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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING van25-04-2017
***************************************
Aanwezig:
Jean Dooms, Gemeenteraadsvoorzitter
Luc Wachtelaer, Burgemeester
Rutger Belsack, Jozet Borremans, Guido Van Cauwelaert, Hilde Van Overstraeten, Linda
Billens, Jean Trembloy, Schepenen
Frans Holsters, Ronald Parys, Fred Dielens, Marc Faes, MichelVanderhasselt, Gunter
Desmet, Armand Van Malderen, Astrid Roeges, Rony De Backer, Sven De Paepe,
Kathleen Platteau, Geert De Feyter, Christiane Servranckx, Antoinette Taelemans, Angelo
Van Wilderen, Nele Vandenbulcke, Hilde De Backer, Oliva De Vidts, Gemeenteraadsleden
Koen Vanholder, Gemeentesecretaris

14. Belastingreglement op de afgifte van vergunningsaanvragen en meldingen in het
kader van de omgevingsvergunning (decreet van 25 april2014l.
De Raad,

Bevoegdheid
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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;

Juridische grond
Gelet op het decreet van 25 april2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen;
Gelet op het decreet van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
(DABM);
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO);

Gonsiderans
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 17 december 2013 houdende vaststelling
van de gemeentebelastingen op de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen en
stedenbouwkundige inlichtingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 17 december 2013 houdende vaststelling
van de gemeentebelastingen op de afgifte van milieu- en natuurvergunningen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 15 december 2015 houdende aanpassing
van het belastingreglement op de aangifte van milieu- en natuurvergunningen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende vaststelling van het
huishoudelijk reglement-fiscaliteit;
Overwegende dat ingevolge art.797 van het besluit van de Vlaamse regering van 27
november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning, dit decreet - in de huidige stand van zaken - grotendeels in werking
treedt vanaf 23 februari 2017 , zijnde één jaar na publicatie van het BVR in het Belgisch
Staatsblad;
Ovenrvegende dat door een aantal technische problemen de lokale dienstenleveranciers er
niet in slagen om de software van de lokale besturen af te stemmen op het Vlaams
Omgevingsloket;
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Overwegende dat het decreet houdende de nadere implementatie van de
omgevingsvergunning, goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement
van 25 januari 2017 (stuk 1059 -Nr.1) de mogelijkheid biedt om de implementatie van de
omgevingsvergunning uit te stellen;
Overuvegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2februari 2017
heeft beslist om de invoering van het omgevingsvergunning uit te stellen tot 1 juni 2Q17;
Ovenregende dat bijgevolg vanaf 1 juni 2017 stedenbouwkundige handelingen
verkavelingen en de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten worden
ondenrvorpen aan één procedure zoals bepaald door het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
Gelet op artikel 5 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning waar door
verwijzing naar het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wordt bepaald welke handelingen
vergunnings- en meldingsplichtig zijn;
Ovenruegende dat de gemeenteraadsbeslissingen van 17 december 2013 en 15 december
2015 houdende respectievelijk de vaststelling van de gemeentebelasting op de afgifte van
stedenbouwkundige vergunningen en inlichtingen en de afgifte van milieu- en
natuurvergunningen veruvijzen naar begrippen die met ingang van de invoering van de
omgevingsvergunning verdwijnen
Ovenruegende dat er zoals nader bepaald in het decreet betreffende de
omgevingsvergunning maar één procedure zal bestaan en het nodig is een nieuw
belastingreglement voor te leggen aan de gemeenteraad;
Ovenrvegende dat de voorgestelde belastingen in correlatie staan tot de vroegere tarieven
vastgesteld bij de gemeenteraadsbeslissingen van 17 december 2013 en 15 december
2015;
Gelet op de financiële toestand;
Overuvegende dat de afgifte van administratieve documenten lasten voor de gemeente
meebrengt en dat het gepast is hiervoor van de belanghebbenden een belasting te eisen;
Gelet op het openbaar onderzoek;
,

;

Adviezen en voorstel
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel

1

Er wordt een belasting gegeven op de vergunningsaanvragen en meldingen zoals bedoeld
in art 5 van het decreet van 25 april2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Artikel

2

De belasting is verschuldigd door de aanvrager of de melder die gehouden is tot het
indienen van de vraag of het indienen van de melding.

Artikel

3

De belasting is verschuldigd ongeacht het bestuursniveau waar de aanvraag of melding
wordt gedaan en ongeacht het bestuursniveau dat dient te beslissen.
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Artikel4
De belasting bedraagt in euro:
Aanvraag van een omgevingsvergunning, met enkel een stedenbouwkundig
luik
Vergunning -tarief per woongelegenheid

-

75,00

Weigering
25,00
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting
2.000,00
klasse I -MER- of OVR-plichtig (al dan niet in combinatie met een
stedenbouwkundige handeling) - gewone procedure
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting
1.500,00
klasse 1 (al dan niet in combinatie met een stedenbouwkundige handeling)
- gewone procedure
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting
100,00
klasse I (al dan niet in combinatie met een stedenbouwkundige handeling)
- vereenvoudigde procedure
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting
300,00
klasse 2 en 2A (al dan niet in combinatie met een stedenbouwkundige
h andeling) - gewone procedure
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting
100,0c
klasse 2 en 2A (al dan niet in combinatie met een stedenbouwkundige
handeling) -vereenvoudigde procedure
Aanvraag met enkel meldingsplicht (llOA klasse 3 of/en meldingsplicht
75,0C
stedenbouwkundige handeling)
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
(al dan niet met wegenis)
Vergunning per woongelegenheid in de verkaveling
100,00

-

Weigering
Verzoek b¡stelling of afwijking milieuvoorwaarden op verzoek van de
exploitant
Verzoek bijstelling verkaveling op verzoek van de exploitant

-

50,00
300 t 00

Vergunning

100,00

Per bijkomende woongelegenheid

100,00

Weigering

50,00

Artikel 5
Alle belastingen, vastgesteld bij de gemeenteraadsbeslissingen van 17 december 2013 en
15 december 2015 houdende respectievelijk de vaststelling van de gemeentebelasting op
de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen en inlichtingen en de afgifte van milieu- en
natuurvergunningen, dewelke niet ressorteren onder de vergunningsaanvragen en
meldingen zoals bedoeld in art 5 van het decreetvan 25 april2014 betreffende de
omgevingsvergunning blijven integraal van toepassing.

Artikel

6

De belasting wordt contant ingevorderd, cash tegen betalingsbewijs of via overschrijving op
rekening van het gemeentebestuur. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd
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Artikel

7

Dit reglement treedt in werking op het moment dat het uitstel van implementatie van het
decreet van 25 april2014 betreffende de omgevingsvergunning een einde neemt. Voor de
gemeente Ternat betekent dit vanaf 1 juni 2017 t.e.m. aanslagjaar 2019.

Artikel

I

De belastingplichtige 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
volgende op de datum van verzending 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.

Artikel

9

Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt

Artikel l0
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.

NAMENS DE RAAD,
Gemeentesecretaris,
(get.) Koen Vanholder

Gemeenteraadsvoorzitter,
(get.) Jean Dooms

Voor eensluidend afschrift
Ternat, I mei 2017

Gemeentesecretaris

,

Jean Dooms
nteraadsvoorzitter

