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Betreft : Financiën - gemeentebelastingen en -retributies - boekjaar 2018 gecoördineerde tekst
Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van het hierna volgende gecoördineerde
belastingreglement 2018 (wijzigingen voorlopig aangehouden met doorhaling ten behoeve van het
debat).
DE GEMEENTEBELASTINGEN 2018:
INHOUDSTABEL:
A.ALGEMENE BELASTINGEN
A1 Aanvullende personenbelasting
A2 Opcentiemen op de onroerende voorheffing
A3 Belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimte.
A4 Belasting op de tweede verblijven
B.BELASTINGEN MET KOSTENVERGOEDEND KARAKTER
B1 Retributie op het afleveren van administratieve stukken.
B2 Gemeentelijk retributiereglement op het afleveren van administratieve documenten en het
verrichten van administratieve prestaties, begraafplaatsconcessie, lijkbezorging, op het
aanvragen van omgevingsvergunningen en planologische attesten
B3 Gemeentelijk retributiereglement met betrekking tot de inning naar aanleiding van politioneel
optreden bij kort parkeren.
B4 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.
B5 Belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder.
B6 Gemeentelijk retributiereglement op de inname van openbaar domein
B7 Retributie op standplaatsen voor ambulante handel
C.BELASTINGEN EN RETRIBUTIES MET EEN MILIEUKARAKTER
C1 Algemene milieubelasting.
C2 Retributie op het verstrekken van huisvuilzakken
C3 Belasting op het verspreiden van reclamebladen
C4 Retributie op het gebruik van het containerpark.
C5 Retributie op het ophalen van grofvuil.
C6 Belasting op het weghalen afvalstoffen op verboden plaatsen
C7 Belasting op het niet afkoppelen van hemelwater bij aanleg van gescheiden openbare riolering
D.BELASTINGEN TER BEVORDERING VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING

D1 Activeringsheffing op de onbebouwde percelen en onbebouwde gronden.
D2 Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen
D3 Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of
verwaarloosde bedrijfsruimten
D4 Belastingen op de openbare kampeerterreinen en op de tenten en de caravans geplaatst buiten
de kampeerterreinen.
D5 Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing.
A.ALGEMENE BELASTINGEN.
A1. Aanvullende personenbelasting.
Gelet op artikel 42, Gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
Overwegende dat het er op aan komt om alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die op
het grondgebied van de gemeente wonen, verblijven of een economische bedrijfsruimte gebruiken en
daardoor gebruik maken en/of genieten van de gemeentelijke investeringen, infrastructuur (rioleringen,
gebouwen, communicatiemiddelen, …) en/of dienstverlening, aan een gemeentebelasting te
onderwerpen.
Gelet op de artikelen 465 tot 470bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Dat het aangewezen voorkomt om 7,7% aanvullende personenbelasting te heffen ;
Na beraadslaging ;
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners
die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dit aanslagjaar.
Artikel 2:
De belasting wordt vastgesteld op 7,7 % van de volgens artikel 466, WIB 1992 berekende grondslag
voor hetzelfde aanslagjaar.
Het aanslagjaar is hetzelfde als het aanslagjaar volgens de terminologie die gebruikt wordt in het WIB
1992.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in
het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar, dus in 2017.
Artikel 3:
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zullen door toedoen van het Bestuur der Directe
Belastingen geschieden, overeenkomstig het bepaalde in art. 469, WIB 1992.
Artikel 4:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

A2. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de
basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van
2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen;
Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de
gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: “Voor iedere
gemeente van het Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de
opbrengst van de gemeentelijk opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt
niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar”;
Overwegende dat de gemeente, om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het
aanslagjaar 2017, haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 moet delen door 1,588;
Na beraadslaging ;
BESLUIT:
Artikel 1:
Voor het aanslagjaar 2018 worden er 976 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
gevestigd.
Artikel 2:
Deze opcentiemen zullen geïnd worden door de Vlaamse belastingdienst.
Artikel 3:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
A3. Belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimte.
Gelet op artikel 42, Gemeentedecreet.
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.

Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat het er op aan komt om alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die op
het grondgebied van de gemeente Jabbeke wonen, verblijven of een economische bedrijfsruimte
gebruiken en daardoor gebruik maken en/of genieten van de gemeentelijke investeringen, infrastructuur
(rioleringen, gebouwen, communicatiemiddelen …) en/of dienstverlening, aan een gemeentebelasting
te onderwerpen.
Dat het aangewezen voorkomt om deze algemene belasting te heffen met toepassing van vrijstelling
voor:
- de economische entiteiten die op het grondgebied van de gemeente opstarten en waarvoor
gedurende een periode van 2 jaar een aanmoediging aangewezen is
- de natuurlijke personen, inwoners van de gemeente, die reeds belast worden in de belasting onder
A1 – aanvullende personenbelasting – 7,7%.
- de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180,181 en 182, WIB 92, die weliswaar actief zijn op het
grondgebied van de gemeente, maar per definitie geen winstgevend doel hebben.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
Na beraadslaging.
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een belasting geheven op het economisch gebruik van een
bedrijfsruimte.
Artikel 2:
Deze belasting is verschuldigd door de natuurlijke personen, de rechtspersonen en de verenigingen die
op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente een economische activiteit
uitoefenen.
Artikel 3:
Voor de belasting op het economisch gebruik op bedrijfsruimte wordt onder economische activiteit
verstaan:
- het exploiteren van een handels-, nijverheids-, landbouw- of tuinbouwbedrijf;
- het uitoefenen van een vrij beroep of van een zelfstandige activiteit;
- het uitoefenen van een andere economische activiteit.
Artikel 4:
De belasting is verschuldigd per afzonderlijke activiteitkern of bedrijfsvestiging gelegen op het
grondgebied van de gemeente.
Worden als onderdelen van één geheel beschouwd activiteitkernen die op minder dan 200 meter
afstand van elkaar gelegen zijn. Worden eveneens als onderdelen van één geheel beschouwd de
activiteitkernen die niet uitgerust zijn met energievoorzieningen en/of telecommunicatiemiddelen.
Artikel 5:
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 150 euro, verhoogd met 0,075 euro per vierkante
meter belastbare oppervlakte.

Artikel 6:
Als belastbare oppervlakte wordt in aanmerking genomen de totale oppervlakte, zowel bebouwde als
onbebouwde, die voor de uitoefening van de economische activiteit wordt gebruikt of hiervoor
noodzakelijk is. Komt eveneens in aanmerking de oppervlakte van de aanliggende terreinen met
inbegrip van alle aanhorigheden die een functionele band hebben met de uitoefening van de
economische activiteit.
Komt niet in aanmerking als belastbare oppervlakte:
- voor alle bedrijven de oppervlakte van het woongedeelte, de groenzones en/of braakliggende grond;
- voor land- en tuinbouwbedrijven komen eveneens niet in aanmerking de oppervlakte van
hofplaatsen, weilanden en cultuurgrond.
Artikel 7:
Worden van de belasting vrijgesteld:
- de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180,181 en 182, WIB 92
- de natuurlijke personen, de rechtspersonen en de verenigingen die op 1 januari van het aanslagjaar
de economische activiteit op het grondgebied van de gemeente geen volle twee jaar uitoefenen;
- de natuurlijke personen die voor het aanslagjaar aanvullende personenbelasting verschuldigd zijn
aan de gemeente Jabbeke;
Artikel 8:
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. De stopzetting, vermindering of
uitbreiding van de economische activiteit in de loop van het aanslagjaar geeft geen aanleiding tot
wijziging van het verschuldigde bedrag.
Artikel 9:
De belastingplichtige is gehouden om voor 15 juni van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur een
aangifte te doen waarin de voor de aanlag noodzakelijke gegevens ter beschikking worden gesteld.
Artikel 10:
Bij gebreke van een aangifte, bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de
belastingplichtige van ambtswege worden 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.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving, om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.
In geval van niet aangifte, bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting
vermeerderd met een belastingverhoging.
Bij ontstentenis van kwade trouw bij een eerste inbreuk wordt een belastingverhoging van 10%
toegepast.
In de andere gevallen wordt bij een inbreuk een belastingverhoging van 25% toegepast, indien de
inbreuk gebeurt binnen de 3 jaar na een vorige inbreuk.
Artikel 11:
De belasting en de eventuele verhoging worden ingevorderd door middel van een kohier.

Artikel 12:
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008,
zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Artikel 13:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
A4. Belasting op de tweede verblijven in de gemeente.
Gelet op artikel 42, Gemeentedecreet.
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Overwegende dat het billijk is om alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die op het
grondgebied van de gemeente Jabbeke wonen, verblijven of een economische bedrijfsruimte gebruiken
en daardoor gebruik maken en/of genieten van de gemeentelijke investeringen, infrastructuur
(rioleringen, gebouwen, communicatiemiddelen…) en/of dienstverlening, aan een gemeentebelasting te
onderwerpen;
Overwegende dat het grondwettelijk gewaarborgd beginsel van de fiscale autonomie de gemeenten
toelaat om, binnen de grenzen van de door de wetgever opgelegde beperkingen en onder controle van
de toezichthoudende overheid, de in het voorgaande lid vooropgestelde doelstelling via verschillende
manieren te verwezenlijken;
Overwegende dat bij het verblijven er voor deze woning geen aanvullende personenbelasting betaald
wordt en dat er bij het gebruik van een tweede verblijf voor de gemeente gelijke kosten zijn zowel op
het gebied van administratie en veiligheid als inzake infrastructuur en afvalbeheersing;
Overwegende dat het aldus passend is om op algemene wijze een bijdrage te vragen in de kosten die
de gemeente zich op dat vlak getroost; dat de voorgestelde heffing lager is dan de gemiddelde heffing
per gezin in het kader van de aanvullende personenbelasting voor inwoners;
Overwegende dat om deze doelstelling te realiseren een belasting wordt geheven op tweede verblijven
op het grondgebied van de gemeente;
Gelet op de financiële behoeften van de gemeente.
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een belasting geheven op tweede verblijven op het grondgebied
van de gemeente.
Artikel 2
Onder tweede verblijf wordt verstaan elk private woongelegenheid op het grondgebied van de
gemeente Jabbeke die ofwel voor de eigenaar ofwel voor de huurder niet tot hoofdverblijf dient maar
die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan gebruikt worden. De verklaring van hoofdverblijf

wordt enkel aanvaard wanneer het gedekt is door een inschrijving in de bevolkingsregisters van de
gemeente Jabbeke op 1 januari van het aanslagjaar.
Artikel 3
a) Worden beschouwd als tweede verblijf :
- elk onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk als woning kan worden bestemd, ongeacht of het gaat
om landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s, weekendhuisjes, optrekjes, chalets en
alle vaste woonverblijven met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans.
b) Worden niet beschouwd als tweede verblijf :
- de lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
- de woongelegenheden opgesteld op campings en kampeerverblijfparken;
- elke woongelegenheid, zoals vermeld op de door het College van Burgemeester en Schepenen
vastgestelde inventarislijst, die op 1 januari van het aanslagjaar in aanmerking wordt genomen voor
de leegstandsbelasting;
- elke woongelegenheid die op reguliere basis verhuurd wordt en waarvan de huurder niet
ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente Jabbeke op 1 januari van het aanslagjaar
op voorwaarde dat het huurcontract afgesloten werd tussen 1 december en 31 december van de
aan het aanslagjaar voorafgaand kalenderjaar en waarvoor een inschrijving in de bevolkingsregisters
genoteerd wordt uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar;
- elke private woongelegenheid gehuurd door een sociale instelling met de bedoeling deze woning
ter beschikking te stellen voor een korte verblijfsopvang, zoals moet blijken uit een voorgelegd
bewijsstuk.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar
eigenaar is van het tweede verblijf.
In geval meerdere personen mede-eigenaar zijn van het belaste tweede verblijf dan wordt de belasting
op vraag van de belastingplichtige uitgesplitst volgens hun wettelijk deel in de eigendom.
Artikel 5
De belasting is ondeelbaar en wordt per aanslagjaar vastgesteld op 375 euro per tweede verblijf op het
grondgebied van de gemeente Jabbeke.
Artikel 6
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 7:
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008,
zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Artikel 8:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
B.BELASTINGEN MET KOSTENVERGOEDEND KARAKTER.
B1. Belasting op het afleveren van administratieve stukken.
Gelet op artikel 42, Gemeentedecreet.
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.

Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Overwegende dat de wet of het decreet voor het afleveren van bepaalde administratieve stukken
reglementaire aanslagvoeten heeft vastgelegd.
Overwegende dat daarnaast de gemeente autonoom aanslagvoeten kan bepalen voor het afleveren van
administratieve stukken.
Overwegende dat het afleveren van sommige administratieve stukken belangrijke kosten met zich
meebrengt.
Gelet op artikel 288 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een belasting geheven op het afleveren van de in artikel 3 vermelde
administratieve stukken. Deze belasting is verschuldigd onverminderd de door de wet of decreet
vastgelegde belasting ten behoeve van de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams(e)
gewest.
Artikel 2:
Deze belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken, op verzoek of
ambtshalve, worden uitgereikt.
Artikel 3:
De belasting is verschuldigd bij het afleveren van volgende stukken:
§1 elektronische identiteitskaarten;
§2 attest van immatriculatie, identiteitskaart voor vreemdelingen en verblijfskaart van onderdaan van
een lidstaat van de Europese gemeenschappen, hierna vreemdelingenkaarten genoemd;
§3 elektronische vreemdelingenkaarten.
§4 Biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen
§5 paspoorten
§6 voorlopig en definitief rijbewijs, internationaal rijbewijs
Artikel 4:
Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:
§1 16 euro voor de in artikel 3 §1 vermelde elektronische identiteitskaarten; 84 euro voor de
spoedprocedure; 128 euro voor de extreme spoedprocedure
§2 7 euro voor de in artikel 3 §1 vermelde elektronische identiteitskaarten voor kinderen jonger dan
12 jaar; 84 euro voor de spoedprocedure; 128 euro voor de extreme spoedprocedure; 56 euro
(verlaagd tarief) vanaf het tweede elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder
de 12 jaar, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van éénzelfde gezin die op hetzelfde adres zijn
ingeschreven, zowel voor dringende als zeer dringende aanvragen.
§3 96 euro voor extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse
Zaken
§4 5 euro voor de in artikel 3 §2 vermelde vreemdelingenkaarten; 5 euro voor het in artikel 3 §2
vermelde attest van immatriculatie

§5 16 euro voor de in artikel 3 §3 vermelde elektronische vreemdelingenkaarten.
§6 20 euro voor de in artikel 3 §4 vermelde Biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan
vreemde onderdanen
§7 65 euro voor de in artikel 3 §5 vermelde paspoorten en 240 euro voor de spoedprocedure voor
het bekomen van paspoorten
§8 20 euro voor de in artikel 3 §6 voorlopig en definitief rijbewijs, 16 euro voor het internationaal
rijbewijs
Artikel 5:
De belasting wordt contant geïnd bij de aflevering van het administratieve stuk. Bij gebrek aan contante
betaling wordt de belasting een kohierbelasting.
Artikel 6:
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008,
zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Artikel 7:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
B2. Gemeentelijk retributiereglement op het afleveren van administratieve documenten
en het verrichten van administratieve prestaties, begraafplaatsconcessie, lijkbezorging,
op het aanvragen van omgevingsvergunningen en planologische attesten
Gelet op artikel 42, Gemeentedecreet.
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 met latere wijzigingen.
Gelet het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet
van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Gelet op de toepassing van de omgevingsvergunning in Jabbeke vanaf 1 januari 2018.
Overwegende dat het afleveren van sommige documenten belangrijke administratieve prestaties en/of
onderzoekingswerk met zich meebrengt.
Overwegende dat het billijk is dat de aanvrager van de documenten bijdraagt in een vergoeding voor
de technische kosten die gepaard gaan met deze prestaties en/of het onderzoekingswerk.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor een periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 een retributie geheven
op het afleveren van administratieve documenten en het verrichten van administratieve prestaties

vermeld in artikel 3, op de begraafplaatsconcessies, de lijkbezorging en op het aanvragen van
omgevingsvergunningen en planologische attesten.
Retributies op het afleveren van administratieve documenten en het leveren van administratieve
prestaties.
Artikel 2:
De retributies vermeld in artikel 3 zijn verschuldigd door de persoon of instellingen aan wie, op eigen
verzoek het document wordt afgeleverd of voor wie, op eigen verzoek, de prestaties worden verricht.
Artikel 3:
Volgende retributies zijn verschuldigd:
1 2,5 euro voor de toezending van de uitnodigingen voor de gemeenteraad van het dienstjaar en dit
langs niet-digitale weg;
2 10 euro voor de eenmalige toezending van gegevenslijsten;
3 12,50 euro per exemplaar voor de afgifte van geografische gegevenskaarten voor zover deze niet
gratis ter beschikking worden gesteld voor hergebruik;
4 25 euro per exemplaar voor de afgifte van een gemeentebegroting of een gemeenterekening van
een financieel boekjaar;
5 125 euro voor het afsluiten van een huwelijk op zaterdag;
6 75 euro voor de afgifte van schriftelijke inlichtingen van stedenbouwkundige aard ten behoeve van
notarissen en andere personen of verenigingen;
7 62,5 euro voor de afgifte van een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning
8 62,5 euro per conformiteitsattest voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer
vanaf de zesde kamer, zonder meer dan 1250 euro te mogen bedragen.
9 20 euro voor het afleveren van een uittreksel uit het plannenregister per aanvraag. Een aanvraag
kan wel verschillende percelen bevatten die echter ruimtelijk aaneengesloten zijn.
10 20 euro voor het afleveren van een uittreksel uit het vergunningenregister per aanvraag. Een
aanvraag kan wel verschillende percelen bevatten die echter ruimtelijk aaneengesloten zijn.
11 5 euro voor de afgifte van afschriften in het kader van het decreet openbaarheid van bestuur
12 kopieën en prints : zwart/wit A4 - 0,25 euro; zwart/wit A3 - 0,5 euro; kleur A4 - 0,75 euro;
kleur A3 - 1,25 euro
13 planafdruk kleur :15,00 euro/m2
14 planscan :5,00 euro/m2
15 10 euro voor elke aangetekende zending in het kader van een openbaar onderzoek voor de
behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.
Artikel 4:
Het ter beschikking stellen van alle documenten aan gemeenteraadsleden is vrijgesteld van retributie.
Artikel 5:
De retributie wordt contant geïnd.
Retributies voor begraafplaatsconcessies en de lijkbezorging.
Artikel 6:
Volgende retributies zijn verschuldigd voor een grafconcessie:
§1 375 euro voor een concessie van 50 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;
onverminderd de toepassing van artikel 8 met betrekking tot de keuze van lijkbezorging.

§2 750 euro voor een concessie van 50 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden niet
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;
onverminderd de toepassing van artikel 8 met betrekking tot de keuze van lijkbezorging.
§3 375 euro voor het gebruik van een zandgraf zonder concessie voor personen die op het ogenblik
van het overlijden niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of
wachtregister van de gemeente.
§4 375 euro voor het gebruik van een zandgraf voor 2 personen met een concessie van 50 jaar die op
het ogenblik van het overlijden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of
wachtregister van de gemeente .
§5 150 euro, verhoogd met een bedrag van 50 euro per 5 jaar dat de initiële concessie intussen
verstreken is, voor de hernieuwing van een grafconcessie met een maximale verlenging van 20 jaar.
Volgende retributies zijn verschuldigd voor een columbariumconcessie:
§5 575 euro voor een concessie van 50 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;
§6 950 euro voor een concessie van 50 jaar voor personen die op het ogenblik van het overlijden niet
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente;
§7 575 euro voor het gebruik van columbariumnis met een concessie van 10 jaar voor personen die
op het ogenblik van het overlijden niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister,
vreemdelingenregister of wachtregister van de gemeente.
Artikel 7:
Volgende retributies zijn verschuldigd in verband met de lijkbezorging:
1. 125 euro voor ontgraving op verzoek van een persoon die instaat voor de lijkbezorging.
2. 310 euro voor het begraven in een grafkelder van 1 persoon.
3. 375 euro voor het begraven in een grafkelder van 2 personen.
4. 437 euro voor het begraven in een grafkelder van 3 personen.
Artikel 8:
Zijn vrijgesteld van retributies voor concessies van 50 jaar en het gebruik van een zandgraf:
1. de oudstrijders en de echtgenote.
2. de kosteloze lijkbezorging voor de inwoners van de gemeente.
3. de kosteloze lijkbezorging voor behoeftigen.
Artikel 9:
De retributie wordt contant geïnd.
Artikel 10:
De concessierechten zijn opgeschort tot aan de volledige betaling van het concessierecht.
Retributies voor het aanvragen van een omgevingsvergunning klasse I.
Artikel 11:
Er wordt voor een periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 een retributie geheven
voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Artikel 12:
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op:
500 euro voor de aanvragen van vergunningen van klasse 1
Artikel 13:
De retributie wordt contant geïnd.
Retributies voor het aanvragen van een planologisch attest.
Artikel 14:
Er wordt het aanslagjaar 2018 een retributie geheven voor het aanvragen van een planologisch attest.
Artikel 15:
De retributie is verschuldigd door de (rechts)persoon die de aanvraag doet.
Artikel 16:
De retributie op de aanvraag van een planologisch attest is verschuldigd op het ogenblik van het
indienen van de aanvraag en is niet gekoppeld aan het al dan niet verkrijgen van het document. De
betaling gebeurt na toezending van de factuur door het gemeentebestuur
Artikel 17:
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 1000 euro.
Gemeenschappelijke bepalingen.
Artikel 18:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
B3. Gemeentelijk retributiereglement met betrekking tot de inning van een
gemeentelijke administratieve geldboete naar aanleiding van politioneel optreden bij kort
parkeren.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet.
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten
Gelet op artikel 42, Gemeentedecreet
Gelet op hoofdstuk V/1 van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, aangevuld bij het decreet van 9
juli 2010 betreffende de invordering van parkeerheffingen.
Gelet op het Ministerieel besluit van 7 mei 1999 waarbij de personen worden aangewezen die de
speciale parkeerkaart voor gehandicapten kunnen bekomen alsook de ministeries die bevoegd zijn om
deze kaart uit te reiken en waarbij het model ervan alsmede de modaliteiten van afgifte, intrekking en
gebruik worden bepaald.
Gelet op het ministerieel besluit van 6 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.
Gelet op het KB van 1 december 1975, gewijzigd door het KB van 9 januari 2007, houdende algemeen
reglement van de politie op het wegverkeer.

Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Overwegende dat de verhoging van de parkeermogelijkheden ook nieuwe mogelijkheden vereist voor
de controle op de beperking van de parkeerduur op de voorgeschreven plaatsen.
Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente
aanzienlijke lasten met zich mee brengt.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
Na beraadslaging
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor het financieel boekjaar 2018 een gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren
van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen met een beperkte parkeertijd,
betalend parkeren en parkeren op plaatsen voorbehouden aan bewoners. Bijvoorbeeld een blauwe
zone, een weg met blauwe zone reglementering, een plaats met beperking van langdurig parkeren of
met een zone voor bewonersparkeren.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom
zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen gelegen op de
openbare weg, zoals vermeld in artikel 4 §2 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van
ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten.
Artikel 2:
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- gratis voor de duur die toegelaten is door de verkeersborden en–regels.
- een forfaitair bedrag van 30 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.
Artikel 3:
De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat. De gebruiker van het voertuig is
ook solidair aansprakelijk voor het betalen van de retributie.
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door
de verkeersborden en –regels en is betaalbaar door overschrijving op rekening van de gemeente.
Daartoe brengt de aangestelde van de gemeente een uitnodiging aan op de voorruit van het voertuig
om de retributie binnen de vijf dagen te betalen.
Artikel 4:
In een blauwe zone of langs een weg met blauwe zone reglementering wordt de door de gebruiker
gewenste parkeerduur vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig
van de parkeerschijf met toepassing van artikel 27.1.1 van het KB van 1 december 1975
De gebruiker wordt geacht steeds te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 bedoelde forfaitair
tarief, met toepassing van de modaliteiten vermeld in artikel 3 in de volgende gevallen:
1. als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig is geplaatst.
2. als de gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst

3. als de gebruiker de aanduidingen op de parkeerschijf wijzigt zonder dat het voertuig de
parkeerplaats heeft verlaten.
Artikel 5:
Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis.
Het statuut van “ persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren
door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt
met toepassing van het ministerieel besluit van 7 mei 1999.
Artikel 6:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
B4. Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.
Gelet op artikel 42, Gemeentedecreet.
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
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.
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, ten
einde 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.
Na beraadslaging;
BESLUIT:
Artikel 1: Algemeen:
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing
van de Code voor infrastructuur – en Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn:
- alle installaties ( zoals kabels, leidingen, buizen, …) inclusief hun aanhorigheden ( zoals kabel-,
verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings- e.a. putten) dienstig voor het
transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom-, drink-, hemel- en afvalwater, warm
water, brandstof.

- telecommunicatie.
- radiodistributie en kabeltelevisie.
- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé – gebruiker al dan niet op die installaties
kan aangesloten worden.
- alle trein – en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als
nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk
voorafgaand aan wegen-, of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn
die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2018 voor een termijn eindigend op 31
december 2019.
Artikel 2: Retributie naar aanleiding van sleufwerken.
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor
werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60% van hoger vermeld€
bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige meter in rekening gebracht.
Artikel 3: Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken.
Voor hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m2, wordt per kalenderjaar een
retributie geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitpunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt
op het grondgebied van de stad/gemeente.
Deze retributie is verschuldigd voor het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij
voor 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:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
B5. Belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder
De gemeenteraad,
Er is artikel 42 van het gemeentedecreet;
Er is het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg
en de oprichting van de mobiliteitsraad van Vlaanderen met latere wijzigingen;

Er is het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor
het verhuren van voertuig met bestuurder en latere wijzigingen;
Er is het decreet van 30 mei 2008 zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen;
Volgens het decreet van 8 mei 2009 in artikel 49 §1 moet er een ondeelbare jaarlijkse
gemeentebelasting gevestigd worden geïnd per vergund voertuig;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Er is de beslissing van college van burgemeester en schepenen d.d. 13 september 2010 betreffende de
belasting op de vergunning voor de exploitatie voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;
Deze belasting is eenvormig opgelegd door het Vlaamse Gewest en het bedrag is overal in Vlaanderen
hetzelfde is;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT:
Artikel 1:
Voor het aanslagjaar 2018 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de vergunning bestemd voor de
exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de
vergunning voor exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. De
belasting is verschuldigd aan de gemeente die de vergunning uitreikt, zijnde de plaats waar de
exploitatiezetel is gevestigd.
Artikel 3:
De belasting is jaarlijks en ondeelbaar.
De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning
werd of wordt afgegeven.
De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de
vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.
Artikel 4:
De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met een of meer
voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting of
de intrekking van een vergunning of het buiten werking stellen van een of meer voertuigen om welke
reden dan ook.
Artikel 5:
Het bedrag van de belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren
van voertuigen met bestuurder, overeenkomstig de vergunningen die zijn afgeleverd op basis van artikel
42 § 2 van het decreet van 20 april 2001, bedraagt 250 EUR per jaar en per in de akte van de vergunning
vermeld voertuig.
Artikel 6:

Het bedrag vermeld in artikel 5 wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de
consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door
het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door
het indexcijfer van de maand december 2000 (conform artikel 49 § 5 van het decreet van 8 mei 2009).
Artikel 7:
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 8:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
Artikel 9:
Het reglement zal afgekondigd en bekend gemaakt worden overeenkomst artikel 186 van het
gemeentedecreet.
B6. Gemeentelijk retributiereglement op de inname van openbaar domein
Gelet op artikel 173, Grondwet;
Gelet op artikel 42, §3, Gemeentedecreet;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Gelet op het gemeentelijk administratief sanctiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van
Jabbeke op 10 maart 2008;
Na beraadslaging,
BESLUIT :
Artikel 1 :
Er wordt voor het dienstjaar 2018 een retributie geheven op inname van het openbaar domein voor
het uitvoeren van bouwwerken, meer bepaald voor het stapelen van materialen en grondstoffen, het
plaatsen van machines en werktuigen, van stellingen, containers, werfketen, verkoopburelen, e.d., al
dan niet met schuttingen of hekkens afgezet.
Artikel 2 :
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de vergunning aanvraagt om het
openbaar domein in gebruik te nemen op een wijze zoals beschreven in artikel 1.
Artikel 3 :
De retributie wordt vastgelegd als volgt :
Voor het plaatsen van containers :

€10 per dag voor de eerste dag
€2 per container per bijkomende dag
Voor het plaatsen van bouwmaterialen, afsluitingen, bouwstellingen, rollend materieel, torenkranen
e.d. : €0,50 per kalenderdag en per m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein. Het
minimumbedrag van de belasting wordt vastgesteld op €10. Iedere begonnen dag wordt aangerekend
als een volle dag.
Indien de inname van het openbaar domein vermeld onder 3.2 een bijkomende afsluiting van de
openbare weg noodzaakt, wordt de retributie, zoals vastgesteld onder 3.2 vermeerderd met €20 per
dag.

Artikel 4 :
Een inname van het openbaar domein bij het inrichten van bouwwerven is niet toegelaten zonder de
voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen en dit minimum 2
weken voorafgaand de geplande werken. De vergunningen zijn precair. De burgemeester of het College
van burgemeester en Schepenen kan ze ten allen tijde intrekken. In casu, wordt het plaatsrecht volledig
of gedeeltelijk terugbetaald.
Bij vaststelling van een inname van het openbaar domein zonder vergunning, wordt het
retributiereglement alsnog toegepast.
Er wordt bijkomend verwezen naar de sanctie vervat in het GAS reglement van de gemeente Jabbeke,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 maart 2008.
Artikel 5 :
Vrijstelling van deze retributie wordt toegestaan, wanneer de inname van het openbaar domein het
gevolg is van :
Werken van openbaar nut
Inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van bouwwerken in opdracht van de gemeente
Jabbeke of het OCMW
Artikel 6 :
Deze retributie wordt contant geïnd bij het afhalen van de vergunning.
Artikel 7 :
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
B7. Retributie op standplaatsen voor ambulante handel
Gelet op de artikel 42, Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat een standplaats voor ambulante activiteiten en dit zowel op openbaar domein als op
privaat terrein onderhevig is aan een toelating van de Burgemeester, waarbij voorafgaandelijk de
openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van de consument geverifieerd
dient te worden;
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor een het aanslagjaar 2018 een retributie geheven op standplaatsen voor ambulante
handel.
Artikel 2:
De retributie is verschuldigd door de uitoefenaar, natuurlijke of rechtspersoon, van de ambulante
handel en door de eigenaar of verhuurder van de privaat terrein dienstig als standplaats voor ambulante
handel.
Artikel 3: De retributie wordt zowel voor standplaatsen op het openbaar domein als voor
standplaatsen op privaat terrein en op private parkeerterreinen als volgt vastgesteld :
- per marktdag: 2,50€ vaste retributie, verhoogd met 2 euro per lopende meter voorgevel

- abonnement voor 6 maand : 75€ vaste retributie, verhoogd met 1 euro per lopende meter
voorgevel en dit per marktdag
- abonnement op jaarbasis: 125€ vaste retributie, verhoogd met 1 euro per lopende meter
voorgevel en dit per marktdag
Artikel 4: Wijze van betaling:
Voor eenmalige activiteiten wordt de retributie geïnd van zodra de plaats op de markt ingenomen is.
Zij is betaalbaar in handen van het personeel van de gemeente tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Op jaarbasis is de retributie verschuldigd via overschrijving op rekening van de gemeente Jabbeke.
Artikel 5: Vrijstellingen:
De belasting is niet verschuldigd bij de inrichting van feest-, rommel- en avondmarkten.
Artikel 6:
Er wordt geen teruggave gedaan van de gekweten retributie, zelfs wanneer de betrokken gebruiker
van het openbaar domein in de loop van het trimester, semester of van het jaar waarvoor werd betaald,
ophoudt zijn standplaats in te nemen, behoudens in geval van overmacht of buitengewone
omstandigheden, door het schepencollege te beoordelen.
Artikel 7 :
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
C. BELASTINGEN EN RETRIBUTIES MET EEN MILIEUKARAKTER.
C1. Algemene milieubelasting.
Gelet op artikel 42, Gemeentedecreet.
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Overwegende dat het beleid van het gemeentebestuur er op gericht is dat alle personen, zowel
natuurlijke als rechtspersonen, van het grondgebied van de gemeente Jabbeke het voorkeurbeleid van
preventie en recyclage van de Vlaamse Gemeenschap ondersteunen.
Gelet op de emissies in water, bodem, lucht en afvalstromen;
Gelet op het principe dat de vervuiler betaalt;
Overwegende dat het ophalen van huisvuil slechts één element is in het afval– en recyclagebeheer van
de gemeente.
Overwegende dat het bijgevolg niet opportuun is om op één specifiek onderdeel van het afval- en
recyclagebeheer een heffing te leggen.
Overwegende dat het dan ook billijk is om de specifieke belasting op het ophalen van huisvuil op te
heffen en te vervangen door een algemene milieubelasting.

Overwegende dat de natuurlijke personen die als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het
grondgebied van de gemeente een nijverheids-, landbouw-, horeca-, handelsbedrijf of financiële
instelling exploiteren of een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen, nagenoeg altijd tegelijk
een gezin of een alleenstaande in de zin van het belastingreglement uitmaken, waardoor een dubbele
belasting in hun hoofde niet uitgesloten is.
Overwegende dat rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van
de gemeente het voorwerp kunnen uitmaken van een afzonderlijke belasting.
Overwegende dat de rechtspersonen in de gemeente onderworpen worden aan de belasting op het
economisch gebruik van een bedrijfsruimte, die een algemene belasting betreft die reeds – weliswaar
gedeeltelijk – het beleid van preventie en recyclage van huishoudelijk afval insluit en helpt bestrijden.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een algemene milieubelasting geheven.
Artikel 2:
De algemene milieubelasting is verschuldigd voor de hierna omschreven entiteiten die op 1 januari van
het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente wonen of verblijven.
Een entiteit kan zijn:
a) een gezin, waaronder wordt verstaan een vereniging van twee of meer natuurlijke personen, die al
dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in éénzelfde woning wonen;
b) een alleenstaande, waaronder wordt verstaan een natuurlijke persoon die voor een woning of
woongelegenheid op het grondgebied van de gemeente alleen is ingeschreven in het
bevolkingsregister of vreemdelingenregister;
c) een communauteit;
d) een tweede verblijf waaronder voor dit reglement wordt verstaan elke private woongelegenheid
op het grondgebied van de gemeente Jabbeke die ofwel voor de eigenaar ofwel voor de huurder
niet tot hoofdverblijf dient, maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan gebruikt worden.
Onder wonen in de gemeente wordt voor dit reglement verstaan: op 1 januari van het aanslagjaar
gedomicilieerd zijn in de gemeente, door inschrijving in het bevolkingsregister of in het
vreemdelingenregister.
Onder verblijven in de gemeente wordt voor dit reglement verstaan: op 1 januari van het aanslagjaar
op het grondgebied van de gemeente kunnen beschikken over een woongelegenheid zonder voor deze
woongelegenheid ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters.
Artikel 3:
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
a) 50 euro voor een gezin;
b) 37,50 euro voor een alleenstaande
c) 50 euro voor een communauteit
d) 50 euro voor een tweede verblijf
Artikel 4:
De belasting is verschuldigd door het gezinshoofd, de alleenstaande of een communauteit.
Artikel 5:
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar.

Artikel 6:
Vrijgesteld van de belasting zijn
a) de entiteiten bestemd voor een openbare dienst of voor een dienst van openbaar nut. Deze
vrijstelling strekt zich niet uit tot de gedeelten van deze entiteiten die privaat gebruikt worden;
b) de natuurlijke personen, de rechtspersonen en de verenigingen die onder de toepassing vallen van
het gemeentelijk belastingreglement inzake de belasting op het economisch gebruik van een
bedrijfsruimte;
c) de verenigingen zonder winstoogmerk
Artikel 7:
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 8:
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008,
zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Artikel 9:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
C2. Retributie op het verstrekken van huisvuilzakken.
Gelet op artikelen 42, Gemeentedecreet.
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Overwegende dat het beleid van het gemeentebestuur er op gericht is dat alle personen, zowel
natuurlijke als rechtspersonen, van het grondgebied van de gemeente Jabbeke het voorkeurbeleid van
preventie en recyclage van de Vlaamse Gemeenschap ondersteunen.
Overwegende dat er tijdens het dienstjaar op het grondgebied van de gemeente huisvuil afgehaald
wordt.
Overwegende dat voor het afhalen van de restfractie, PMD en compost het gebruik van vuilniszakken
verplichtend wordt gesteld.
Overwegende dat het wenselijk is om niet langer toepassing te maken van de voorheen verleende
vrijstelling van retributie op de restafvalzak ten behoeve van sociale organisaties.
Overwegende dat de afhaling en de verwerking van huisvuil de gemeente met grote uitgaven bezwaart.
Overwegende dat het billijk is dat de genieter van de afhaling van huisvuil bijdraagt in de vergoeding
van de kosten van de afhaling.
Overwegende het principe “ de vervuiler betaalt”.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
Na beraadslaging ,
BESLUIT:

Artikel 1:
Er wordt voor het financieel boekjaar 2018 een retributie geheven op het afleveren van huisvuilzakken.
Voor het afhalen van huisvuil worden huisvuilzakken met het opschrift “ Jabbeke” verplicht gesteld.
Artikel 2:
Volgende retributies zijn verschuldigd:
1. 1,50 euro per gewone huisvuilzak van 60 liter(oranje kleur)
2. 0,90 euro per gewone huisvuilzak van 40 liter (oranje kleur)
3. 0,25 euro per PMD-zak (blauwe kleur)
4. 0,50 euro per compostzak van 15 kilo (bruine kleur)
Artikel 3:
De retributie wordt contant geïnd.
Artikel 4:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
C3 belastingverordening op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012 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 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 en latere
wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht of ze in brievenbussen worden
gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de
adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of
aankopen.
De opsomming is niet limitatief.

Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als
zijnde geadresseerd.
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de
drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 5 of niet gekend is, is de
belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt
vermeld.
Artikel 3:
De tarieven bedragen:
- 0,0025 euro per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk tot en met 10 gram;
- 0,0040 euro per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk van meer dan 10 gram en tot en met
75 gram;
- 0,0060 euro per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk van meer dan 75 gram en tot en met
225 gram;
- 0,0080 euro per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk van meer dan 225 gram.
Artikel 4
Er is een vrijstelling van belasting:
1. wanneer de in artikel 2 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke partijen
die een lijst indienden voor de Europese, de federale, de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke
verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke lijst voorkomen, en dit voor zover de
drukwerken of gelijkgestelde producten verspreid worden in de periode tussen de in de betreffende
kieswetgeving vastgestelde datum van terhandstelling van de voordrachten van de kandidaten en de
dag van de verkiezing;
2. wanneer de verspreide drukwerken of gelijkgestelde producten hoofdzakelijk verband houden met
een gemeentelijke volksraadpleging, en dat voor zover de drukwerken of producten verspreid
worden in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 206 van het
gemeentedecreet en de beslissing van de gemeenteraad (of de districtsraad) om op een dergelijk
verzoek niet in te gaan, of in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 206 van
het gemeentedecreet en de dag van de volksraadpleging of in de periode tussen de beslissing van
de gemeenteraad (of: districtsraad) op eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging.
Artikel 5:
De belastingplichtige moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het
gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag
en een specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld product.
Ingeval van periodieke verspreidingen kan een aangifte binnen de veertien dagen na de eerste
verspreiding, ook gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar. In dit
geval, kan de belastingplichtige tussen 1 en 15 december een regularisatie-aangifte voor het ganse
aanslagjaar indienen.
Artikel 6:
Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden 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.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de derde werkdag
volgend op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Artikel 7:
De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 10% van de
verschuldigde belasting, met een minimum van 25 euro, bij een eerste overtreding, en 25% bij een
tweede en volgende overtreding binnen hetzelfde belastingjaar.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 8:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9:
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008,
zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Artikel 10:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
C4. Retributie op het gebruik van het containerpark.
Gelet op artikel 42 en artikel 94, lid 2 van het gemeentedecreet.
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Gelet op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen dat op 14
december 2007 door de Vlaamse Regering werd vastgesteld en dat de planning inzake preventie,
selectieve inzameling en eindverwerking van huishoudelijke afval behandelt voor de planperiode 20082016.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 maart 2008 met betrekking tot het gemeentelijk
reglement op de administratieve sancties, afdeling containerpark.
Overwegende dat de inrichting van het containerpark gericht is op preventie en recyclage van afval.
Overwegende dat de kosten van verwerking en compostering van de diverse afvalfracties een
belangrijke last zijn voor de gemeentelijke financiën.
Overwegende dat een gedeelte van de kosten gerecupereerd dient te worden via het heffen van een
retributie op het aangebrachte afval.
Overwegende dat de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
extra kosten veroorzaken.
Overwegende dat de kostprijs van de verwerking van dit afval moet vergoed worden, overeenkomstig
het principe dat de vervuiler betaalt.
Overwegende dat het aanvaarden van bedrijfsafvalstoffen voor gemeente geen verplichting, maar een
dienstverlening is, en de kosten van deze dienstverlening niet op de burger moet verhaald worden.
Er is het advies van de gemeentelijke milieuraad van 29 april 2009.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor het dienstjaar 2018 een retributie geheven op het aanvoeren van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het containerpark.
Artikel 2:
De retributie is verschuldigd door de persoon of nijverheids- en handelsinstelling die de in artikel 1
bedoelde afvalstoffen op het containerpark aanvoert. Bij iedere aanvoer wordt gevraagd om een
aanvoerverklaring te doen die geldt als aangifte.
Artikel 3:
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
Kringloopgoederen
Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparaten
KGA
TL-lampen
Piepschuim (zuiver)
(Auto)batterijen
Frituurolie
Motorolie
Metalen
Textiel
Bol glas
PMD

= gratis
= gratis
= gratis
= gratis
= gratis
= gratis
= gratis
= gratis
= gratis
= gratis
= gratis
= gratis

Papier en Karton
< ½ m³
½ m³ - 1 m³
1 m³ - 2 m³

= gratis
= 1 euro
= 2 euro

Groenafval (gras, bladeren en snoeihout)
< ½ m³
½ m³ - 1 m³
1 m³ - 2 m³

= gratis
= 1 euro
= 2 euro

Vlak glas
< ½ m³
½ m³ - 1 m³
1 m³ - 2 m³

= 1 euro
= 2 euro

= gratis

Plastiek bloempotjes, zuivere plastiek folies en harde plastieken
< ½ m³
= gratis
½ m³ - 1 m³
= 1 euro
1 m³ - 2 m³
= 2 euro
Houtafval
< ¼ m³
¼ m³ - ½ m³
½ m³ - 1m³
1 m³ - 2 m³

= 1 euro
= 2 euro
= 4 euro
= 8 euro

Bouw- en steenafval
< ¼ m³
¼ m³ - ½ m³
½ m³ - 1m³
1 m³ - 2 m³

= 1 euro
= 2 euro
= 4 euro
= 8 euro

Grofvuil en brandbaar afval dat niet in een afvalzak voor restafval aangeleverd wordt
< ¼ m³
= 2 euro
¼ m³ - ½ m³
= 4 euro
½ m³ - 1m³
= 8 euro
1 m³ - 2 m³
= 16 euro
Stortmaterialen
< ¼ m³
¼ m³ - ½ m³
½ m³ - 1m³
1 m³ - 2 m³

= 2 euro
= 4 euro
= 8 euro
= 16 euro

Asbesthoudend materiaal
eerste 10 m²
per aangevoerde 1 m²

= gratis
= 0,5 euro

Autoband groot
per stuk

= 6,5 euro

Autoband gewoon
per stuk

= 2,5 euro

Boomwortel
per stuk

= 1 euro

Bij aanvoer van niet-gesorteerd afval wordt toepassing gemaakt van het hoogste tarief.
2. Voor nijverheids- en handelsinstellingen die typische bedrijfsafvalstoffen aanvoeren wordt de
retributie voor onderstaande afvalstoffen vastgesteld als volgt:
Landbouwplastiek
< ½ m³
½ m³ - 1m³
1 m³ - 2 m³

= 8 euro
= 16 euro
= 32 euro

Vlak glas
< ½ m³
½ m³ - 1 m³
1 m³ - 2 m³

= 8 euro
= 16 euro
= 32 euro

Grofvuil en brandbaar afval dat niet in een afvalzak voor restafval aangeleverd wordt
< ½ m³
= 8 euro
½ m³ - 1m³
= 16 euro
1 m³ - 2 m³
= 32 euro
Stortmaterialen

< ½ m³
½ m³ - 1m³
1 m³ - 2 m³

= 8 euro
= 16 euro
= 32 euro

Groenafval (gras, bladeren en snoeihout)
< ½ m³
½ m³ - 1 m³
1 m³ - 2 m³

= 5 euro
= 10 euro
= 20 euro

Artikel 4:
Per aanvoerbeurt is er, ongeacht de brengwijze, een mobiliteitstarief van 0,5 euro van toepassing.
Artikel 5:
Elke aanvoer van afvalstoffen wordt per aanvoerbeurt geregistreerd waarbij maximaal 2 kubieke meter
per beurt mag aangevoerd worden.
De aanrekening van een kubieke hoeveelheid betreft de aangeboden hoeveelheid en niet de
vermoedelijke samengeperste massa. De inschatting hiervan behoort tot de autonome bevoegdheid
van de parkwachter.
Artikel 6:
De financieel beheerder nodigt de retributieplichtige uit tot betaling door middel van een gedetailleerde
uitnodiging.
Elke belastingplichtige - niet alleenstaande – die voldaan heeft aan de algemene gemeentelijke
milieubelasting van het vorig aanslagjaar, mag jaarlijks voor 50 euro afval gratis op het containerpark
aanvoeren.
Elke belastingplichtige - alleenstaande – die voldaan heeft aan de algemene gemeentelijke milieubelasting
van het vorig aanslagjaar, mag jaarlijks voor 37,5 euro afval gratis op het containerpark aanvoeren.
Elke belastingplichtige – tweede verblijf – die voldaan heeft aan de algemene gemeentelijke
milieubelasting van het vorige aanslagjaar, mag jaarlijks voor 50 euro afval gratis op het containerpark
aanvoeren.
Het jaarlijks tegoed is niet van toepassing bij de aanvoer van grofvuil door particulieren en bij aanvoer
van afval door niet-particulieren.
Artikel 7:
Er wordt geen jaarlijks tegoed toegekend voor hen die niet voldaan hebben aan de algemene
gemeentelijke milieubelasting van het vorig dienstjaar, maar die wel toegangsrecht tot het gemeentelijk
containerpark hebben verkregen zoals vastgelegd in het algemeen gemeentelijk reglement op de
administratieve sancties.
Artikel 8:
De retributieplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de retributie een willig bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen. Het verzoek daartoe wordt schriftelijk ingediend,
ondertekend en gemotiveerd.
Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de gedetailleerde uitnodiging
tot betaling.

Het college van burgemeester en schepenen doet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen
vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen omklede
beslissing.
Onder vertegenwoordiger wordt hier verstaan de persoon die speciaal gemachtigd is door de
retributieplichtige, een advocaat, een rechthebbende van de retributieplichtige, evenals diegene die
gemachtigd is om de retributieplichtige te vertegenwoordigen.
Artikel 9:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
C5. Retributie op het ophalen van grofvuil.
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 en latere
wijzigingen; ;
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen en latere wijzigingen;
Gelet op het uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen goedgekeurd
door de Vlaamse regering op 14 december 2007;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de kosten voor het ophalen van grofvuil;
Artikel 1:
Er wordt voor het dienstjaar 2018 een retributie geheven op het ophalen van grofvuil.
Artikel 2:
Voor grofvuil zal de ophaling 4 maal per jaar georganiseerd worden door de gemeentediensten. De
ophaling zal gebeuren op afroep.
Artikel 3:
Onder grofvuil wordt verstaan :
Alle brandbare materialen die afkomstig zijn van de normale werking van een huisgezin die niet in de
gewone restafvalzak kunnen, die niet meer gerecycleerd kunnen worden en niet behoren tot wat men
al selectief ophaalt.
Artikel 4:
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die de ophaling van het speciaal
huisvuil aanvragen.
Artikel 5:
Per ophaalbeurt mogen er niet meer dan 5 stukken grofvuil aangeboden worden, met een totaal
maximum van 2m³ en een maximumgewicht van 300 kg. Het grofvuil moet aangeboden worden langs
de openbare weg.
Artikel 6:
De retributie voor het ophalen van grofvuil en de verwerking wordt als volgt vastgesteld :

30€ per ophaalbeurt.
De inning van de retributie zal gebeuren via betalingsuitnodiging.
Artikel 7:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
C6.Belasting op het weghalen van afval op verboden plaatsen.
Gelet op artikel 42, Gemeentedecreet .
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012 betreffende de vestiging ,de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Overwegende dat het beleid van het gemeentebestuur er op gericht is dat alle personen, zowel
natuurlijke als rechtspersonen, van het grondgebied van de gemeente Jabbeke het voorkeurbeleid van
preventie en recyclage van de Vlaamse Gemeenschap ondersteunen.
Overwegende dat het sluikstorten van afvalstoffen een verwerpelijke praktijk is en dat, bij vaststelling,
het weghalen van het gestorte afval moet vergoed worden.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;
Na beraadslaging ;
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een belasting geheven op het weghalen van afvalstoffen gestort op
plaatsen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is.
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen gestort heeft. Desgevallend zijn degene
die daartoe opdracht of toelating gaf en/of de eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van de belasting.
Artikel 3:
De belasting wordt vastgesteld op 250 euro per afhaalbeurt.
Artikel 4:
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 5:
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008,
zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Artikel 6:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

C7.Belasting op het niet afkoppelen van hemelwater bij aanleg van gescheiden openbare
riolering
Gelet op artikel 42, Gemeentedecreet.
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012 betreffende de vestiging ,de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Gelet op het omgevingsvergunningdecreet van 25/04/2014, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;
Gelet op de gemeentelijke bouwverordening van 13 december 2006 betreffende de lozing van
huishoudelijk afvalwater en de verplichte aansluiting op de openbare riolering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;
Overwegende dat de gemeente sterk investeert in de aanleg van gescheiden rioleringssystemen en het
is wenselijk om de rendabiliteit van deze investeringen te verhogen. Bovendien is de aanleg van een
gescheiden riolering met afkoppeling op woningniveau noodzakelijk om in aanmerking te komen voor
de subsidies voor de uitvoering van rioleringswerken vanwege de Vlaamse Milieumaatschappij;
Overwegende dat de afkoppeling van regenwater van de openbare riolering een positieve invloed zal
hebben op de efficiëntie en op de werking en het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties;
Om de inwoners te overtuigen het regenwater op privaat domein af te koppelen bij bestaande
woningen is er een gemeentelijke subsidieregeling uitgewerkt;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat alle woningen in een afkoppelingsproject bij aanleg van
gescheiden riolering overgaan tot maximale afkoppeling en dat bij het weigeren van de afkoppeling er
een jaarlijkse belasting wordt opgelegd;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een belasting geheven op het niet afkoppelen van hemelwater
volgens de Vlarem-wetgeving bij gebouwen en percelen gelegen in een straat waar de aanleg van een
gescheiden rioleringsstelsel is gebeurd en afkoppeling verplicht is zoals voorzien in de Vlaremwetgeving.
Onder afkoppelen wordt verstaan het gescheiden aanbieden van vuil water en regenwater tot aan de
rooilijn.
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van een geheel of gedeeltelijk verhard perceel of gebouw,
die naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel het hemelwater niet afkoppelt
overeenkomstig de Vlarem-wetgeving of wanneer wordt vastgesteld dat afkoppeling op privéterrein

door de eigenaar niet is uitgevoerd overeenkomstig de Vlarem-wetgeving of gewijzigd werd zodat de
situatie niet langer voldoet aan de Vlarem-wetgeving.
Artikel 3:
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Een forfaitair bedrag van 1.000 euro per jaar, voor elk begonnen jaar dat de afkoppeling op privaat
terrein door de eigenaar niet is uitgevoerd na de beëindiging van de werken, en waarbij elk jaar voor
het geheel verschuldigd is tot het moment dat bij de gemeente een schriftelijke aangifte wordt ingediend
van uitvoering van de nodige aanpassingswerken aan de afvoer op privaat domein per aangetekend
schrijven en dat deze aangifte gevolgd wordt door een verklaring van de afkoppelingsdeskundige of de
bevoegde gemeentelijke dienst dat aan de maximale afkoppelingsplicht van hemelwater overeenkomstig
de Vlarem-wetgeving voldaan is.
Artikel 4:
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5:
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008,
zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Artikel 6:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
D. Belastingen ter bevordering van de ruimtelijke ordening.
D1. Activeringsheffing op de onbebouwde percelen en onbebouwde gronden.
Gelet op artikel 42, Gemeentedecreet.
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen,
hierna Vlaamse Wooncode genoemd;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de artikelen 3.2.5. tot en met 3.2.13. van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het
grond en pandenbeleid, en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Overwegende dat het beleid van het gemeentebestuur een gemeentelijk grondbeleid ondersteunt. Dit
grondbeleid houdt enerzijds in het bewoonbaar maken en bebouwen van percelen die daartoe bestemd
zijn en anderzijds het tegengaan van grondspeculatie door het stimuleren van de verkoop van deze
percelen.
Overwegende dat het heffen van belastingen op onbebouwde percelen en onbebouwde gronden dit
beleid ondersteunt.

Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een activeringsheffing geheven op:
1. de percelen gelegen in een niet vervallen verkaveling die niet bebouwd zijn;
2. de gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie die niet bebouwd zijn, met
uitsluiting van deze die gelegen zijn in een niet vervallen verkaveling.
In punt 2. worden de gronden bedoeld volgens het plannenregister en palend aan een voldoende
uitgeruste openbare weg zoals bepaald in artikel 4.3.5. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en
gelegen zijn in een woongebied of in een woonuitbreidingsgebied dat reeds voor bebouwing in
aanmerking komt blijkens een principiële beslissing of op grond van artikel 5.6.6 Vlaamse codex
ruimtelijke ordening.
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd door de eigenaar(s) van het niet bebouwde perceel of de niet bebouwde
grond en in voorkomend geval door de erfpachter of de opstalhouder. Zo er meerdere
belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de verschuldigde
activeringsheffing.
Artikel 3:
De belasting wordt vastgesteld op 0,25 euro per vierkante meter niet bebouwd perceel of niet
bebouwde grond met een minimum van 125 euro per perceel.
De belastbare grondslag wordt steeds in volle m² uitgedrukt. De gedeelten kleiner dan een halve m²
worden weggelaten; de gedeelten gelijk aan of groter dan een m² worden aangerekend als volle m².
De bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index en stemmen overeen met de index
van december 2008. Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het ABEX-indexcijfer van de maand
december die aan de aanpassing voorafgaat.
De activeringsheffing is ondeelbaar verschuldigd voor het ganse aanslagjaar voor de percelen of de
gronden die op 1 januari van het aanslagjaar niet bebouwd zijn.
Artikel 4:
Enkel de vrijstellingen en ontheffingen opgenomen in dit artikel zijn van toepassing in de gemeente.
Van de belasting zijn vrijgesteld :
1. de eigenaars en in voorkomend geval de erfpachters en de opstalhouders van één enkel onbebouwd
perceel of één enkele onbebouwde grond bij uitsluiting van enig ander onroerend goed;
2. de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen
vermeld in het decreet van 15 juli 1997 houden de Vlaamse Wooncode en de sociale
woonorganisaties ;
3. de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning geen werken omvat, en dit gedurende het jaar
dat volgt op het jaar waarin de verkavelingsvergunning werd toegekend;
4. de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken omvat, en dit gedurende het jaar volgend
op het jaar waarin het attest bedoeld in artikel 4.2.16. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, werd toegekend;
5. de ouders met kinderen al dan niet ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind.
Deze vrijstelling wordt toegekend op voorwaarde dat het kind op 1 januari van het heffingsjaar
voldoet aan beide hiernavolgende voorwaarden:

1°
2°

Het heeft de leeftijd van dertig jaar nog niet bereikt;
Het heeft nog geen volle 3 jaar een onbebouwde bouwgrond in woongebied, een onbebouwde
kavel of een woning in volle eigendom, alleen of met de persoon met wie het wettelijk of
feitelijk samenwoont.

De ontheffingen bedoeld in 1 en 5 gelden slechts gedurende vijf boekjaren die volgen op de verwerving
van het goed. Ze gelden gedurende de vijf aanslagjaren die volgen op de inwerkingtreding van de
belastingverordening indien het goed op dat tijdstip reeds verworven was.
De in 3 en 4 vermelde verkavelaars zijn enkel vrijgesteld voor de percelen van de betreffende
verkavelingsvergunning
Artikel 5:
Een perceel of een grond wordt als bebouwd beschouwd als, op 1 januari van het aanslagjaar, ingevolge
een verleende vergunning de oprichting van een overeenkomstig de bestemming voorzien gebouw is
aangevat en als bovendien een dakbedekking is aangebracht.
Artikel 6:
De activeringsheffing wordt geheven op grond van de precieze oppervlakte volgens het opmetingsplan
van het niet bebouwde perceel of de niet bebouwde grond. Bij gebreke aan een opmetingsplan en voor
de berekening van het gedeelte van de niet bebouwde grond gelegen in een zone voor wonen of
industrie wordt gebruik gemaakt van de kadastrale gegevens van het perceel en van de grootschalige
geografische basiskaarten waarover de gemeente beschikt.
Artikel 7:
De activeringsheffing wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 8:
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008,
zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Artikel 9:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
D2. Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteitsnormen en veiligheidsnormen voor
kamers en studentenkamers
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid met latere wijzigingen;
Gelet op het Besluit Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het
leegstandsregister en houdende wijziging van het Besluit Vlaamse Regering 2 april 1996 betreffende de
heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet
voorkomen en bestreden worden;.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1:
Voor het aanslagjaar 2018 wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de woningen en
gebouwen die opgenomen zijn in het leegstandsregister.
Artikel 2:
Begripsomschrijvingen
De volgende begrippen worden gebruikt:
1° administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt belast
met de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het leegstandsregister bedoeld in de
artikelen 3 en 4. Dit is de dienst bevoegd voor wonen en omgeving. Voor voorbereidende en/of
uitvoerende taken kan worden samengewerkt met de interlokale vereniging Woonpunt.
2° beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen
3° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningwijzen, hetzij een aangetekend schrijven,
hetzij een afgifte tegen ontvangstbewijs
4° gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, dat
niet beantwoordt aan de definitie van woning zoals bedoeld onder 16° en met uitsluiting van
bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter
bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
5° kamer: een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en
waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt
6° leegstaand gebouw: gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet
overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste
twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel
uitmaken van het gebouw.
De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten
daarvan afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning / omgevingsvergunning of melding in de
zin van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met latere wijzigingen, of
milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning,
met latere wijzigingen. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is of waarvan
de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het
gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit
aangiften, akten of bescheiden.
Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit (dit is iedere industriële,
ambachtelijke, handels-, diensten-, landbouw- of tuinbouw-, opslag- of administratieve activiteit)

vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand
zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont en dat
gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien het na sloping van de overige
gedeelten kan worden beschouwd als een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
7° leegstaande woning: woning die gedurende een periode van ten minste twaalf opeenvolgende
maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie.
8° leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen, vermeld in art
2.2.6 van het Grond- en Pandendecreet
9° leegstand bij nieuwbouw: een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als een leegstaand gebouw
of een leegstaande woning beschouwd indien dat gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte
van een stedenbouwkundige vergunning / omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet
aangewend wordt overeenkomstig zijn functie
10° onbewoonbaar verklaarde woning: een woning die op grond van veiligheids- en/of
gezondheidsaspecten niet meer mag bewoond worden en die door de bevoegde instantie als dusdanig
onbewoonbaar werd verklaard conform artikels 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet of het decreet
houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en latere wijzigingen en het decreet op de heffing
ter bestrijding van leegstand en verkrotting van 22 december 1995 en latere wijzigingen
11° ongeschikt verklaarde woning: een woning die niet beantwoordt aan de veiligheids-, gezondheidsof
kwaliteitsnormen, opgelegd door het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en
latere wijzigingen en het decreet op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van 22
december 1995 en latere wijzigingen, en die door de bevoegde instantie als dusdanig ongeschikt werd
verklaard 3
12° opnamedatum: de datum waarop het gebouw of de woning voor de eerste maal in het
leegstandsregister wordt opgenomen. Dit is 1 januari van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar
waarin de woning / het gebouw gedurende het volledige kalenderjaar leeg stond.
13° renovatienota: een nota die bestaat uit: • een beschrijving van de problematische situatie van de
woning of het gebouw • een gedetailleerd overzicht van welke niet stedenbouwkundig
vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd • een tijdschema waarin de fasering van de werken
wordt toegelicht • een fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren
onderdelen
14° tweede verblijf: een woning waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters, maar die
op elk ogenblik als woning kan worden gebruikt en die als dusdanig is ingericht en uitgerust; hieronder
vallen ook de woningen die op de toeristische markt worden gebracht als vakantiewoning
15° verwaarloosde woning of gebouw: een woning of gebouw met zichtbare en storende gebreken of
tekenen van verval aan bijvoorbeeld buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte,
buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten of glas
16° woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van
een gezin of alleenstaande, zoals vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 31°, van de Vlaamse Wooncode
17° zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: de volle eigendom, het
recht van opstal of van erfpacht, of het vruchtgebruik

Artikel 3:
Leegstandsregister
§1. Het leegstandsregister bestaat uit een lijst met leegstaande woningen en gebouwen. Het register
wordt jaarlijks aangevuld met de woningen en gebouwen die op 1 januari van het jaar van opname
minstens gedurende het volledige vorige kalenderjaar leeg stonden.
§2. Een woning die geregistreerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar, kan niet worden opgenomen
in het leegstandsregister.
§3. Een woning die geregistreerd is als verwaarloosd, kan ook worden opgenomen in het
leegstandsregister.
§4. Een tweede verblijf dat komt leeg te staan kan opgenomen worden in het leegstandsregister.
§5. Een woning die is opgenomen in het leegstandsregister, kan worden opgenomen op de lijst van
tweede verblijven.
§6. In het leegstandsregister worden de volgende gegevens opgenomen:
1° het adres van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw
2° de kadastrale gegevens van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw
3° de identiteit en het (de) adres(sen) van de zakelijk gerechtigde(n)
4° het nummer en de datum van de administratieve akte
5° de opnamedatum
6° de indicatie of indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname
7° de datum van het beroepschrift
8° de ingeroepen beroepsargumenten
9° de datum van annulatie van de inschrijving (ingevolge beroep)
10° de reden en redenen die aanleiding hebben gegeven tot annulatie van de inschrijving
11° de datum van de schrapping
12° het feit of de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de schrapping
Artikel 4:
Registratie van leegstand
§1. De door het college van burgemeester en schepenen aangestelde personeelsleden die bevoegd zijn
om een controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing
van dit belastingreglement bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld
in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
§2. Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in het leegstandsregister aan
de hand van een genummerde en gedateerde administratieve akte, waarin één of meerdere foto’s, een
beschrijving van de woning / het gebouw en de indicaties die de leegstand staven, opgenomen zijn.
§3. De leegstand wordt beoordeeld op basis van één of meerdere objectieve indicaties zoals:
 het ontbreken van een inschrijving in de bevolkingsregisters op het adres van de woning op 1 januari
van het aanslagjaar en gedurende het volledige voorgaande kalenderjaar
 het langdurig aanbieden van het gebouw of van de woning als “te huur” of “te koop”
 het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen  een volle brievenbus gedurende lange tijd
 verwaarlozing van de woning of het gebouw
 een verwaarloosde omgeving: tuin (lang gras, onverzorgd, ….), oprit, …
 rolluiken die langdurig neergelaten zijn
 het ontbreken van enige melding van gebruik als tweede verblijf

 de onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden, bijvoorbeeld door een geblokkeerde
toegang
 een dermate laag verbruik van de nutsvoorziening dat een gebruik als woning of een gebruik
overeenkomstig de functie van het gebouw kan worden uitgesloten
 de vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992
 aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand of
improductiviteit
 stopzetting van de bedrijfsvoering
 verhuis firma
 getuigenissen: verklaringen van omwonende(n), de postbode, de wijkagent, …
 de vaststelling van domiciliefraude (vb. op basis van verslag van politie ingevolge woonstonderzoek)
 een nieuw gebouw dat of nieuwe woning die binnen zeven jaar na de afgifte van een
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet
aangewend wordt volgens de functie
Artikel 5:
Kennisgeving van registratie
De zakelijk gerechtigde(n) wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van het voornemen tot
opname in het leegstandsregister. De kennisgeving bevat:
 de administratieve akte
 informatie over de gevolgen van de opname in het leegstandsregister
 informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het
leegstandsregister
 informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het leegstandsregister
 informatie over het reglement
Artikel 6:
Beroep tegen registratie
§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de kennisgeving van het voornemen
tot registratie, vermeld in artikel 5, kan een zakelijk gerechtigde bij de beroepsinstantie beroep
aantekenen tegen de voorgenomen opname in het leegstandsregister. Het beroep wordt per beveiligde
zending betekend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal volgende gegevens
bevatten:
 de identiteit en het adres van de indiener
 de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de
woning waarop het beroepschrift betrekking heeft
 de redenen waarop men zich beroept om de opname te betwisten
 de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het
leegstandsregister ten onrechte is gebeurd. De vaststelling van de leegstand kan betwist worden
met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed.
Als datum van het beroepschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd.
§2. Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.
§3. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend beroepschrift
ingediend worden, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt beschouwd.

§4. Elk inkomend beroepschrift wordt in het leegstandsregister geregistreerd en aan de indiener wordt
een ontvangstbevestiging bezorgd.
§5. Het beroepschrift is alleen onontvankelijk:
 als het te laat is ingediend of niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in paragraaf 1,
of;
 als het beroepschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde, of;
 als het beroepschrift niet is ondertekend.
§6. Als het beroepschrift onontvankelijk is, deelt de beroepsinstantie dit onverwijld mee aan de
indiener. Het indienen van een aangepast of nieuw beroep is mogelijk zolang de beroepstermijn van §1
niet verstreken is.
§7. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften. Dit kan
worden voorafgegaan door een controle ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek, dat
uitgevoerd wordt door het met de opsporing van leegstaande gebouwen en woningen belaste
personeelslid. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een gebouw of een woning
geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.
§8. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener
ervan binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na deze van de betekening van het
beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend. Bij ontstentenis van beslissing en/of
kennisgeving wordt het beroep geacht te zijn aanvaard.
§9. Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep van
de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, neemt de administratie het
gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf 1 januari van het betreffende kalenderjaar.
Artikel 7:
Schrapping uit het leegstandsregister
§1. Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat de
woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt
overeenkomstig de woonfunctie.
§2. De datum van schrapping van een woning uit het leegstandregister is de eerste dag van de
aanwending overeenkomstig de woonfunctie. Het effectief gebruik zal blijken uit de inschrijvingen in de
bevolkingsregisters, opname in de lijst tweede verblijven of zo nodig na een onderzoek ter plaatse.
§3. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer
dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in artikel 2, 6°,
aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden.
§4. De datum van schrapping van een gebouw uit het leegstandsregister is de eerste dag van de
aanwending overeenkomstig de functie. De administratie stelt deze aanwending vast via administratieve
data of zo nodig na een onderzoek ter plaatse.
§5. Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de zakelijk gerechtigde een gemotiveerd verzoek
aan de administratie via beveiligde zending. Dit verzoek bevat:
 de identiteit en het adres van de indiener
 de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de
woning waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft
 de redenen waarop men zich beroept om de schrapping te vragen

 de bewijsstukken die aantonen dat de woning of het gebouw geschrapt mag worden uit het
leegstandsregister
Als datum van het verzoek wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd.
§6. De al dan niet inwilliging van een verzoek tot schrapping kan worden voorafgegaan door een
controle van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het verzoek tot
schrapping wordt niet ingewilligd als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het
feitenonderzoek.
§7. De administratie brengt de verzoeker onverwijld op de hoogte van haar beslissing met een
beveiligde zending.
§8. Tegen de beslissing over het verzoek tot schrapping kan de zakelijk gerechtigde beroep aantekenen
volgens de procedure, vermeld in artikel 6.
Artikel 8:
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen
§1. Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen
die opgenomen zijn in het leegstandsregister op 1 januari van het betreffende aanslagjaar.
§2. De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is verschuldigd vanaf het
ogenblik dat die woning of dat gebouw opgenomen is in het leegstandsregister. Dit is voor het eerst
op 1 januari van het jaar van de opname.
§3. Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting
jaarlijks verschuldigd.
Artikel 9
De belastingplichtige en zijn informatieplicht
§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van het leegstaande gebouw of de
leegstaande woning op 1 januari van het aanslagjaar.
§2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars elk volgens hun aandeel in het eigendom
gehouden tot de betaling van de belastingschuld.
§3. De zakelijk gerechtigde van de woning die is opgenomen in het leegstandsregister, is ertoe
gehouden de administratie onverwijld in te lichten van de overdracht van de woning. Met overdracht
wordt gelijkgesteld de vestiging van een recht van opstal of erfpacht.
§4. De overdracht is pas tegenstelbaar ten aanzien van de gemeente Jabbeke vanaf de datum van de
akte.
Artikel 10:
Het tarief van de belasting:
§1. De belasting wordt berekend op basis van het aantal jaren dat de woning (met inbegrip van kamers)
of het gebouw is opgenomen op het kohier leegstand.
§2. De belasting voor een woning (met uitzondering van kamers) of een gebouw opgenomen in het
leegstandsregister bedraagt:
- 1.500 euro in het eerste jaar;
- 3.000 euro in het twee jaar;

- 4.500 euro in het derde jaar;
- 6.000 euro in het vierde jaar;
- 7.500 euro in het vijfde jaar en in de daarop volgende jaren dat de woning of het gebouw is opgenomen
in het leegstandsregister.
§3. De belasting voor een kamer opgenomen in het leegstandsregister bedraagt:
- 750 euro in het eerste jaar;
- 1.500 euro in het twee jaar;
- 2.250 euro in het derde jaar;
- 3.000 euro in het vierde jaar;
- 3.750 euro in het vijfde jaar en in de daarop volgende jaren dat de kamer is opgenomen in het
leegstandsregister.
§4. Het aantal jaren waarvoor vrijstelling van betaling van de heffing werd verkregen, wordt niet in
mindering gebracht bij de berekening van het bedrag van de heffing.
§5. Bij overdracht van het zakelijk recht van een woning wordt 1 januari volgend op de overdracht van
het zakelijk recht, voor de berekening van de belasting, beschouwd als de nieuwe opnamedatum.
Artikel 11:
Toepassing van vrijstelling
§1. Enkel de in dit reglement opgenomen vrijstellingen worden toegepast.
§2. De vrijstelling is van toepassing op de belasting van het betreffende aanslagjaar. Aan de
vrijstellingsvoorwaarden dient te zijn voldaan op 1 januari van het betreffende aanslagjaar of in de loop
van het voorafgaande kalenderjaar.
Artikel 12:
Cumulatie van vrijstellingen
Een houder van het zakelijk recht kan voor een woning / gebouw, bij cumulatie van verschillende
vrijstellingen, maximaal slechts voor drie (al dan niet opeenvolgende) aanslagjaren vrijstelling van
betaling van de belasting verkrijgen. Van de maximale vrijstellingsregel kan worden afgeweken in
volgende gevallen:
- wanneer de handelingsbekwaamheid van de belastingplichtige beperkt is ingevolge een gerechtelijke
beslissing (zoals bedoeld in artikel 15);
- tijdens de voorbereidingstijd voor en de geldigheidsduur van een onteigeningsplan (zoals
bedoeld in artikel 20);
- gedurende de doorlooptijd voor een restauratiepremiedossier (zoals bedoeld in artikel 21);
- in geval van overmacht (zoals bedoeld in artikel 25).
- Tijdens voormelde periodes wordt de telling van het aantal aanslagjaren opgeschort.
Onder geen beding evenwel kan het aantal aanslagjaren waarvoor vrijstelling kan worden bekomen
worden verhoogd, behoudens de uitzonderingen voorzien in artikel 18 en 24.
Artikel 13 :
Aanvragen van vrijstelling
§1. Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden bij de administratie binnen de 30 dagen
ingaand de dag na de kennisgeving van het voornemen tot opname in het leegstandsregister of (voor
wat betreft de woningen en gebouwen die reeds in het register zijn opgenomen) ingaand de dag na de
kennisgeving van de handhaving van de inschrijving in het leegstandsregister.

§2. De aanvraag dient te worden ingediend via beveiligde zending. Voor het indienen van de aanvraag
wordt gebruik gemaakt van het ter beschikking gestelde invulformulier. Bij het aanvraagformulier
worden de nodige bewijsstukken toegevoegd. De vrijstelling dient jaarlijks opnieuw door de
belastingplichtige te worden aangevraagd.
Artikel 14:
Behandeling van de aanvraag tot vrijstelling
De administratie beoordeelt de aanvraag tot vrijstelling en brengt de aanvrager hiervan op de hoogte.
Artikel 15:
Vrijstelling van belasting voor een belastingplichtige met beperkte handelingsbekwaamheid
§1. Vrijstelling kan worden bekomen wanneer de handelingsbekwaamheid van de belastingplichtige
werd beperkt ingevolge een gerechtelijke beslissing. De gerechtelijke beslissing inzake de beperking
van de handelingsbekwaamheid moet worden voorgelegd. De aanstelling van een bewindvoerder,
voogd of curator wordt gelijkgesteld met het opheffen van de gerechtelijke beslissing tot beperking van
de handelingsbekwaamheid.
§2. Deze vrijstelling geldt tot en met twee aanslagjaren die volgen op het opheffen van de gerechtelijke
beslissing tot beperking van de handelingsbekwaamheid.
Artikel 16:
Vrijstelling van belasting voor een belastingplichtige die in de onmogelijkheid is om de enige eigen
woning te bewonen.
§1. Aan de belastingplichtige die houder is van het zakelijk recht van één woning, bij uitsluiting van enige
andere woning, en die tevens de laatste bewoner was van deze woning die hij als hoofdverblijfplaats
gebruikte, kan vrijstelling worden verleend. De belastingplichtige moet verblijven in een erkende
ouderenvoorziening of is voor een langdurig verblijf opgenomen in een psychiatrische instelling of een
penitentiaire instelling. Een attest van verblijf in de ouderenvoorziening of instelling moet worden
voorgelegd.
§2. De vrijstelling geldt voor de twee aanslagjaren volgend op de datum van opname in de instelling.
Artikel 17:
Vrijstelling van belasting voor een belastingplichtige die recent houder van het zakelijk recht is
geworden
§1. Vrijstelling kan worden verleend aan de belastingplichtige die op 1 januari van het betreffende
aanslagjaar sinds minder dan twee jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning. Voor de
beoordeling van het recent houderschap wordt de datum van de notariële akte beschouwd als de
datum van het verkrijgen van het zakelijk recht.
§2. Deze vrijstelling geldt voor de twee aanslagjaren volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.
§3. Deze vrijstelling wordt niet toegekend wanneer: - de overdracht van het zakelijk recht gebeurt ten
voordele van bloed- of aanverwante(n) in de eerste, tweede of derde graad van de persoon die het
zakelijk recht overdraagt, met uitzondering wanneer de overdracht gebeurde bij erfenis of testament;
- de overdracht bij erfenis of testament gebeurt aan personen die al gedeeltelijk houder van een zakelijk
recht waren zoals vermeld in artikel 2, 17°; - de persoon die het zakelijk recht overdraagt, rechtstreeks
of onrechtstreeks beschikt over één of meer aandelen in de vennootschap die het zakelijk recht
verkrijgt en omgekeerd.

§4. Indien het zakelijk recht van een woning en/of gebouw (met uitzondering evenwel van de woningen
en/of gebouwen die werden verworven ingevolge erfenis of testament) wordt overgedragen tijdens de
periode van vrijstelling, zoals bepaald in §1 en §2, dan vervalt de reeds verkregen vrijstelling en wordt
aan de overdrager een belasting opgelegd gelijk aan de som van de verschuldigde bedragen die de
overdrager verschuldigd zou zijn geweest voor elk van de aanslagjaren waarvoor vrijstelling werd
verkregen op basis van artikel 17.
Artikel 18:
Vrijstelling van belasting voor een belastingplichtige in functie van een sociaal project
§1. Van de leegstandsbelasting is vrijgesteld de belastingplichtige die - een sociale
huisvestingsmaatschappij is erkend door de VMSW, of een andere sociale woonorganisatie, een
autonoom gemeentebedrijf, de gemeente, het OCMW of een intergemeentelijke vereniging, voor
zover het panden betreft die het voorwerp uitmaken van een intentieverklaring en/of een huidig of
toekomstig project met het oog op het realiseren van een meer kwalitatieve woonomgeving, en voor
zover dit kadert binnen een openbare taakdoelstelling van algemeen of sociaal belang. - een private
eigenaar is, die een huurovereenkomst of een huurbelofte heeft afgesloten met het sociaal
verhuurkantoor. De woning dient hiervoor (eventueel na renovatie) te voldoen aan de kwaliteitseisen
die het sociaal verhuurkantoor oplegt. - de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie is
die het sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode, heeft verkregen.
§2. De vrijstelling is beperkt tot twee opeenvolgende aanslagjaren.
Artikel 19:
Vrijstelling van belasting voor renovatie van de woning en/of het gebouw
§1. Vrijstelling kan worden bekomen wanneer de woning of het gebouw wordt gerenoveerd zoals moet
blijken uit een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor
stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden of wanneer er met een renovatienota (zoals vermeld in
artikel 2, 13°) en facturen wordt aangetoond dat de problematische situatie ten gronde wordt
aangepakt.
§2. Deze vrijstelling geldt voor de twee aanslagjaren volgend op de stedenbouwkundige vergunning of
de omgevingsvergunning, of voor twee opeenvolgende aanslagjaren op basis van facturen met
betrekking tot het jaar voorafgaand aan het betreffende aanslagjaar.
§3. Indien deze stukken onvoldoende bewijs leveren, kan de administratie overgaan tot een
plaatsbezoek. Indien een plaatsbezoek wordt geweigerd of indien aan de administratie geen toegang
wordt verleend tot de woning en/of gebouw, dan wordt de toekenning van de vrijstelling ambtshalve
geweigerd tenzij de belastingplichtige binnen de termijn zoals bepaald in artikel 13, §1 alsnog de vereiste
bewijsstukken voorlegt.
Artikel 20:
Vrijstelling van belasting voor woningen en/of gebouwen binnen een onteigeningsplan
§1. Vrijstelling wordt verleend wanneer de woning of het gebouw gelegen is binnen de grenzen van een
door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan of geen voorwerp meer kan uitmaken van
een stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief
onteigeningsplan is vastgesteld of een onteigeningsplan in voorbereiding is.
§2. Deze vrijstelling geldt tot en met het aanslagjaar volgend op het vervallen van deze vrijstellingsgrond.
Artikel 21:
Vrijstelling van belasting voor woningen en/of gebouwen erkend als monument

§1. De woning die of het gebouw dat krachtens het decreet tot bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten of het decreet betreffende het onroerend erfgoed beschermd is als
monument is vrijgesteld van belasting, voor zover bij de bevoegde overheid een ontvankelijk verklaard
restauratiepremiedossier is ingediend
§2. De vrijstelling geldt tot en met de twee aanslagjaren die volgen op de kennisgeving van de beslissing
over het ingediende restauratiepremiedossier.
Artikel 22:
Vrijstelling van belasting voor woningen en/of gebouwen die getroffen worden door een ramp
§1. De woning die of het gebouw dat werd vernield of beschadigd ten gevolge van een (plotse) ramp
waardoor bewoning niet meer mogelijk is en waarvoor de belastingplichtige niet (mede)aansprakelijk
kan worden gesteld, kan worden vrijgesteld van belasting. De nodige bewijsstukken moeten worden
voorgelegd.
§2. Deze vrijstelling geldt voor drie aanslagjaren volgend op de datum van de vernieling of beschadiging.
Artikel 23:
Vrijstelling van belasting voor woningen en/of gebouwen die het voorwerp vormen van een
gerechtelijke of administratieve procedure
§1. Wordt vrijgesteld van belasting: de woning die of het gebouw dat onmogelijk daadwerkelijk gebruikt
kan worden omwille van: - een verzegeling of betredingsverbod in het kader van een strafrechtelijk
onderzoek - een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure - een andere administratieve
procedure.
§2. Deze vrijstelling geldt tot en met het aanslagjaar na het wegvallen van deze vrijstellingsgrond.
§3. De vrijstelling kan enkel worden toegekend als de ernst van de zaak het normale gebruik van het
onroerend goed verhindert.
Artikel 24:
Vrijstelling van belasting voor een ander gebruik dan effectieve bewoning
§1. Een ander gebruik van een woning dan effectieve bewoning wordt beschouwd als leegstand. Er kan
wel een vrijstelling van belasting worden bekomen voor dit ander gebruik. Volgende voorwaarden zijn
gekoppeld aan een eventuele vrijstelling omwille van ander gebruik: - het ander gebruik is effectief; het ander gebruik is substantieel en beslaat minimaal 50% van de bruikbare vloeroppervlakte. Eenzelfde
eigenaar kan slechts voor 1 leegstaande woning de vrijstelling voor ander gebruik inroepen.
§2. De vrijstelling geldt voor twee aanslagjaren vanaf de datum van opname in het leegstandsregister.
§3. Indien een functiewijziging vergunbaar is, dient deze functiewijziging binnen de periode van
vrijstelling te worden gerealiseerd. Na de functiewijziging en het effectieve gebruik van het gebouw in
overeenstemming met de nieuwe functie, wordt de woning / het gebouw geschrapt uit het
leegstandsregister overeenkomstig artikel 7.
§4. Indien geen functiewijziging mogelijk is, dan vervalt de vrijstelling automatisch vanaf het derde
aanslagjaar en wordt de belasting verschuldigd, met uitzondering van de situaties vermeld onder §5 en
§6.

§5. Een vrijstelling voor ander gebruik is onbeperkt (in afwijking van artikel 12) indien de woning wordt
gebruikt als gemeenschapsvoorziening of een functie heeft van een maatschappelijk, sociocultureel of
lokaal economisch belang.
§6. Indien de woonfunctie ondergeschikt is aan de hoofdfunctie van het gebouw, dan geldt de vrijstelling
voor het ander gebruik, voor de verdere duur van het gebruik, (in afwijking van artikel 12) zonder
enige beperking, voor zover de leegstaande woongelegenheid deel uitmaakt van een groter gebouw
dat een andere hoofdfunctie heeft en dat daarvoor ook effectief wordt gebruikt. Wanneer het gebouw
meer dan twaalf opeenvolgende maanden niet effectief gebruikt wordt in overeenstemming met de
hoofdfunctie, wordt het opgenomen in het leegstandsregister, en vervalt van rechtswege ook de
vrijstelling voor de leegstaande woongelegenheid, ongeacht het eventueel (al dan niet voortgezet)
ander (effectief en niet-occasioneel) gebruik van de woongelegenheid.
Artikel 25:
Vrijstelling van belasting wegens een vreemde oorzaak of overmacht
§1. Vrijstelling kan worden verleend wanneer de leegstand het gevolg is van een vreemde oorzaak of
overmacht. Dit wil zeggen dat de leegstand te wijten is aan redenen buiten de wil van de zakelijk
gerechtigde van wie redelijkerwijze niet kan verwacht worden dat hij een einde stelt aan de leegstand.
De onmogelijkheid tot effectief gebruik dient reeds te bestaan vóór (of uiterlijk op) 1 januari van het
betreffende aanslagjaar. De nodige bewijsstukken van de overmacht of vreemde oorzaak moeten
voorgelegd worden en de belastingplichtige moet de administratie spontaan op de hoogte houden over
het verdere verloop van de situatie.
§2. De vrijstelling geldt tot en met het aanslagjaar volgend op het einde van de overmacht.
Artikel 26:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier.
Artikel 27:
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008,
zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Artikel 28:
Bezwaar
§1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan inzake de belasting bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en schepenen.
§2. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe
van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
§3. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de vijftien kalenderdagen.
Artikel 29:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
D3. Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of
verwaarloosde bedrijfsruimten
Gelet op artikel 170,§4, Grondwet ;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd ;
Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 2.6.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 ;
Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten, inzonderheid Hoofdstuk III, artikel 15, betreffende de mogelijkheid om gemeentelijke
opcentiemen te heffen ;
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, art 464/1 ;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
BESLUIT:
Artikel 1:
Er worden voor het aanslagjaar 2018 ten voordele van de gemeente Jabbeke , 100 opcentiemen
geheven op de gewestelijke heffing ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen.
Artikel 2:
De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse
Belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.
Artikel 3:
Een afschrift van deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid en aan het Agentschap
Vlaamse Belastingdienst toegezonden.
D4. Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en op het gebruik van
tenten en caravans geplaatst buiten terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven.
Gelet op artikel 42, Gemeentedecreet.
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende toeristische logies en op het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende toeristische logies
en latere wijzigingen.
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.

Overwegende dat het beleid van het gemeentebestuur een gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid
ondersteunt.
Overwegende dat dit beleid voor kampeerterreinen een speciaal toezicht en medewerking van de
gemeente vergt.
Dat het naar analogie van de gemeentelijke belasting op kampeerterreinen aangewezen voorkomt om
eveneens een belasting te heffen op tenten en caravans buiten kampeerterreinen.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een belasting geheven op:
1. De terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven zoals bedoeld in artikel 2,3° van het decreet van
10 juli 2008 betreffende toeristische logies.
2. het gebruik van tenten, caravans, mobilhomes, kampeerauto’s of andere dergelijke verblijfsvormen,
geplaatst buiten terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven zoals bedoeld in artikel 2, 3° van
het decreet van 10 juli 2008 betreffende toeristische logies en het bijhorend uitvoeringsbesluit van
15 mei 2009.
In dit reglement wordt verstaan onder een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven een terrein
met plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven waarop door toeristen gekampeerd of verbleven
wordt of dat daarvoor bestemd of ingericht is.
Worden beschouwd als tenten, caravans, mobilhomes, kampeerauto’s, woonauto’s of andere
dergelijke verblijfsvormen deze die niet vallen onder de toepassing van artikel 4.2.1.van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening.
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd :
1. voor artikel 1.1 : door de exploitant van het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven.
2. bij plaatsing op het openbaar domein : door de gebruiker van de tent, de caravan, de mobilhome,
de kampeerauto, de woonauto of de andere dergelijke verblijfsvorm.
3. bij plaatsing op privaat domein : door de gebruiker van de tent, de caravan, de mobilhome, de
kampeerauto, de woonauto of de nadere dergelijke verblijfsvorm. In voorkomend geval is de
eigenaar van het private domein hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
.
Artikel 3:
De belasting wordt vastgesteld op:
1) 31 euro per plaats voor openluchtrecreatieve verblijven voor de in artikel 1.1. bedoelde terreinen.
Onder plaats voor openluchtrecreatieve verblijven wordt verstaan:
de zone voorbehouden voor één (sta)caravan .
de plaats waar één kampeerhuisje staat.
iedere 150 vierkante meter bestemd voor tenten, mobilhomes…
de zone voorbehouden voor één bungalette
2) 50 euro per plaats waar overnacht wordt bedoeld in artikel 1.2.
Artikel 4:
Zijn vrijgesteld van belastingen de kermisexploitanten naar aanleiding van jaarmarkten en kermissen.

Artikel 5:
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 6:
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008,
zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Artikel 7:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
D5. Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing.
Gelet op artikel 42, Gemeentedecreet.
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juli 2017 betreffende de vaststelling van de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken, goedgekeurd door de
deputatie op 7 september 2017
Overwegende dat vastgesteld wordt dat er steeds grotere behoefte is aan parkeergelegenheid voor
motorvoertuigen, enerzijds veroorzaakt door de steeds verhogende densiteit aan activiteiten en de
woondichtheden, anderzijds het feit dat gezinnen, veel meer dan vroeger, over meerdere
motorvoertuigen beschikken.
De gemeente doet de nodige inspanningen om parkeerplaatsen te voorzien op het gemeentelijk
openbaar domein.
Mede door de toenemende realisaties van meersgezinswoningen, handelspanden, kantoren,
appartementen, kangoeroewoningen, sociale voorzieningen enz. en de verhoging van de parkeerdruk
op het openbaar domein die hierdoor ontstaat, is het eveneens noodzakelijk om bouwheren voldoende
parkeerplaatsen te laten voorzien op eigen privaat terrein.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
Na beraadslaging.
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een belasting geheven op het ontbreken van de nodige
parkeerplaatsen of garages bij het optrekken van nieuwe gebouwen en bij het uit voeren van
verbouwingswerken, waarbij er bijkomende woongelegenheden of handelszaken worden gecreëerd,
evenals bij het wijzigen van de bestemming van parkeerplaatsen.
Artikel 2:
§1. De belasting is verschuldigd door de houder van de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning:

a)

Die ingevolge deze stedenbouwkundige of omgevingsvergunning houdende de verplichting
op basis van gemeentelijke verordeningen, BPA’s of RUP’s de nodige parkeerplaatsen dient
aan te leggen
b) Die één of meer in deze stedenbouwkundige of omgevingsvergunning begrepen
parkeerplaatsen niet aanlegt binnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van
aflevering van vermelde vergunning.
De belasting is verhaalbaar op de rechtsopvolgers ten algemene en ten bijzondere titel van de
houder van de stedenbouwkundige of omgevingsverguning.
§2. De belasting is eveneens verschuldigd door de eigenaar indien de bestemming van de
parkeerplaats(en) zodanig gewijzigd wordt dat niet meer voldaan wordt aan de stedenbouwkundige
of omgevingsvergunning
Artikel 3:
De belasting bedraagt:
- € 12.000 per ontbrekende (cfr Art. 3 § 1 a) parkeerplaats of garage
- € 12.000 per niet aangelegde (cfr art. 3 § 1 b) parkeerplaats of garage;
- € 12.000 per niet behouden (cfr art. 3 § 2 ) parkeerplaats of garage.
Artikel 4:
De belasting is verschuldigd na de definitieve vaststelling van het aantal ontbrekende parkeerplaatsen.
Deze definitieve vaststelling gebeurt onmiddellijk na het verlenen van de omgevingsvergunning of
wanneer wordt vastgesteld dat de houder van een omgevingsvergunning één of meer in zijn
omgevingsvergunning begrepen parkeerplaatsen niet heeft aangelegd of er een andere bestemming
heeft aan gegeven.
Artikel 5:
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek aan contante
betaling wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 6:
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van
30 mei 2008, zoals gewijzigd met de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Artikel 7:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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