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Ref. 484
BELASTING OP HET AFLEVEREN VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN: STEDENBOUW EN HINDERLIJKE
INRICHTINGEN.
DE GEMEENTERAAD
Gelet op de grondwet, inzonderheid artikel 170§4;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42§3;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 28 juni 1985 houdende betreffende de milieuvergunning, en latere wijzigingen en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten, inzonderheid titel I van het Vlaams reglement betreffende de
milieuvergunningen (Vlarem) ;
Gelet op bijlage 1 van titel I van het Vlarem, houdende lijst volgens klasse van de als hinderlijk ingedeelde
inrichtingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit belasting op het afleveren van administratieve stukken: stedenbouw en
hinderlijke inrichtingen van 30 december 2013;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT :

14 ja-stemmen (Pierre Deneyer, Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine
Carels, Marc Deteye, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre,
Marleen Merckaert, Sara De Pelsemaeker, Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero), tegen 5 neenstemmen (Jean-Paul Souffriau, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut).

Artikel 1. :

Vanaf 1 februari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een belasting geheven op het
afleveren van administratieve stukken: stedenbouw en hinderlijke inrichtingen.

Artikel 2. :

§1. Voor het afleveren van documenten inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, worden de
belastingtarieven als volgt vastgesteld:
-

Stedenbouwkundige melding:
25 euro voor de akteneming van de melding

-

Stedenbouwkundige aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling (aanvragen
betreffende bouwwerken welke vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect, in
zoverre zij niet zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht, aanvragen betreffende
technische werken voor zover het geen gebouwen betreft, aanvragen betreffende
terreinwerken en/of rooien van bomen):
50 euro voor de stedenbouwkundige vergunning, bedrag te vermeerderen met 50 euro
per bijkomende woongelegenheid of appartement niet zijnde een zorgwoning
25 euro voor een weigering van de aanvraag
25 euro voor de akteneming van de intrekking door de aanvragers van de aanvraag,
nadat het dossier volledig en ontvankelijk werd verklaard

-

Stedenbouwkundige aanvraag met uitgebreide dossiersamenstelling (aanvragen
betreffende bouwwerken welke de medewerking van de architect vereisen, in zoverre
zij niet zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht):
75 euro voor de stedenbouwkundige vergunning, bedrag te vermeerderen met 50 euro
per bijkomende woongelegenheid of appartement niet zijnde een zorgwoning
25 euro voor een weigering van de aanvraag
25 euro, voor de akteneming van de intrekking door de aanvragers van de aanvraag,
nadat het dossier volledig en ontvankelijk werd verklaard

-

Verkavelingsaanvraag:
100 euro voor de verkavelingsvergunning
Bedrag te vermeerderen met 50 euro per bijkomende met een woning bebouwbare
kavel
Bedrag te vermeerderen met 125 euro per bijkomende met een woning bebouwbare
kavel volledig gelegen aan een in de verkaveling voorziene nieuwe wegbedding
25 euro voor de weigering van de verkavelingsaanvraag
25 euro voor de akteneming van de intrekking door de aanvragers van de aanvraag,
nadat het dossier volledig en ontvankelijk werd verklaard

-

Aanvraag verkavelingswijziging:
50 euro voor de verkavelingswijziging
25 euro voor de weigering van de verkavelingsaanvraag
25 euro voor de akteneming van de intrekking door de aanvragers van de aanvraag,
nadat het dossier volledig en ontvankelijk werd verklaard

-

Aanvraag stedenbouwkundig attest:
50 euro voor de afgifte van het attest

-

Planologisch attest:
250 euro voor de afgifte van het attest

-

Openbaar onderzoek:
25 euro voor het inrichten van een openbaar onderzoek, te vermeerderen met de
verzendingskosten voor elk aangetekend schrijven

-

stedenbouwkundige inlichtingen:
100 euro per perceel
Deze omvatten de inlichtingen van stedenbouwkundige aard (20 euro), uittreksel uit het
plannenregister (40 euro) en uittreksel uit het vergunningenregister (40 euro).

§2. Zijn vrijgesteld van deze belasting:
-

de aanvragen om een stedenbouwkundige vergunning, stedenbouwkundig attest of
verkavelingvergunning, die ingediend worden door een erkende sociale
bouwmaatschappij, openbare besturen of instellingen van openbaar nut.

Artikel 3. :

§1. Voor het afleveren van documenten inzake milieu, worden de belastingtarieven als volgt
vastgesteld:
1.000 euro:
100 euro:
100 euro:
50 euro:
25 euro:
Gratis:
Gratis:
Gratis:

Milieuvergunningsaanvraag voor het exploiteren van een nieuwe 1° klasse
inrichting, alsook het vernieuwen of veranderen van de vergunning met 1° of
2° klasse indelingsrubrieken.
Milieuvergunningsaanvraag voor het exploiteren van een nieuwe 2° klasse
inrichting, alsook het vernieuwen of veranderen van de vergunning.
Milieuvergunningsaanvraag voor een tijdelijke inrichting.
Meldingen 3° klasse activiteiten bij bestaande 1° en 2° klasse inrichtingen en
overname van een 2° klasse inrichting.
Meldingen 3° klasse inrichtingen.
Verlengen van een vergunning voor een tijdelijke inrichting of een vergunning
op proef.
Milieuvergunningsaanvraag voor een inrichting die na wijziging of aanvulling
van de indelingslijst van bijlage 1 van titel I van het Vlarem vergunningsplichtig
wordt (artikel 38 van het Vlarem).
Ambtshalve wijzigingen van de exploitatievoorwaarden conform artikel 45 van
titel I van het Vlarem.

§2. Zijn vrijgesteld van deze belasting:
de inrichtingen geëxploiteerd door de gemeentelijke overheid (o.a. containerpark,
werkplaatsen), onderwijsinstellingen, het OCMW, intercommunale verenigingen en
inrichtingen van de zorgverstrekkende sector voor opvang en huisvesting van personen
met een handicap.
meldingen met betrekking tot de opslag van stookolie, propaangas horende bij
particuliere woningen of gebouwen die om reden van de afwezigheid van een openbare
gasleiding niet kunnen aansluiten op aardgas.
meldingen met betrekking tot grondwaterwinningen voor particuliere woningen die om
reden van de afwezigheid van het openbaar waterleidingsnet geen gebruik kunnen
maken van leidingwater.
Artikel 4. :

De verschuldigde belasting wordt door middel van een overschrijving gestort in de
gemeentekas en dit na aflevering van het administratief document. Bij niet betaling wordt de
belasting van ambtswege ingekohierd en wordt een kohierbelasting.

Artikel 5. :

De belasting is verschuldigd door de persoon die een aanvraag doet naar deze administratieve
stukken.

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 worden ingediend en worden
gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend 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 vijftien dagen na de
indiening ervan.

Artikel 7. :

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 onderzoek en controle), 4 bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met
9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheidsen moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist,) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 8. :
Artikel 9. :

Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2014.
Volgend gemeenteraadsbesluit wordt met ingang van 1 februari 2014 opgeheven:
-

Artikel 10. :

Belasting op het afleveren van administratieve stukken: stedenbouw en hinderlijke
inrichtingen van 30 december 2013.

Van dit besluit wordt een afschrift overgemaakt aan de provinciegouverneur van VlaamsBrabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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