (Bartholomees, Eulaerts, Meulemans, Roeykens, Neale,
Merckx, Simons)

Artikel l: Er wordt vanaf 3 februari 2014 een contantbelasting geheven op het afleveren van een
toegangskaart voor het recyclagepark aan een beperkte doelgroep en onder bepaalde voorwaarden,
zijnde:
- Doelgroep 1: gemeentelijke diensten en de diensten van de intercommunale lnterrand.
De gemeente, respectievelijk de intercommunale lnterrand, bepaalt het aantaltoegangskaarten voor
de eigen dienst.
- Doelgroep 2: personen die geen identiteitskaart hebben volgens het model dat elektronisch leesbaar
is.
Onder deze doelgroep wordt verstaan de personen die geregistreerd staan in het bevolkings-
, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Tervuren; de persoon die volgens zijnlhaar
persoonlijk statuut vastgesteld door wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld
was van inschrijving doch in Tervuren wettelijk verblijft.



Deze personen kunnen een toegangskaart aanvragen bij de gemeente. Deze kaart blijft geldig
gedurende de periode van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingen- of wachtregister of zolang
de persoon wettelijk in Tervuren verblijft maar vrijgesteld is van inschrijving.
- Doelgroep 3: eigenaars van woningen die als tweede verblijf kunnen beschouwd worden.
Deze personen kunnen een toegangskaart aanvragen bij de gemeente. Deze kaart vervalt zodra deze
woning niet meer als tweede verblijf kan worden beschouwd.
- Doelgroep 4: uitzonderlijke gevallen.
Met deze doelgroep worden personen bedoeld die niet onder bovenstaande doelgroep 1,2 of 3
kunnen ondergebracht worden, maar toch gebruik wensen te maken van de faciliteiten van het
recyclagepark. Deze personen dienen hun verbondenheid met de gemeente aan te tonen en het
geproduceerde afval dal zal afgevoerd worden naar het recyclagepark, dient afkomstig te zijn van een
activiteit binnen het grondgebied van de gemeente.
De toegangskaart is geldig gedurende een termijn van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van
aflevering van de kaart.
Artikel 2: De belasting is ten laste van de persoon of de dienst die de aanvraag tot het bekomen van
de toegangskaart indient. De belasting moet contant betaald worden op het ogenblik van de aanvraag
tot het bekomen van de toegangskaart, tegen afgifte van een betaalbewijs.
Het aanvragen van een toegangskaart gebeurt bij de gemeente.
De gemeente geeft opdracht aan de intercommunale lnterrand om een toegangskaart uit te reiken aan
de
aanvrager, na betaling van de belasting.
Bij verlies of diefstal van de toegangskaart dient een nieuwe aanvraag te gebeuren en zal opnieuw de
som van € 30,00 aangerekend worden.
Artikel 3: Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:
- doelgroep 1: gratis
- overige doelgroepen: 30 euro.
Artikel 4: Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt het een
kohierbelasting.
Artikel 5: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift, moet op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend
via een duurzame drager.
De indiening van het bezwaarschrift, moet op straffe van vervalworden ingediend binnen een termijn
van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening
ervan.
Artikel 6: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van
titel Vll (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken I (algemene bepalingen), 3
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn,
rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest;
rechten en voorrechten van de schatkist, verjaring van de schatkist) van het Wetboek van de
lnkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek zijn
van toepassing op de provincie- en gemeentebelasting, voor zover zij met name niet de belasting op
de inkomsten betreffen.
Artikel 7: Deze verordening wordt in tweevoud aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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