Provincie Oost‐Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 29 JANUARI 2013 om 19 uur

Aanwezig:

TEIRLINCK Nele, Voorzitter;
VANDE CATSYNE Anny, Burgemeester;
BAUWENS Marc, DUWIJN Guy, DE COKER Herman, LIPPENS Steven, DE MAESENEIRE Hilde,
PROVOST Danny, NACHTERGAELE Joris, VAN QUICKELBERGHE Simon, MEIRHAEGHE Filip,
VAN QUICKELBERGHE Isabel, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, VAN HEDDEGEM Yves, VAN
WELDEN Marijke, DE TOLLENAERE Ann, Raadsleden;
DIDIER Mark, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd:

VAN BOVEN Herman, raadslid

HEFFING
VAN
EEN
GEMEENTEBELASTING
OP
DE
AFGIFTE
VAN
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN EN MILIEUVERGUNNINGEN VOOR DE
PERIODE 2013‐2018
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, met het vereiste quorum;
BEVOEGHEID

Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012.
JURIDISCHE GRONDSLAG

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, laatst gewijzigd bij decreet van 21 december
2012.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie‐ en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning ‐ (Vlarem Titel I), laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering
van 16 november 2012.
Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag
voor een stedenbouwkundige vergunning, laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 19
oktober 2012.
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter
uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, laatst gewijzigd bij Ministerieel Besluit van
28 oktober 2010.
MOTIVERING

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen brengen een grotere
werklast met zich mee. Deze werklast rechtvaardigt de heffing van een “dossiertaks”.
Met de huidige dossiertaks zijn lang niet alle kosten zijn gedekt; elk dossier kost minstens 25 euro aan
portkosten alleen. Er wordt best een onderscheid per soort dossier gemaakt.
In functie van de financiële toestand van de gemeente wenst het bestuur deze dossiertaks te heffen
voor een termijn van zes jaar.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen;
Artikel 1:

Voor een periode van zes jaar eindigend op 31 december 2018 wordt een belasting
(dossiertaks) geheven op de aflevering van milieuvergunningen en stedenbouwkundige
vergunningen.

Art. 2:

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:






Verkavelingsvergunning:
Stedenbouwkundige vergunning:
Milieuvergunning klasse I:
Milieuvergunning klasse II:
Melding:

25 euro
25 euro
250 euro
80 euro
25 euro

Vergunningen voor particuliere klasse III inrichtingen voor de melding van opslag
propaangas en opslag stookolie, bebossingsvergunningen en natuurvergunningen worden
vrijgesteld van deze belasting.
Portkosten in het kader van een openbaar onderzoek worden verrekend zoals bepaald in de
Codex ruimtelijke ordening.
Art. 3:

De belasting is contant te betalen: cash, via proton of bancontact en wordt geheven op het
ogenblik van de aanvraag van het belastbare stuk.
Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het opstellen van een factuur waarop
het belastingbedrag is vermeld. Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting
ambtshalve ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. De aan de belasting onderworpen
personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een of ander stuk indienen,
moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag der belasting in bewaring geven
indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden.

Art. 4:

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, de gewestelijke
ontvanger, de afdeling interne zaken en de afdeling grondgebiedzaken.

Namens de Raad:
De Gemeentesecretaris,
M. DIDIER

De Voorzitter,
N. TEIRLINCK
Voor eensluidend uittreksel:
Maarkedal, 30 januari 2013

De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter,

M. DIDIER

N. TEIRLINCK

