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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING van 19-12-2A19
***************************************

Aanweziq: lnes Swaelens, Gemeenteraadsvoorzitter
Michel Vanderhasselt, Burgemeester
Jozeî Borremans, Christiane Servranckx, Timo Schoukens, Gunter Desmet, Schepenen
Marc Faes, Voozitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Frans Holsters, Fred Dielens, Guido Van Cauwelaert, Astrid Roeges, Rutger Belsack, Sven
De Paepe, Geert De Feyter, Arno De Paepe, Sandra De Nil, Jochen De Mulder, Anna
Parys, Sophie Claeys, Kris De Meuter, Hannes Verdoodt, Steve Convents, Kristof De
Leeuw, Hilde Van der Cruys, Gemeenteraadsleden
Koen Vanholder, Algemeen Directeur
Verontschuldisd: Stefanie De Roover, Gemeenteraadslid

7. Gemeentebelasting met betrekking tot de afgifte van vergunningsaanvragen

en meldingen
in het kader van de omgevingsvergunning (decreet van 25 april 2AM) en aanven¡rante
wetgeving.
De Raad,

Bevoegdheid
Gelet op artikel 170, 54 van de gecoördineerde Grondwet;
Gelet op artikel 40 S 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur;

Juridische grond
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 april2017 houdende aanpassing van de
gemeentebelasting op de afgifte van vergunningsaanvragen en meldingen in het kader van
de omgevingsvergunning;
Gelet op het decreet van25 april2014 betreffende de omgevingsvergunning (DOV);
Gelet op het decreet van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
(DABM);
òelet oþ Oe Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO);
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (DVW);
Gelet op het decreet van 25 apfl 2AM betreffende complexe projecten (DCP);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2AM betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen (BOV);
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 201912 van de Vlaamse Regering;

Considerans
Ovenruegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken in het kader van de VCRO,
omgevingsvergunning en aanverwante wetgeving dikwijls zeer arbeidsintensief is en dat het
gepast is hiervoor van de belanghebbenden een belasting te eisen;

Adviezen en voorstel
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Financiële impact
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Voor haar algemene financiering heft de gemeente Ternat een belasting op de afgifte van
vergunningsaanvragen en meldingen in het kader van de omgevingsvergunning en
aanverwante wetgeving ;
Jaarbudgetrekening: JAAR/GBB-C85/0020-00/7316000/GEMEENTE/CBS/lP-GEEN;
Raming opbrengst belasting: € 1 35.000;

Stemming
Met 20 stemmen voor (lnes Swaelens, MichelVanderhasselt, Jozef Borremans, Christiane
Servranckx, Timo Schoukens, Gunter Desmet, Marc Faes, Frans Holsters, Fred Dielens,
Guido Van Cauwelaert, Astrid Roeges, Rutger Belsack, Geert De Feyter, Sandra De Nil,
Jochen De Mulder, Anna Parys, Kris De Meuter, Hannes Verdoodt, Steve Convents, Hilde
Van der Cruys), 4 stemmen tegen (Sven De Paepe, Arno De Paepe, Sophie Claeys, Kristof
De Leeuw);

Besluit
Belastbaar voonverp
Artikel 1. - Voor de aanslagjaren202A tot en met2025 wordt een contante belasting
geheven op de afgifte van vergunningsaanvragen, meldingen, documenten, ... geheven,
zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25 april2014 betreffende de
omgevingsvergunning.

Belastingplichtige
.A:'tike! 2. - De belesting is verschuldigd docr de aanvi"agci" of

dc melder die gehouden is tot
het indienen van de aanvraag tot omgevingsvergunning of de melding of de aanvraag tot
afgifte van documenten zoals opgesomd in artikel 3.

Berekeningswijze en tarief
Artikel 3. - 1. De belasting is verschuldigd ongeacht het bestuursniveau waar de aanvraag of
melding van de omgevingsvergunning wordt gedaan en ongeacht het bestuursniveau dat
dient te beslissen.
De belasting wordt, voor het aanslagjaar 202A, als volgt vastgesteld

ïarief vanaf
1t1t2020

Aanvraag van een omgevingsvergunning, met enkel een stedenbouwkundig
luik al dan niet gecombineerd met een ingedeelde inrichting klasse 3:
a
Vergunning - gewone procedure (art. 18 e.v. DOV)[1l
a
Vergunning - vereenvoudigde procedure (art. 37 e.v. DOV)[21
a
Vergunning - projecten die MER-plichtig zijn of een
omgevingsveiligheidsrapport nodig hebben of een passende
beoordeling nodig hebben[3]
a
Vergunning met meerdere woongelegenheden (inclusief projecten
met enkel projectMER-screening) (tarief per woongelegenheid,
uitgezonderd zorgwonen)
Vergunning met meerdere woongelegenheden - projecten die MERplichtig (enkel projectMER eniof projectMER-ontheffing) zijn, een
omgevingsveiligheidsrapport nodig hebben of een passende
beoordeling nodig hebben (tarief per woongelegenheid, uitgezonderd
zorgwonen)
a
Weigering (indien het een aanvraag betreft met meerdere
woongelegenheden, dan is dit de tarief per woongelegenheid,
uitgezonderd zorgwonen)
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting
klasse 2 (al dan niet in combinatie met een stedenbouwkundige handeling)
a
Vergunning - gewone procedure[4]
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Vergunning - vereenvoudigde procedurefSl
a
Vergunning - projecten die MER-plichtig zijn of een
omgevingsveiligheidsrapport nodig hebben of een passende
beoordeling nodig hebben16l
a
Vergunning met meerdere woongelegenheden - projecten die MERplichtig (enkel projectMER-screening) zijn (tarief per
woongelegenheid, uitgezonderd zorgwonen)
a
Vergunning met meerdere woongelegenheden - projecten die MERplichtig (enkel projectMER en/of projectMER-ontheffing) zijn, een
omgevingsveiligheidsrapport of een passende beoordeling nodig
hebben (tarief per woongelegenheid, uitgezonderd zorgwonen)
a
Weigering (lndien het een aanvraag betreft met meerdere
woongelegenheden, dan is dit de tarief per woongelegenheid,
uitgezonderd zorgwonen)
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting
klasse 1 (al dan niet in combinatie met een stedenbouwkundige handeling):
a
Gewone procedure[7]
a
Vereenvoudigde proceduref 8l
a
Vergunning - projecten die MER-plichtig zijn of een
omgevingsveiligheidsrapport nodig hebben of een passende
beoordeling nodig hebben[91
o
Vergunning met meerdere woongelegenheden - projecten die MERplichtig (enkel projectMER-screening) zijn (tarief per
woongelegenheid)
a
Vergunning met meerdere woongelegenheden - projecten die MERplichtig (enkel projectMER en/of projectMER-ontheffing) zijn, een
omgevingsveiligheidsrapport of een passende beoordeling nodig
hebben (tarief per woongelegenheid, uitgezonderd zorgwonen)
o
Weigering (indien van toepassing: ongeacht het aantal
woongelegenheden)
Aanvraag tot verlenging van de omgevingsvergunning (art. 99 DOV): het
betreft een vraag van de aanvrager waarbij deze gemotiveerd vraagt om de
omgevingsvergunning te verlengen omdat hijze niet binnen de gestelde
termijn kan uitvoeren.
Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten[1 0l
Omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging[1 1 ]
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
steeds MER-plichtig
a
Vergunning (tarief per kavel in de verkaveling, vermeld op het plan)
o
Vergunning, voor aanvragen waarvoor een passende beoordeling,
planMER of planMER-ontheffing nodig is (tarief per kavel in de
verkaveling, vermeld op het plan)
a
Vergunning, voor aanvragen met wegenis, groene en/of open ruimten
of grondafstand (tarief per kavel in de verkaveling, vermeld op het
plan)
a
Vergunning, voor aanvragen met wegenis, groene en/of open ruimten
of grondafstand en waarvoor een passende beoordeling, planMER of
planMER-onthetfing nodig is (tarief per kavel in de verkaveling,
vermeld op het plan)
a
Weigering (tarief per kavel in de verkaveling, vermeld op het plan)
a

108,00
2.157,00

81,00

324,40

108,00

.618,00
108,00
2.157,40
1

81,00

324,00

500,00
54,00

500,00
81,00

-
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Vezoek bijstelling verkaveling (art. 84 e.v. DOV): Dit geldt voor het
aanpassen van de voorschriften, het wijzigen van de
uerkavelingsvoonruaarden en wijzigen van het verkavelingsplan.
a
Vergunning (tarief per kavel waarop de bijstelling van toepassing is)
o
Vergunning, voor aanvragen die MER-plichtig zijn of waarvoor een
passende beoordeling, planMER of planMER-ontheffing nodig is
(tarief per kavelwaarop de bijstelling van toepassing is)
a
Vergunning, voor aanvragen met wegenis, groene en/of open ruimten
of grondafstand (tarief per kavelwaarop de b¡stelling van toepassing
is)
a
Vergunning, voor aanvragen met wegenis groene en/of open ruimten
of grondafstand en waarvoor een passende beoordeling, planMER of
planMER-ontheffing nodig is (tarief per kavel in de verkaveling)
a
Per bijkomende kavel (= btjkomende belasting)
o
Weigering (tarief per kavelwaarop de bijstelling van toepassing is)
Aanvraag met enkel meldingsplicht (art. 106 e.v. DOV)
a
lngedeelde inrichting klasse 3 of meldingsplicht stedenbouwkundige
handeling
Verzoek brjstelling of afwijking milieuvoonruaarden op verzoek van de
exploitant (art. 82 DOV)
Omzetting van een milieuvergunning met bepaalde duur naar onbeoaalde
duur
a
Vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar
naar een permanente vergunning (art. 390 DOV): het betreft een
vraag van de exploitant zelf
a
Bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van
twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (art
83, S 1, lid 3 DOV)
Melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting
of activiteit
a
Overdracht (art. 79 DOV)
Vraag tot afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden (arL. 104 DOV)
Aanvraag stedenbouwkundig attest (art. 5.3. 1.VCRO)
Aanvraag voor het houden van een projectvergadering (art. I DOV)
Melding akte name (ar[.4.2.2. en 4.2.2.11VCRO)
Advies inzake verdeling van een onroerend goed zonder dat een
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is afgegeven (art.
5.2.2. VCRO)
ïoesturen as-builtattest (art. 4.2.9.VCRO) (inclusief controle van het asbuiltattest)
Aanvraag attest voor verkavelingsakte (arl. 4.4.16. VCRO)
Aanvraag van informatie
a
Aanvraag vastgoedinformatie, per kadastraal perceel (art. 5.2.6.

108,00
324,00

324,00

432,00

108,00
54,00
81,00
324,00

81,00

81,00

81,00
81,00
54,00
324,00
54,00
54,00

108,00
54,00
180,00

vcRo)

Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel vergunningen- en
plannen register), per kadastraal perceel (arl.5.2.7. VCRO)
Vraag tot opname in het vergunningenregister als "vergund geacht" door het
college van burgemeester en schepenen (art. 5.1.3. VCRO)
Verleggen of afschaffen van voetwegen
Aanvraag planologisch attest (arl.4.4.24 e.v. VCRO)
a

54,00
108,00
600,00
2.500,00
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Aanvraag principieel akkoord voor aansnijding woonuitbreidingsgebied (art.
5.6.6 s2 vcRo)
Procedurestap
o
Voor het publiceren van berichten van bekendmaking in het kader
van een openbaar ondezoek in dag- of weekbladen (art. 22 BOV)
o
lndividuele kennisgeving aan kadastrale eigenaars en omwonenden
(art.23 BOV)

2.500,00

Publicatiekost
en
Bedrag van de
aangetekende
zendingen
o
Voor het organiseren van een informatievergadering (art. 23 DOV en
324,00
art.25 BOV)
Vergoeding voor een conformiteitsattest (art.7 e.v. DV\M voor:
- zelfstandige woning;
62,50
- kamenroning;
62,50
verhoogd met € 12,50 per kamer, met een maximum van € 1.250 per
gebouw.

[1] Het betreft een aanvraag waarbij er een openbaar onderzoek dient georganiseerd te
worden. Hieronder vallen niet de aanvragen tot meergezinswoningen.
[2] Het betreft een aanvraag waarbij er geen openbaar ondezoek dient georganiseerd te
worden. Hieronder vallen niet de meergezinswoningen.
[3] Projecten waarbij meerdere woongelegenheden worden aangevraagd vallen hier niet
onder.

[4] Het betreft een aanvraag waarbij er een openbaar ondezoek dient georganiseerd te
wórden. Hieronder vallen niet de aanvragen tot meergezinswoningen.
[5] Het betreft een aanvraag waarbij er geen openbaar onderzoek dient georganiseerd te
worden. Hieronder vallen niet de meergezinswoningen.
[6] Projecten waarbij meerdere woongelegenheden worden aangevraagd vallen hier niet
onder.
[7] Het betreft een aanvraag waarbij er een openbaar onderzoek dient georganiseerd te
worden. Hieronder vallen niet de aanvragen tot meergezinswoningen.
[8] Het betreft een aanvraag waarbij er geen openbaar ondezoek dient georganiseerd te
worden. Hieronder vallen niet de meergezinswoningen,
[9] Projecten waarbij meerdere woongelegenheden worden aangevraagd vallen hier niet
onder.
[10] Het betreft een aanvraag waarbij enkel kleinhandelsactiviteiten worden aangevraagd.
lndien de aanvraag gecombineerd wordt met een stedenbouwkundig en/of milieutechnisch
aspect, dan wordt dit tarief toegepast én het specifieke tarief voor het stedenbouwkundige
en/of milieutechnisch aspect.
[11] Het betreft een aanvraag waarbij enkel een vegetatiewijziging wordt aangevraagd.
lndien de aanvraag gecombineerd wordt met een stedenbouwkundig en/of milieutechnisch
aspect, dan wordt dit tarief toegepast én het specifieke tarief voor het stedenbouwkundige
en/of milieutechnisch aspect.
a
a

a

Met MER-plicht wordt bedoeld: opmaak van een project-MER of opmaak van een
project-MERontheffing of opmaak van een project-MERscreening.
ln gevaltot aanvraag van een omgevingsvergunning tot regularisatie, zijnde een
aanvraag die tot doel heeft een bestaande niet-vergunde toestand te vergunnen,
worden bovenvermelde tarieven verdubbeld.
ln geval tot w¡ziging van de vergunningsaanvraag na openbaar onderzoek op
vezoek van de vergunningsaanvrager conform artikel 30 (DOV), worden
bovenvermelde tarieven verdubbeld.
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a

lndien in de beroepsprocedure een omgevingsvergunning wordt afgeleverd, dan zal
er een herberekening van de tarieven worden toegepast.
lndien tijdens de procedure een aanvraag tot omgevingsvergunning wordt
ingetrokken , dan zal deze handeling gelijkgesteld worden met een weigering en zal
zodoende het tarief voor een weigering gerekend te worden.
lndien de aanvraag tot vergunning wordt aangevraagd bij de provincie en/of
Vlaamse Overheid, dan zullen de bovenstaande tarieven voor de behandeling van
het desbetreffende aanvraag aangerekend worden.

2. De belasting wordt, vanaf het aanslagjaar 2021, op 1 januari automatisch herzien op
basis van de schommelingen van de gezondheidsindex, volgens volgende formule:
Nieuw tarief

=

oud tarief x nieuwe index
Basisindex

De basisindex is de gezondheidsindex van toepassing voor de maand december 2019
De nieuwe index is de gezondheidsindex van toepassing in de loop van de maand
december die voorafgaat aan de herziening van het bedrag van de belasting.
De verkregen resultaten worden naar de hogere euro afgerond.

Afwijking en vrijstelling
Artikel4. - Worden van de belasting vrijgesteld:

.

er worcien op cieze gemeeniebeiasting geen arwijkingen of vrijsteiiingen roegekeno

Wijze van inning
Artikel 5. - De belasting wordt contant ingevorderd, cash tegen betalingsbewijs of via
overschrijving op rekening van het gemeentebestuur. Bij gebreke van betaling wordt de
belasting ingekohierd, conform het gemeentelijk retributiereglement betreffende de
vaststelling van de invorderingskosten voor fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Bezwaarprocedure
Artikel 6. - De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college
van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk,
gemotiveerd en ondertekend worden ingediend. De indiening moet, op straffe van verval,
gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend
op de datum van vezending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag
of vanaf de datum van de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien dagen na
de indiening ervan.
Algemene bepalingen
Artikel 7. - De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.

Bestuurlijk toezicht
Artikel 8. - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden

Bekendmaking en inwerkingtreding
Artikel 9. - Onderhavig belastingreglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
De bekendmaking alsook de inwerkingtreding van deze verordening gebeurt respectievelijk
en overeenkomstig artikels 285 Vm 288 van het decreet Lokaal Bestuur.
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NAMENS DE RAAD,

Algemeen Directeur,
(get.) Koen Vanholder

Gemeenteraadsvoozitter,
(get.) lnes Swaelens
Voor eensluidend afschrift ,
Ternat, 20 december 2019

Koen Vanholder
Algemeen Directeur

lnes Swaelens
Gemeenteraadsvoorzitter

