UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van maandag 18 december 2017
Aanwezig: Norbert De Cuyper; voorzitter
Hilde Crevits; titelvoerend burgemeester
Kristof Audenaert; wnd. burgemeester
Lieselotte Denolf, Eddy De Ketelaere, Elsie Desmet,
Rita Dewulf, Hans Blomme, Annick Vanderspurt,
Joost Cuvelier; schepenen
Bart Naeyaert, Ward Baert, Martine Vanwalleghem,
Elke Carette, Jurgen Claus, Mieke Verduyn, Pieter Billiet,
Bertrand Vander Donckt, Steve Becelaere, Eva Maes,
Ellen de Brabander, Paul Dieryckx, Rik Hoste,
Laurie Bogaert, Tom Vanhoutte, Ruben Vangheluwe;
raadsleden
Tom Vandenberghe; secretaris
Verontschuldigd: Vanessa Jodts; raadslid
BELASTINGEN - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN EEN
OMGEVINGSVERGUNNING

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 42, §3 en 43, §2, 15° van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei
2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 21 december 2015 houdende vaststelling van de belasting
op de aanvraag tot het openen van meldingsplichtige of milieuvergunningsplichtige inrichting;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten dd. 21 december 2015 en 22 februari 2016, houdende
vaststelling van de belasting op de afgifte van administratieve stukken, meer bepaald op de afgifte
van stedenbouwkundige vergunningen;
Overwegende dat in toepassing van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar
bijlagen, de stedenbouwkundige vergunning en melding, de milieuvergunning en –melding én de
verkavelingsvergunning vervangen worden door de omgevingsvergunning en –melding en de
verkavelingsvergunning;
Overwegende dat de inwerkingtreding is voorzien voor de aanvragen ingediend vanaf 1 januari
2018;
Overwegende dat hierbij een grondige wijziging in procedures wordt doorgevoerd;
Overwegende dat door de nieuwe procedures voor de vergunningen en meldingen, de voorgaande
retributiereglementen op het verstrekken van inlichtingen bij vervreemding van onroerende
goederen niet langer kunnen worden toegepast voor de aanvragen ingediend vanaf de
inwerkingtreding van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en bijhorende
uitvoeringsbesluiten;

BESLUIT:

15 stemmen ja

De raadsleden Ward Baert, Martine Vanwalleghem, Elke Carette, Jurgen Claus,
Bertrand Vander Donckt, Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander,
Paul Dieryckx, Rik Hoste en Ruben Vangheluwe onthouden zich
Artikel 1 - Er wordt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning en de bijhorende uitvoeringsbesluiten tot 31 december 2018 een
gemeentelijke belasting gevestigd op de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen.
Artikel 2 - De gemeentelijke belasting is verschuldigd door de persoon of de rechtspersoon die de
aanvraag doet.
Artikel 3 - De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Aanvragen tot omgevingsvergunning:
met medewerking van een professioneel (architect, landmeter, studiebureau …)
zonder medewerking van een professioneel
Voor een verkaveling of bijstelling van verkaveling:
o Zonder wegenaanleg
o Met wegenaanleg
-

Per bijkomende wooneenheid of kavel

€ 100
€ 30
€ 100
€ 200
€ 100

Meldingen van projecten conform het decreet betreffende de omgevingsvergunning

€ 30

Aanvragen tot attesten:
Stedenbouwkundig attest
Planologisch attest

€ 100
€ 300

Organiseren openbaar onderzoek:
Per aangetekende zending
Publicatie in regionaal dag- of weekblad
Informatievergadering

€ 6,50
€ 750
€ 250

Artikel 4 – De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen,
gebeuren volgens de bepalingen vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 5 - Het reglement van 21 december 2015 houdende vaststelling van de belasting op de
aanvraag tot het openen van meldingsplichtige of milieuvergunningsplichtige inrichtingen, wordt
opgeheven.
Artikel 6 - De bepaling omtrent de belasting op het afleveren van stedenbouwkundige
vergunningen, vervat in het reglement van 21 december 2015 houdende vaststelling van de
belasting op de afgifte van administratieve stukken, wordt opgeheven.
Artikel 7 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
Aldus vastgelegd in zitting, maandag 18 december 2017.
Namens de gemeenteraad,
De secretaris,
(get.) Tom Vandenberghe

De voorzitter,
(get.) Norbert De Cuyper
Voor eensluidend afschrift,

De secretaris,

De wnd. burgemeester,

