Provincie Antwerpen
Gemeente Sint-Amands
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
GEMEENTERAAD
ZITTING 30/05/2017
Aanwezig:

Peter Van Hoeymissen, Burgemeester
Bart De Schutter, Els De Smedt, Frans Joos, Eddy Ceurstemont, Heiko
Van Muylder, Schepenen
Jan Moeyersons, Raf De Blaiser, Koen Segers, Didier Aerts, Annelies
Reynaert, Erna Vingerhoets, Patrick De Luca, Ben Waumans, Femke
Vleminckx, Erik De Keersmaecker, Gino Steenssens, Jan Pauwels,
Maria Van Gucht, Lavinia De Maeyer, Raadsleden
Helena Lejon, Gemeentesecretaris

Verontschuldigd:

Goedkeuring belasting op handelingen in het kader van de omgevingsvergunning
De gemeenteraad,
Regelgeving
 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 42§3 en art.
42§2,15° (bevoegdheden gemeenteraad) en art.248 tot en met 264 (bestuurlijk
toezicht), en latere wijzigingen;
 de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
 het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
 het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en bijhorende
wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;
 de collegebeslissing van 7 februari 2017 waarbij uitstel van de datum van toepassing
van het omgevingsvergunningdecreet gemeld werd aan de minister, voor de dossiers
waarbij de gemeente de vergunningverlenende overheid is, en dit tot en met 31 mei
2017;
 het decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de
omgevingsvergunning van 24 mei 2017, waarbij beslist werd dat dossiers ingediend
vanaf 1 juni 2017 tot en met 31 december 2017, van rechtswege behandeld worden
op grond van de procedureregels die geldig waren op 22 februari 2017, op
voorwaarde dat de gemeente de vergunningverlenende overheid is;

Aanleiding / situering
De dossiers op provinciaal en gewestelijk niveau moeten vanaf 23 februari 2017 behandeld
worden volgens de nieuwe procedures van het omgevingsvergunningendecreet.
De gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2013 inzake de belasting op de aanvragen tot
het exploiteren van hinderlijke inrichtingen van eerste en tweede klasse en de
gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2016 (retributiereglement 2017 op
administratieve
prestaties)
inzake
de
dossierkosten
stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen, meldingen, verkavelingsaanvragen, stedenbouwkundige attesten en
planologische attesten blijven tot en met 31 december 2017 van toepassing.
Inhoud en motivering
Het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het
omgevingsvergunningendecreet vergt een aanzienlijke inzet van de gemeentelijke middelen
en het is billijk deze inzet ten dele door te rekenen aan degene op wiens initiatief en in wiens
voordeel de meldings- en vergunningsprocedures worden doorlopen.
Het is aangewezen voor bepaalde handelingen en aanvragers een vrijstelling te verlenen:
de gemeente wil aanvragen voor zuiver milieuvriendelijke activiteiten (warmtepomp,
zonneboiler, zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling voor gebouwen) of aanvragen waarvoor
een gemeentelijke toelage kan worden bekomen, niet ontmoedigen door een belasting;
het is eveneens billijk geen belasting te heffen op aanvragen waarvoor de gemeente
niet tijdig een beslissing nam wat leidt tot ambtshalve weigering;
de aanvragen van beschutte werkplaatsen, van overheden en daaraan ondergeschikte
besturen, aangezien dit gaat om aanvragen van algemeen belang;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit
Art. 1. Opheffing
Het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2013 inzake de belasting op de aanvragen tot
het exploiteren van hinderlijke inrichtingen van eerste en tweede klasse wordt opgeheven
op 1 januari 2018.
De bepalingen inzake de dossierkosten stedenbouwkundige vergunningsaanvragen,
meldingen, verkavelingsaanvragen, stedenbouwkundige attesten en planologische attesten
van het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2016 'retributiereglement 2017 op
administratieve prestaties' worden opgeheven op 1 januari 2018.
Art. 2. Belastbaar feit of voorwerp
Met ingang van 1 januari 2018 tot en met aanslagjaar 2019 wordt een belasting geheven op
behandeling van de vergunningsaanvragen of meldingen, zoals bepaald in het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, ongeacht de vergunningverlenende
overheid.
Art. 3. Tarieven
De belasting bestaat uit een belasting per dossiertype, onafhankelijk van de behandelende
overheid, en kan cumulatief aangevuld worden met een toeslag voor eventuele bijkomende
procedurestappen volgens onderstaande tabel.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:

3.1 Belasting per dossiertype

euro

Melding
50
 Gewone melding
 Overdracht van de vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of 50
activiteit
25
 Verval van de vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit
50
 Na wijziging indelingslijst milieu (bijlage 1 van VLAREM II)
0
 Afstand (bij verkaveling)
0
 Stopzetting (milieu)
Vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek)
 Algemeen (art. 11-1° (milieu) en art. 11-3° (gemengd) en art. 13-2° (verkaveling) van 150
het besluit)
50
 Algemeen (art. 13-1° (stedenbouw) van het besluit)
50
 Na wijziging indelingslijst milieu (bijlage 1 van VLAREM II)
150
 Bijstelling voorwaarden van een tijdelijk vergunde inrichting of activiteit
Korte procedure omzetting (met openbaar onderzoek)
300
 Omzetting termijn (milieuvergunningen vanaf 10/9/2002- zonder bezwaar)
Gewone procedure (met openbaar onderzoek)
300
 Verkavelingsaanvragen, incl. bijstelling
100
 Zuiver stedenbouwkundige aanvragen
 Overige aanvragen (nieuwe vergunning, hernieuwing, verandering of uitbreiding > 300
50% voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, en alle
gemengde aanvragen (stedenbouw-milieu)
300
 Bijstelling voorwaarden van een vergunde inrichting of activiteit
300
 Omzetting termijn (milieuvergunningen vanaf 10/9/2002 - na bezwaar; niet
cumulatief met de korte procedure hierboven vermeld)
Zijn meerdere bedragen uit bovenstaande tabel op een aanvraag van toepassing, dan geldt
alleen het hoogste bedrag.
3.2 Belasting per bijkomende procedurestap
euro
e
Toeslag voor externe aangetekende zendingen bij 1 klasse
150
Toeslag voor publicatie in krant of weekblad
werkelijke
kosten
Toeslag voor projectvergadering op verzoek van de aanvrager
100
Toeslag voor verplichte informatievergadering
150
Bestuurlijke lus door verzoek/fout van de aanvrager
50
(in voorkomend geval kan dit bovenstaande toeslagen herhalen)
Art. 4. Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd bij:
- aanvragen van beschutte werkplaatsen
- aanvragen van overheden en daaraan ondergeschikte besturen
- aanvragen voor zuiver milieuvriendelijke activiteiten (warmtepomp, zonneboiler,
zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling voor gebouwen)

- aanvragen waarvoor een gemeentelijke toelage kan worden bekomen
- ambtshalve opgestarte dossiers
- dossiers waarin de gemeente niet tijdig een beslissing nam.
Art. 5. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag of melding
heeft ingediend.
Art. 6. Contant belasting
De belasting wordt betaald na facturatie. Bij gebreke van betaling wordt de belasting
ingekohierd.
Art. 7. Toepassing decreet van 30 mei 2008
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.
Art. 8. Bekendmaking
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het
gemeentedecreet.
Art. 9. Inzendingsplicht
Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
Met 15 stemmen voor (Peter Van Hoeymissen, Bart De Schutter, Els De Smedt, Frans Joos,
Eddy Ceurstemont, Jan Moeyersons, Raf De Blaiser, Didier Aerts, Annelies Reynaert, Erna
Vingerhoets, Ben Waumans, Femke Vleminckx, Erik De Keersmaecker, Jan Pauwels, Maria
Van Gucht), 4 stemmen tegen (Koen Segers, Patrick De Luca, Gino Steenssens, Lavinia De
Maeyer)
Vastgesteld te Sint-Amands in de vergadering van de gemeenteraad
op datum van 30/05/2017
Namens de raad,
get. de Gemeentesecretaris,
Helena Lejon

get. de Burgemeester,
Peter Van Hoeymissen
Voor eensluidend afschrift
Sint-Amands, 20/09/2017

De Gemeentesecretaris,

Helena Lejon

De Burgemeester,

Peter Van Hoeymissen

