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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 25 MEI 2021
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Aanwezig: Hugo Simoens, Voorzitter

Theo Francken,

Bu

rgemeester

Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen

Pieter Verheyden, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Jolien Vissers, Ellen Lammens, Jo Pierson,
Liesbeth Smeyers, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Rina Robben, Pascale Alaerts, lvan
Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem,
Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur

stisd on de onbebouwde bouwsronden en
Belastinereelement activerinesheffins
kavels die voorkomen in het semeentel k re picte r van on bebouwde nercelen aanslagiaren 2021tot en met 2025: Aanpassing
Classificatiecode: 484 Belastingen. Taksen

Feiten en context
Het is noodzakelijk om het belastingreglement activeringsheffing gevestigd op de onbebouwde
bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen bij te
stellen om het zo correct mogelijk te kunnen toepassen.
Het is aangewezen om het belastbaar feit en de doelgroep van belastingplichtigen duidelijk te
definiëren en af te bakenen in overeenstemming met het doel van de belasting om het

detectieproces door de gemeentelijke diensten te vereenvoudigen.
Verder wordt het belastingreglement ingevolge de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Wonen
van 2021, waar nodig, ook hieraan aangepast.
Juridische gronden
Het Decreet over het Lokaal Bestuur, artikelen 40 5 3, 4L, lid 2, 14", 56,
288 en 330;

-

I

3,7" ,286 5

I,

287 ,

-

Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen;

-

Het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna afgekort als

DGPB, meer bepaald artikel 3.2.5, 5 1, luidens hetwelk de gemeenten potentiële woonlocaties vrij

moeten maken en grondspeculatie tegengaan, en gemachtigd zijn tot het heffen van een jaarlijkse
belasting, geheven op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels, rekening
houdend met enkele minimale regelen.
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-

De Vlaamse Codex wonen van 202L;

-

De Omzendbrief BB 2008/07 van L8

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, afgekort als VCRO;

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 20L8 betreffende de bekendmaking en
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de
reglementen en verordeningen van het lokaal bestuurworden bijgehouden in het registeren
betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones;

juli 2008 aangaande het decreet van 30 mei 2008

betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen;

-

De Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15

februari2019;

Besluit van de gemeenteraa d van 24 november 2020 betreffende het belastingreglement
activeringsheffing gevestigd op de onbebouwde percelen en kavels deel uitmakend van een
goedgekeurde verkaveling, die voorkomt in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen in
woongebied - aanslagjaren 2O2O - 2O25: aanpassing.

Advies commissie
De commissie beleidsdomeinen d.d. 11 mei 2021" verleent een gunstig advies.

Argumentat¡e
De gemeente acht het wenselijk om potentiële woonlocaties vrij te maken en om grondspeculatie
tegen te gaan.
Het is wenselijk is om realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde kavels te activeren in de
gemeente.
De invoering van een activeringsheffing laat de gemeente toe om de eigenaars van die gronden en
kavels daartoe aan te sporen.

in namens ooen VLD en Lubbeek Leeft:

Raadslid Pascale Alaerts dient volsend amen

OPEN VLD LUBBEEK en LUBBEEK LEEFT vragen via dit amendement het belastingsreglement

"activeringsheffing gevestigd op onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het
gemeentel¡jk register van onbebouwde percelen" af te schaffen vanal 2O2L voor de verdere

toekomst.
Er

wordt toegelicht waarom deze afschaffing zeker verantwoord is:

1. BESTAANSREDEN VAN DE ACTIVERINGSTAKS

Dat het Decreet grond- en pandenbeleid dd. 27lO3l2OO9 (in werking opOLlOglzOOgl
ondubbelzinnig duidelijk is.
Dat vooreerst de spanning tussen woonbehoefte en bouwpotentieel gemeten dient te worden.
Dat, indien blijkt dat de woonbehoefte groter is dan het bouwpotentieel, er sprake
structureel onderaanbod.

is van een

Dat in zulk geval een activeringstaks dienstig kan zijn doch nooit verplicht.
Dat dergelijke "meting" dient te gebeuren door een woonbehoeftestudie.
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Dat er een nieuwe woonbehoeftestudie aangevraagd werd op de gemeenteraad van 24lttl2020,
daar onze laatste dateert van 1999 en dus maar liefst 22 jaar oud is en dus volledig achterhaald.
Dat ook de GECORO in zijn laatste verslag/advies vroeg om een nieuwe woonbehoeftestudie.

Dat het dan ook merkwaardig is dat deze vraag wordt genegeerd.
Dat een objectieve grondslag voor deze belasting dan ook ontbreekt.

2. NOODZAAK
Dat zonder een objectieve studie, dat zonder concrete actuele gegevens i.v.m. de verhouding

woonbehoefte en bouwpotentieel, het gissen blijft naar de noodzaak van deze belasting.
Dat we alleszins kunnen vaststellen dat er massaal veel gebouwd wordt langsheen de N2 waar
elke opening ondertussen opgevuld werd.
Dat ook de dorpskernen dicht slibben met alle problematieken van mobiliteit, parkeren etc.

tot

gevolg.
Dat het dan ook "l¡jkt" dat deze activeringstaks voor de toekomst zeker en vast niet meer nodig is.
Dat trouwens slechts 51 van de 308 gemeentes nog een activeringstaks hebben.

3. DOEI
Dat het doel van dit belastingreglement is "potentiele woonlocaties vrij te maken en

grondspeculatie tegen gaan".
Dat bij elke uiteenzett¡ng ¡.v.m. dit reglement benadrukt wordt hoe efficiënt deze belasting wel is
en hoe deze na een tijd zal "uitdoven" utegens herleid tot nul.
Dat de praktijk echter het tegendeel bewijst.

Dat na een grondige studie van de diverse aanslagjaren het volgende werd vastgesteld:

AJ

2015:

Belastingplichtigen
325

Bedrag
646.712,35 €

AJ 2016:

333

64t.53t,92€

AJ2OL7z

303

423.128,78€

(hier vond de tariefwijziging plaats 70 € naar 50 €)

AJ 2018:

280

401.843,15 €

AJ20t9z

309

436.862,58 €

A"l2020

294

400.965,40 €

Dat het aantal belastingplichtigen quasi hetzelfde blijft.
a
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Dat het argument ter verweer hierop nl. "er gaan er weg en er komen erbij " ook geen steek houdt.
Dat de namen van alle belastingplichtigen over meerdere jaren vergeleken werden (alfabetisch
gerangschikt) en deze voor de overgrote meerderheid dezelfde blijven.
Dat de meerderheid zich er heel goed bewust van is dat deze belasting helemaal geen uitdovend
karakter heeft en meer nog hoopt op steeds dezelfde inkomsten uit deze belasting te kunnen

ontvangen.
Dat zulks blijkt uit het meerjarenplan 2021 - 2025 waar ook de opbrengsten u¡t de activeringstaks
worden begroot;

Dat hiervoor jaarlijks 400.000 €l375.OOO € wordt voorzien tot en met 2025.
Dat dan ook vaststaat dat de activeringtaks een "platte" belasting is die zijn doel mist en die het
eigendomsrecht nog maar eens aantast, hetgeen voor ons onaanvaardbaar is.

4.

NADELEN VAN DE TAKS

Dat deze taks vooral zeer veel nadelen met zich meebrengt:

-

Een hele reeks procedures op alle niveaus (burgerlijke rechtbanken, Raad van State, Klacht

met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter)

-

Dat dit niet alleen zeer veel kost aan de Gemeente maar tevens zeer veel tijd van de
medewerkers op de financiële dienst vraagt.

Dat het totaal aan ereloon op t61031202L 423.647,55 € bedroeg en dit nog maar "provisies"
betreft (zal dus nog meer dan verdubbelen)
Dat onze financieel directeur bij mail dd.1310412021 (naar aanleiding van een andere vraag)
mededeelde:

-

o

de moonden juli en augustus zijn vakantiemaonden. Tijdens deze moanden neemt elke
medewerker zijn jdartijks verlof, Dit betekent dat wij gedurende deze maanden niet op'volle
bezetting' droaien;

-

tijdens de mdonden september en oktober hebben wij de vele bezwaarschriften van de
activeringsheffing moeten behandelen "
Dat hieruit dus af te leiden valt dat men maar liefst twee maanden "volt¡jds" bezig is met de
bezwaarschriften hetgeen zeker en vast repercussies heeft op de werking van de financiële dienst
Dat, gelet op deze objectieve, vaststaande redenen, dit belastingsreglement dan ook afgeschaft
dient te worden vanaf 2021voor de verdere toekomst.

wordt oversesaan tot de stemmins n het amendement met als resultaat: VERWORPEN met
10 stemmen voor (Liesbeth Smevers, Sarah Delanoeiie, Fons Creuwels, Rina Robben, Gilberte Muls,
Walter Vangoidsenhoven. Jeroen Verbinnen. Pascale Alaerts, lvan Vanderzevpen en Bennv Van
Er

Goethem) en 13 stemmen teeen (Huso Simoens, Theo Francken, Paul Duerin ckx. Ellen Lammens. Jo
Verhevden. Raf De
Tania Roskams. Geert Bovvn. An Wouters.
Pierson, Davv
Canck, Tom De Winter - Pieters, Jolien Vissers)

Stemming
a

è
%

f¡x 016 47 97 û1 - irtfotgllubbttt:k.i:o - wu¡w-lubbfek.Lo
1.6 - ^1210 Lul;lrcðk - t{1.01.6 47 97 00
Clpeiliñgsuren; nraarrd;g. uiô€ngdsg. en vr¡jd€A v¿n 8o30 tot l2u3û - rfinsda6 err lvoensdag van 13uJil tot 16u - donderdag van i.6u lot 19u
G*llcrilierg

Pagina 5 van 9

Met 13 stemmen voor (Hugo Simoens, Theo Francken, Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania
Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Pieter Verheyden, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Jolien
Vissers, Ellen Lammens, Jo Pierson), 6 stemmen tegen (Liesbeth Smeyers, Sarah Delanoeije, Fons
Creuwels, Rina Robben, Pascale Alaerts, lvan Vanderzeypen), 4 onthoudingen (Gilberte Muls, Walter
Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem)

Besluit
De gemeenteraad beslist om volgend belastingreglement op de activeringsheffing op
onbebouwde percelen en kavels deel uitmakend van een goedgekeurde verkaveling goed te keuren
voor de aanslagjaren 202ttol en met 2025:

Artikel 1.

Artikel 1: Heffingstermiin en belastbaar feit
Er

wordt voor de aanslagjaren 2021tol en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

op onbebouwde bouwgronden en kavels, die voorkomen in het gemeentelijk register van
onbebouwde percelen.

Artikel2: Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1" Bouwgronden: gronden, met uitsluiting van kavels, die palen aan een voldoende uitgeruste
weg in de zin van artikel 4.3.5 van de VCRO 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 van de VCRO.
2" Kavels: de in een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van een niet
vervallen verkaveling afgebakende percelen.
3" Onbebouwd: beantwoordend aan de criteria voor opname in het register van onbebouwde
percelen, gesteld bij en krachtens artikel 5.6.1. van de VCRO.
Een kavel of bouwgrond wordt als bebouwd aanzien wanneer de oprichting vân een woning
erop is aangevat op l januari van het aanslagjaar, overeenkomstig een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen.
4" Register van onbebouwde percelen: het register, vermeld in artikel 5.6.L van de VCRO.
5" Sociale woonorganisatie: een organisatie, vermeld in artikel 1.3, 51, 53'van de Vlaamse
Codex Wonen van 202L.

Artikel 3: Belastinsplichtise
5 1. De activeringsheffing is verschuldigd door de persoon die op
eigenaar is van de bouwgrond of kavel.

l

januarivan het aanslagjaar

lndien er een recht van opstal of erfpacht bestaat, is de activeringsheffing verschuldigd door de
erfpachter of de opstalhouder.
5 2. Zo er meerdere belastingplichtigen zijn, ziln deze hoofdelijk gehouden

tot betaling van de

verschuldigde activeringsheffing.
S 3. ln geval van eigendomsoverdracht onder levenden is de nieuwe eigenaar de belasting
verschuldigd met ingang van l januari volgend op de datum van de authentieke akte die hem
het eigendom toekent. Er zal geen rekening gehouden worden met de tussen partijen gesloten
overeenkomst.

I
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5 4. De nieuwe eigenaar is verplicht aangifte te doen van de eigendomsoverdracht vóór 1
januari van het jaar volgend op de eigendomsoverdracht, en dit met opgave van de datum van
de akte en de nauwkeurige aanduiding van de identiteit van de vorige eigenaar en van het
betrokken perceel.

Artikel 4: Berekeningsgrondslag en tarieven
5 1. 0e activeringsheffing bedraagt 50 EUR per strekkende meter aan de straatkant voor een

onbebouwde bouwgrond of onbebouwde kavel, met een minimum van 700 EUR per
onbebouwde bouwgrond of onbebouwde kavel.
Elk gedeelte van een strekkende meter

wordt als volle meter beschouwd.

2, lndien een perceel paalt aan twee of meer straten zal de langste perceellengte langsheen
één van die straten als berekeningsgrondslag in aanmerking komen.

I

Indien het een hoekperceel betreft, wordt de langste perceellengte evenwijdig met de
openbare weg in aanmerking genomen, vermeerderd met de helft van de afgesneden of
afgeronde hoek.

Artikel 5: Vrijstellingen
5 1. Enkelde vrijstellingen en ontheffingen opgenomen in dit artikelzijn van toepassing in de

gemeente.
5 2. Van de activeringsheffing zijn vrijgesteld:

1' De eigenaars van één enkele onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde kavel,
bij uitsluiting van enig ander onroerend goed gelegen in België of het buitenland.
Deze vrijstelling geldt gedurende vijf kalenderjaren volgend op de verwerving van het goed.

2" De sociale woonorganisaties en het Vlaams Financieringsfonds voor grond- en woonbeleid
voor Vlaams-Brabant (art. 5.11 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021).
5 3. Een vrijstelling beperkt

tot 1 onbebouwde bouwgrond in woongebied of 1 onbebouwde

kavel per kind wordt tevens toegekend aan ouders met kinderen die al dan niet ten laste zijn.
Deze vrijstelling wordt toegekend indien het kind op

beide hiernavolgende voorwaarden

l

januari van het aanslagjaar voldoet aan

:

L" Het heeft de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt;
2" 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.
5 4. Oe activeringsheffing

wordt niet geheven op bouwgronden en kavels die tijdens het

aanslagjaar niet voor bebouwing kunnen worden bestemd:
L" lngevolge hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden;
2" lngevolge een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die
woningbouw onmogelijk maakt;
S 5. Een vrijstelling wordt verleend aan de houders van een in laatste administratieve aanleg
verleende omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, en dit gedurende 5 jaren, te
rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning in laatste
administratieve aanleg, respectievelijk, wanneer de verkaveling werken omvat, vanaf L januari
van het jaar dat volgt op het jaar van afgifte van het attest, vermeld in artikel 4.2.L6,52 VCRO,
a
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desgevallend voor die fase van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
waarvoor het attest verleend wordt.
5 6. lndien sommige mede-eigenaars, krachtens de bovenstaande bepalingen zijn vrijgesteld,

wordt de resterende belasting onder de overige mede-eigenaars, in verhouding tot hun deel in
het perceel, verrekend.
5 7. Oe door eerdere reglementen verworven vrijstellingen blijven geldig en komen niet te

vervallen.

Artikel 6: Aangifteplicht
5 1. Elke belastingplichtige moet jaarlijks uiterlijk op 1 juli van het aanslagjaar voor elke
onbebouwde bouwgrond of onbebouwde kavel een afzonderlijke aangifte indienen op een
aangifteformulier dat het gemeentebestuur ter beschikk¡ng stelt. Voor het aanslagjaar 2021,
wordt deze datum uitzonderlijk op 1 september 2021geze|.
De correct ingevulde, gedag- en ondertekende aangifte(n) moet(en) binnen de hiervoor
gestelde termijn toekomen bij het gemeentebestuur.

Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan
wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
5 2. De gemeente kan een voorstel van aangifte bezorgen.
Als dat voorstel overeenstemt met de belastbare toestand moet het nietteruggestuurd

worden.
Als op het voorstel van aangifte onjuistheden of onvolledigheden zijn vermeld of indien de

voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare toestand op l januari van het
aanslagjaar, moet de belastingplichtige het voorstel van aangifte binnen de gestelde termijn in 5
L gedag- en ondertekend indienen bij het gemeentebestuur, met een duidelijke en volledige
vermelding en opgave op het voorstel van aangifte van de correcte gegevens en/of alle
verbeteringen en aanvullingen. Het is de belastingplichtige die moet bewijzen dat hij/zij het
(verbeterd of vervolledigd) voorstel van aangifte tijdig heeft ingediend.
Het verbeterd teruggestuurd formulier geldt als aangifte.

Artikel 7: Controle en onderzoek
5 1. Het gemeentebestuur controleert de oprechtheid van de aangiften. De belastingplichtige
gehouden de eventuele controle van zijn aangifte te vergemakkelijken, o.a. door het
verstrekken van alle documenten en inlichtingen die hem te dien einde door de gemeente
zouden worden gevraagd.

is

2. De gemeente mag de waarachtigheid van de ingediende aangiften nagaan met al de
middelen waarover zij beschikt. Daartoe aangestelde personeelsleden zijn bevoegd elke inbreuk
op het huidig reglement vast te stellen en moeten daarvoor toegang krijgen tot alle plaatsen
waar belastbare feiten kunnen plaats hebben.
S

5 3. Oe daartoe door de gemeente aangestelde personeelsleden zijn gemachtigd om een
controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing
van de belastingverordening en de bepalingen, vermeld in de artikelen 6 en 7 van het Decreet
van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben
bewijskracht tot het bewijs van het tegendeel.

Artikel 8: Ambtshalve belasting
a
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Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 gestelde datum, of in geval van onjuiste,

onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belastingplichtige
ambtshalve worden opgenomen in het kohier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van de provincie- en gemeentebelastingen.

Vooraleer overte gaan tot de ambtshalve belasting, betekent het college van burgemeester en
schepenen 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.
De ambtshalve belasting kan geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar

januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij
overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling

volgend op

1-

schade te berokkenen.

Artikel 9: Belastingverhoging
De ambtshalve ingekohierde belasting

-

wordt verhoogd als volgt:

20 % bij een eerste overtreding;

50 % en 100 % bij respectievelijk een tweede en derde overtreding, met dien verstande
dat vanaf het jaar waarin de aangifte correct en tijdig werd ingediend de goede trouw ¡n hoofde

van de belastingplichtige volledig hersteld wordt;

-

Vanaf de vierde opeenvolgende overtreding zal de belastingverhoging 200 % van de
ambtelijk in te kohieren belasting bedragen.
Het bedrag van deze belastingverhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve
belasting ingekohierd,

Artikel 10: lnkohierins
De activeringsheffing wordt ingevorderd door middel van een kohier, dat vastgesteld en

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 11: Betalins van de heffins
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het
aa

nslagbiljet.

Artikel L2:Bezwaar
$ 1.De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting
bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemot¡veerd 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.
Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het College van
Burgemeester en Schepenen in deze mogelijkheid voorziet.

I
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De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal daarvoor is
aangewezen, stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift

een ontvangstmelding, enerzijds, naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn
vertegenwoordiger en, anderzijds, naar de financieel directeur.
$ 2. Het beroepschrift wordt behandeld in overeenstemming met het Decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en

gemeentebelastingen.

Artikel 13: Verwiizingsresel
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- gemeentebelasting,

Artikel 14: lnwerkinstreding
Dit reglement inzake de activeringsheffing treedt in werking op

I

ianuari 2021'.

Artikel 15: Bekendmakins
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285,286 en 287 van
het Decreet over het lokaal bestuur van22 december 2017.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december

20L7.
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Namens de gemeenteraad
De Algemeen directeur,

De Voorzitter,

Klaas Gutschoven

Hugo Simoens

Voor éénsluidend afschrift,
Lubbeek, 26 mei 2O2t
lttJr
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