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Besprekingen en besluÍten van de gemeenteraad in openbare z¡tt¡ng
Financiële dienst - Vaststellen van de belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen en
vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - aanslagjaar 2018.

Bevoegdheid

¡
r

De Grondwet, artikel 170 5 4.

Het gemeentedecreet van

1"5

juli 2005, artikel 42 S 3 en 43 92, 15"

Wetten en Reglementen

¡

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure

van provincie- en gemeentebelastingen.

o
r
o
¡

Het decreet van 25 april2OI4 betreffende de omgevingsvergunning.
Het decreet van 25 januari 2017 houdende nadere regels tot implementatie van de
omgevingsvergunning.

Het Koninklijk Besluit van 23 september L958 houdende het algemeen reglement betreffende
het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen.
Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende het algemeen reglement op de bescherming van
de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaarvan de ioniserende
stralingen.

Verwijzi ngsdocu mente n

¡

De beslissing van de gemeenteraad van 24 november 2Ot6 houdende het vaststellen van de
belasting op de afgifte van milieuvergunningen - aanslagjaa r 2Ot7.

Verantwoording

r

lngevolge het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april2O1,4 worden de stedenbouwkundige
vergunning en de milieuvergunning verenigd en vervangen door de omgevingsvergunning.

¡

Het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsvergunningsdecreet
en daarmee vergelijkbare procedures inzake ioniserende stralingen en springstoffen vergt een
aanzienlijke inzet van de gemeentelijke middelen. Het is dan ook billijk deze inzet door te
rekenen aan degene op wiens initiatief en in wiens voordeel de meldings- en

r

vergunningsproced ures worden doorlopen.
De financiële toestand van de gemeente.

Stemmen
Stemresultaat:

13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde,

Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse,
Marc De Schepper, Marcelscheir, Annie Cuelenaere, Francine De Weweire,
David Vercauteren, Hilde Baetsle)
10 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire,
Nic Van Zele, Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Koen Buysse, Heidi Schaght, Sabina De Craecker)
BESLUIT

Artikel 1
Met ingang van L januari 2018 tot en met 31 december 2018 wordt een belasting geheven op de
meldingen en aanvragen bedoeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning, het Koninklijk Besluit van 23 september 1-958 houdende het algemeen
reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en
gebruiken van springstoffen en het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende het algemeen
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het
gevaar van de ioniserende stralingen.

Art. 2
De belasting is verschuldigd door degene die de aanvraag of melding heeft ingediend en bij gebreke

daarvan de vergunnínghouder of exploitant.

Art.3
De belasting bestaat uit een bedrag per dossiertype verhoogd met een bedrag per procedurestap.

Gemeente is
vergunningverlenende
overheid

Dossiertype

Melding van een ingedeelde inrichting of activiteit

€ l_5,00

Melding voor het uitvoeren van
stedenbouwkundige ha ndelingen

€ 15,00

Aanvraag voor het houden van een

€ 50,00

projectvergadering

(a

rt. 8

om gevi ngsvergu n n i ngsdecreet)

Vlaamse overheid of

provincie is
vergunningverlenende
overheid

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een
ingedeelde inrichting of activiteit :
- gewone procedure

€ L25,00

€ 125,00

- vereenvoudigde procedure

€ 75,00

€ 75,00

€ 50,00
€ 40,00

€ 50,00
€ 40,00

€ 150,00
€ 100,00

€ 150,00
€ 100,00

€ 75,00
€ 50,00

€ 75,00
€ 50,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

lndien een omgevingsvergunning voor een
ingedeelde inrichting of activiteit gecombineerd
wordt met een omgevingsvergunning voor het

uitvoeren

va n

stedenbouwkundige handelingen is

enkel het hoogste belastingbedrag van toepassing.
Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen :
- gewone procedure
- vereenvoudigde proced ure

lndien een omgevingsvergunning voor een
ingedeelde inrichting of activiteit gecombineerd
wordt met een omgevingsvergunning voor het

uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

is

enkel het hoogste belastingbedrag van toepassing.
Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden :
- met aanleg wegenis
- zonder aanleg wegenis

tot bijstelling van een
verkavelingsvergunning :
- met aanpassing wegenis
Verzoek

- zonder aanpassing wegenis

tot omzetting van een milieuvergunning
verleend voor 20 jaar naar een permanente
vergunning (art. 390
Vraag

o

mgevingsve rgu

Verzoek

nn

i

ngsdecreet)

tot bijstelling van de milieuvoorwaarden

Melding van de overdracht van de vergunning voor
een ingedeelde inrichting of activiteit

€ 15,00

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art.

€ 50,00

€ 50,00

s.3.1.VCRO)

Aanvraag planologisch attest (arl.4.4.24 e.v

€ 500,00

vcRo)
Vergunningsaa nvraag springstoffen
(KB 23.0e.19s8)
Vergunningsaa nvraag ioniserende stralingen

€ 75,00

€ 75,00

€ 15,00

Proceduresta p
- voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier : € 25,00

- voor het publiceren van berichten van bekendmaking in het kader van een openbaar onderzoek in
dag- of weekbladen,i de publicatiekosten
- voor het in kennis brengen van kadastrale eigenaars en omwonenden : het bedrag van de
aa

ngetekende zendingen

- voor het organiseren van een informatievergadering (art. 25 omgevingsvergunningsbesluit)

:

€ L25,00

Art.4
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard

wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van verzending van het
aanslagbiljet.

Art. 5
De belastingschuldige kan tegen de aanslag een bezwaarschrift indienen bij het college van

burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De
indiening van het bezwaarschrift kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Als de belastingschuldige of zij¡ vertegenwoordiger wenst gehoord te worden met betrekking tot het
bezwaarschrift dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.
Het bezwaarschrift 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 het
aanslagbiljet,
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd binnen de vijftien kalenderdagen na
de indiening ervan.

Art.6
Onverminderd het decreetvan 30 mei2008, zijn de bepalingen van titelT, hoofdstukken 1,3,4 en 6
tot en met gbis van het Wetboek van inkomstenbelastingen en van artikel 126 tot en met 175 van
het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, van toepassing,
voor zover ze niet specifiek de inkomstenbelastingen betreffen.

Art. 7
Dit reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet en wordt verzonden aan de gouverneur overeenkomstig artikel 253 5 1,3" van het
gemeentedecreet.
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