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Dagorde 02

Reglement met betrekking tot de contantbelasting op de afgifte van omgevings- en
natu u rvergu n n i ngsaanvragen

BBC

Algemene financiering

lnleiding

Eric De Vriendt, schepenen

Voorwerp
en motivering

De komst van de omgevingsvergunning verandert het vergunningenlandschap. Enerzijds
verenigt ze de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen
zullen worden ingediend bij één loket, het omgevingsloket 1= s.. digitaal
uitwisselingsplatform), waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde zullen worden
georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten. Anderzijds
wordt door de omgevingsvergunning de nadruk gelegd op een digitale verwerking en
afhandeling. Op elk moment kan onder meer door de aanvrager de gebeurtenissen in zijn of
haar dossier digitaal worden geraadpleegd.
Door de komst van de omgevingsvergunning dringt zich een herziening op van het
reglement met betrekking tot de contantbelasting op de afgifte van stedenbouwkundige-,
verkavelings- en milieuaanvragen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
19.12.2013. Deze herziening verlaat dus de verouderde begrippen en termen en voorziet in
vernieuwde begrippen en termen aangepast aan het voormeld omgevingsverhaal. De hierin
voorgestelde tarieven zijn evenwel een extract van de reeds door de gemeenteraad in zitting
van 19.1 2.2013 aangenomen tarieven. De in dit besluit voorgestelde tarieven dragen bij tot
de verdere financiële behoeften van de gemeente ter bekostiging van de behandeling van
diverse aanvragen en meldingen binnen het omgevingsverhaal.
Met ingang van de datum van de omgevingsvergunning (normaalgezien 01.01.2018)wordt
dien ten gevolge aan de gemeenteraad gevraagd het nieuwe reglement met betrekking tot
de contantbelasting op de afgifte van omgevings- en natuurvergunningsaanvragen goed te

-

fiscale aangelegenheden

keuren.
Verwijzingen

Gemeenteraadbesluit van 19.1 2.2013 met betrekking tot de contantbelasting op de afgifte
van stedenbouwkundige-, verkavelings- en milieuaanvragen.

Regelgeving

Decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen
Omzendbrief BB 2008/07 inzake het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Gemeentedecreet

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Het decreet van 25 april2O14 betreffende de omgevingsvergunning
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet
van 25 april2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen
Tussenkomsten

Raadslid Louis lde vindt invoering van de omgevingsvergunning en digitalisering positief en
vindt dat er moet beleidsmatig nagedacht worden over de retributie en stelt daarom 2
amendementen voor.

Raadslid Louis lde vraagt een amendement op te nemen bij dagorde 2, dat luidt als volgt:
"De aanvraag voor natuurvergunning wordt op 0 euro gezet in plaats van 15 euro".
Aangevoerde motivatie: "Op die manier bouwen we zo weinig mogelijk drempels in voor
natuurlijke personen of andere rechtspersonen die wensen de natuur een duwtje in de rug te
geven."
Stemming bij handopsteking over het voorliggend amendement, conform het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag:
I stemmen ja: Marleen Vanwildemeersch, Bruno Tuybens, Hilde Eeckhout, Patrick Moreels,
Francia Neirinck, Louis lde, Gerda Van Den Bulcke, Edith De Temmerman
10 stemmen neen: Eric De Vriendt, Jozef Van den Bulcke, Pascale Adriaens, Karen De
Colfmacker, Mario Baert, Chris Kesteleyn, Werner Baudewijn, Johan De Bleecker, Guido De
Temmerman, Freddy Flamand
Het amendement van raadslid Louis lde wordt venrorpen.
Raadslid Louis lde vraagt een amendement op te nemen bij dagorde 2, dat luidt als volgt:
"De melding van erfgoed handelingen wordt op 0 euro gezet in plaats van 25 euro".
Aangevoerde motivatie: "Op die manier bouwen we zo weinig mogelijk drempels in voor
natuurlijke personen of andere rechtspersonen die actief erfgoed wensen te bewaren en te
beschermen".
Stemming bij handopsteking over het voorliggend amendement, conform het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag:
8 stemmen ja: Marleen Vanwildemeersch, Bruno Tuybens, Hilde Eeckhout, Patrick Moreels,
Francia Neirinck, Louis lde, Gerda Van Den Bulcke, Edith De Temmerman;
10 stemmen neen: Eric De Vriendt, Jozef Van den Bulcke, Pascale Adriaens, Karen De
Colfmacker, Mario Baert, Chris Kesteleyn, Werner Baudewijn, Johan De Bleecker, Guido De
Temmerman, Freddy Flamand
Het amendement van raadslid Louis lde wordt venvorpen.
Raadslid Bruno Tuybens stelt dat niet alles bij het oude blijft en haalt bepaalde voorbeelden
aan (bv. aanvragen gewone procedure - melding erfgoed handeling) die verhoging
inhouden. Vorig reglement gold tot einde 2019 en dat is contract met burger dat nu wordt
verbroken.

Raadslid Hilde Eeckhout stelt dat het gaat om verkapte belastingsverhoging. Verneemt via
via intentie om enkel te werken op afspraak en is daarmee niet akkoord.
Raadslid Louis lde verwijst naar stemgedrag in 2013. Wrlzigen moet kunnen in kader beleid.

Schepen Eric De Vriendt wijst raadslid Tuybens op zijn stemgedrag bij
gemeenteraadsbesluit dienaangaande van 17.12.2012 en zegt dat kosten door aanvrager
moeten worden gedragen, tarieven dezelfde zijn maar dat naamgeving soms is veranderd.
Duidelijk identiek dezelfde prijzen. Dit is geen belastingverhoging. Vergoeding voor elke
aanvraag is rechtvaardig. Op afspraak kan burger beter bediend worden maar stelt duidelijk
dat loket open blijft.
Raadslid Bruno Tuybens vraagt schorsing om hem door schepen De Vriendt overhandigd
gemeenteraadsbesluit terzake van 2012 te kunnen inkijken. Daarna volgt kleine discussie
omtrent vergelijking gemeenteraadsbesluiten 2012 en 2O13lerzake, i.v.m tarief als er

openbaar onderzoek is.
Stemming

Stemming bij handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag:
10 stemmen ja: Eric De Vriendt, Jozef Van den Bulcke, Pascale Adriaens, Karen De
Colfmacker, Mario Baert, Chris Kesteleyn, Werner Baudewijn, Johan De Bleecker, Guido De
Temmerman, Freddy Flamand
B stemmen neen: Marleen Vanwildemeersch, Bruno Tuybens, Hilde Eeckhout, Patrick
Moreels, Francia Neirinck, Louis lde, Gerda Van Den Bulcke, Edith De Temmerman
0 onthoudingen

Besluit

Art. 1 - Met ingang van de datum van de implementatie van de omgevingsvergunning op het
gemeentelijke niveau van Zwalm wordt het reglement met betrekking tot de contantbelasting
op de afgifte van stedenbouwkundige-, verkavelings- en milieuaanvragen - 2O14Iol en met
20'19 opgeheven en vervangen door het voorliggend besluit tot en met 31 .12.2019.

Arl'2 - De contantbelasting is verschuldigd door degene die de aanvraag doet. lndien de
aanvraag uitgaat van een publieke overheid voor werken aan of op openbaar domein is er
vrijstelling van contantbelasting. Een aanvraag, dat uitsluitend de aanleg van kleine
landschapselementen (KLE's) betreft, is eveneens vrijgesteld van contantbelasting.

- De contantbelasting moet worden betaald voor zover het dossier ontvankelijk en
volledig wordt verklaard, onafhankelijk van de beslissing door het college van burgemeester

Art. 3

en schepenen over de aanvraag voor omgevings- en natuurvergunning. lndien het dossier
niet ontvankelijk en volledig wordt verklaard, wordt geen contantbelasting gevraagd.
Art. 4 - Als blijkt dat de aanvraag niet bij de juiste overheid is ingediend en door de
gemeente wordt doorgestuurd naar de bevoegde overheid, ¡vordt geen contantbelasting
geheven.

Art. 5 $1. Er wordt een contantbelasting gevestigd op de aanvragen tot omgevingsvergunning voor
of de melding van stedenbouwkundige handelingen en het exploiteren van llOA (ingedeeldç
inrichtingen of activiteiten) in toepassing van het omgevingsvergunningsdecreet. De
contantbelasting wordt als volgt vastgesteld voor dossiers waarvoor de gemeente, de
provincie of de Vlaamse overheid vergunningverlenende overheid is:

-

Aanvraag vereenvoudigde procedure voor (aanvragen zonder openbaar onderzoek):
o stedenbouwkundige handelingen: € 25

o
o

llOA:€ 25
gemengd project (stedenbouw en milieu): € 50

Aanvraag gewone procedure voor (aanvragen met openbaar onderzoek):
o stedenbouwkundige handelingen: € 75

o
o

llOA:€ 50
gemengd project (stedenbouw en milieu): € 125

Aanvraag tot verkavelen van gronden (zonder wegenis):
o €75perlot meteen minimum van€ 100 en een maximum van € 1.000

Aanvraag tot verkavelen van gronden (met wegenis):
o € 250 verhoogd met € 75 per lot met een maximum van € 1.250
Aanvraag tot bijstellen van een verkaveling (zonder wegenis):
o € 75 per lot met een minimum van € 100 en een maximum van € 1 .000
Aanvraag tot bijstellen van een verkaveling (met wegenis):
o € 250 verhoogd met € 75 per lot met een maximum van € 1.250
Aanvraag tot bijstellen van de milieuvoorwaarden op vraag van de exploitant: € 50
Melding van:

o
o
o
o

erfgoed handelingen: € 25
stedenbouwkundige handelingen: € 25

llOA:€ 25
gemengd project (stedenbouw en milieu): € 50

Mededeling met vraag tot omzetting van milieuvergunning naar permanente
omgevingsvergunning: € 50

-

Aanvraag van een stedenbouwkundig- of een planologisch attest: € 50
$2. Er wordt een contantbelasting gevestigd op de aanvragen voor het afleveren van een
natuurvergunning in het kader van het natuurdecreet:

- Aanvraag natuurvergunning:€ 15
Art. 6 - De in art. 5 vermelde belastbare feiten dienen te worden geïnterpreteerd zoals
beschreven in de vigerende regelgeving.
Art. 7 - De contantbelasting wordt contant betaald tegen de afgifte van een betalingsbewijs
of op zicht van een factuur. Bij gebreke aan betaling wordt de contantbelasting ingekohierd
en wordt ze een kohierbelasting.

- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30.05.2008, zijn de
bepalingen van titel Vll, (Vestiging en lnvordering van de belastingen) hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie),
6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting
waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest, rechten en voorrechten van de schatkist,
strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175
Art. 8

van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft onder meer de verjaring en de
vervolgingen) van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten
betreffen.

I - De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze contantbelasting bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend
en gemotiveerd. De indiening moet op straffe van vervalworden ingediend binnen een
termijn van drie 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. Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid
dat speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening
van het bezwaarschrift, een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in
voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder.
Art.

Art. 10 - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Namens de gemeenteraad,
de gemeentesecretaris, wnd.
(get) P. Lefever

de voozitter

(get)W. Baudewijn
Voor eensluidend afschrift : 7 11212017
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