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Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter.

Eddy Bevers, burgemeester.

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit,
Nick Boeykens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De
Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever,
Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke
Van de Ven, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden,

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

10 Indirecte belasting voor dossierkosten bij
omgevingsvergunningen en andere meldingen van vergunningen
inzake: stedenbouq milieu, kleinhandelsvestigingen en
vegetatiewijzigi ng

Aanleiding

In de raad van 17 december 2019 werden de nieuwe belasting- en retributiereglementen
vastgesteld voorde periode met ingang van 1januari2020 en eindigend op 31 december 2025.

In de raad van 26 mei 2020 werd het reglement aangepast naar aanleiding van de aanbevelingen
in de mail van 14 april 2020 van Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse overheid, team
fiscaliteit.

Op aangeven van Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse overheid (mail juni 2020) dient er een
tekstuele aanpassing plaats te vinden:

Artikel 2 bepaalt dat het raadsbesluit het bestaande belastingreglement betreffende de indirecte
belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen vervangt. Ik wijs erop dat in een
juridische context niet wordt gesproken over vervangen. Een belastingreglement kan worden
ingetrokken of opgeheven. De intrekking houdt in dat het reglement wordt ingetrokken 'ab initio',
d.i. vanaf de inwerkingtreding. Bij het woordgebruik'intrekking" in een juridische context bestaat
de mogelijkheid dus dat een reglement met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. In de meeste
gevallen zal dit niet de bedoeling zijn, dit zou immers kunnen betekenen dat een reglement geacht
wordt nooit te hebben bestaan met alle gevolgen daaraan verbonden. Het verdient de aanbeveling
in een juridische context te spreken van een opheffing, d.i. het opheffen vanaf het ogenblik van de
beslissing tot opheffing.

J u ri d i sche g ron d, toe pa ssel ijke regel gevi ng

Het Decreet over het lokaal bestuurvan 22 december2OtT, artikel 40 g3 en 4t,I4o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van 22 december 2O!7 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
De Grondwet, artikel L70 94;
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
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De omzendbrief KBIABB 2Ot9/2 van 15 februari 2019 betreffende de coórdinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Het KB van 23 september 1958 houdende het algemene reglement betreffende het
fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van
springstoffen;
Het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de
bevolking van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende
stralingen;
Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter
uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu;
Het decreet Integraal handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016;
Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse regering van 9 maart 2018 tot integratie van de
sociaalecnnnmische vergrrnni,ng voor kleinhandelsactiviteiten en de vergunning voor
vegetatiewijzigingen vanaf 1 augustus 2018 in de omgevingsvergunning;
De noodzakelijkheid tot aanpassing van het raadsbesluit van 25 juni 2019 inzake de
indirecte belasting voor dossierkosten bij omge'ringsvergunningen en andere meldingen
van vergunni ngert inzake : stedenbouw, milieu, kleinhandelsvestigi ngen en
vegetatiewijziging;
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet
van 25 april2Ot4 betreffende de omgevingsvergunning;
De noodzakelijkheid tot opheffing, naar aanleiding van de aanbevelingen van het van
Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse overheid team fiscaliteit van 14 april 202O, van
het raadsbesluit van 17 december 2OL9 inzake de indirecte belasting voor dossierkosten bij
omgevirigsvergunningen en andere meldingen van vergunningen inzake: stedenbouw,
milieu, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging;
De noodzakelijkheid tot opheffing, naar aanleiding van de aanbevelingen van het van
Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse overheid team fiscaliteit van 29 juni 2020, van
het raadsbesluit van 26 mei 2020 inzake de indirecte belasting voor dossierkosten bij
omgevingsvergunningen en andere meldingen van vergunningen inzake: stedenbouw,
milieu, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

De dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake
stedenbouw, milieu, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijzigingen zware lasten voor de
gemeente meebrengt en dat het gepast is hiervoor van belanghebbende een belasting te vragen.
De kosten en lasten zlJn hoger naargelang het bouwvolume stijgt, hierdoor wordt er gewerkt met
een progressief tarief dat op het bouwvolume is afgestemd. Het tarief voor het luik bouwen houdt
o.m. rekening met het bruto bouwvolume per omgevingsaanvraag.

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting.

Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain
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voor de fractie cD&v stemmen voor: Hilde van Dyck, Gert Boey, Murat oner,
Maaike Bradt
Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts
Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony
Va noverschelde, Thierry Serrien

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
Artikel 7
Met ingang van heden en eindigend op 31december2O25 wordt een indirecte belasting geheven
voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake
stedenbouw, en milieu, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging.

Artikel 2
Het raadsbesluit vervangt het bestaand belastingreglement betreffende de indirecte belasting voor
dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen van vergunningen inzake:
stedenbouw, milieu, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 26 mei 2O2O.

Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de aanvraag of
melding heeft ingediend en bij gebreke daarvan de vergunninghouder of exploitant.

Artikel 4
De belasting bestaat uit vêrschillende luiken. De te betalen belasting is de som van de
verschillende van toepassing zijnde luiken:

- Luik bouwen
- Luik milieu
- Luik overige

Volumekost (bruto bouwvolume)
.63 €
0-250 75,00

251 - 1.000 300,00
1.001 - 2.000 1.000,00

2.001 - 5.000 2.000,00

5.001 - 10.000 3.000,00

10.001 - 20.000 8.000,00

20.001- 15.000,00

Verkaveling

Aantal loten €
1-5 550,00

6-20 2.000,00

21-50 5.500,00

51 - 15.000.00

Toeslag wegenis per lot (zelf bii te tellen!) 550.00

3/5



Klasse c
Klasse 1 Seveso bedriiven hoqe drempel 2.500.00

Klasse 1 bedriif met hoorzitting of Seveso bedrijf lage drempel 1.500,00

Klasse 1 bedriif zonder hoorzittinq 1.200.00

Klasse 2 750.00

Klasse 3 75.00
Klasse 3 voor een beperkte verandering klasse 1 of klasse 1

Seveso 250,00

Klasse 3 voor een beperkte veranderinq klasse 2 150.00
Wijziging van de exploitatievoorwaarden klasse 1 of klasse 1
Seveso 250.00

Wiiziqinq van de exploitatievoorwaarden klasse 2 150-00

Omzettinq naar een permanente verqunninq 125,00
Overd racht/overna me van de vergu n n i ngspl ichti ge exploitatie
van een inoedeelde inrichtinq 75.00
Alle andere aanvragen ongeacht de klasse (o.a
onvollediq heid,...) 75.00

Tiideliike inrichtinqen 30 o/o van de hoofdbelastino

Luik overioe

Omschriivino €

Vlaamse liist dossiers 500.00

Provinciale liist dossiers 500,00

Geen aktename meldinq 75_00
Indien een stilzwijgende weigering wordt genomen in eerste
aanleg en in laatste aanleg wordt de vergunning alsnog
toeoestaan

Eezelfde berekening als het
dossier in eerste aanleg

250,00Veqetatiewiiziqinq

Toeslao : Aanvraaq verqunninq sDrinqstoften 75.00

Toeslaq: Aanvraaq verqunning ioniserende stralinge 75.00
Projectvergadering overeenkomstig afdeling 3 artikel 8 van het
omoevinqsverqunninqendecreet 100.00

Toeslag: Kleinhandelsvergunning (400 mz-1.000 m2) 75,00

Toeslaq: Kleinhandelsverqunninq (> 1.000 mz) 100.00
Toeslag: Bestuurlijke lus door verzoek/fout van de aanvrager
íwiizio inosaanvraao) 100.00

stedenbouwku ndiq attest 100,00

stedenbouwkundiqe meldinq 75.00

Wiizioino verkavelinosvoorschriften 250.00

Planoloqisch attest 250.00

Diqitaliserinq 300,00
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Artikel 5
51. Voor projecten die slechts gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn,
wordt de belasting verminderd met dezelfde verhouding als deze welke bestaat tussen de
oppervlakte van het gedeelte van de inrichting buiten de gemeente opgericht en de ganse
oppervlakte

92. Indien een dossier stilzwijgend wordt geweigerd in eerste aanleg zal pas gecrediteerd
worden na betekening van een definitieve weigering in laatste aanleg.

53. Wanneer in bovenstaande tabel 'toeslag'wordt vermeld, zal het vermelde supplementair
bedrag aangerekend worden bovenop de normale berekening van stedenbouwkundige en/of
ingedeelde activiteiten die het onderwerp van de aanvraag uitmaken.

Aftikel6
Er is een vrijstelling voor belasting voor:

Dossiers waarin de gemeente niet tijdig een beslissing nam in eerste aanleg (stilzwijgende
weigering, artikel 32,84 en 46,$2 omgevingsvergunningendecreet) en dewelke geweigerd
worden in tweede aanleg.

Aanvragen van overheden en daaraan ondergeschikte besturen.

Aftikel 7
De belasting valt ten laste van de aanvrager en wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Aftikel S
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- en gemeentebelastingen.

Aftikel9
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur uan 22 december 2017 en latere wijzigingen.
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 2OL7 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get. Eddy Moens
Voorzitter

Ha ndtekeni ng CA- medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester d

Voor eensluidend uittreksel :

woensdag 16 december 2O2O
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