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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

zitting van 18 november 2O19

Aanwez¡o: Dieter De Mets, voorzitter van de gemeenteraad

Denis Dierick, burgemeester

Peter Declercq, Christophe De Boever, Dirk Martens, Peggy Demoor, Tanja Eeckhout, schepenen

Hugo Leroy, Karel Hubau, Paul Carion, Nadine De Stercke, Jef Vermaere, Wim Malfroot, Luc Goemaere,
Veronique Dedeyne, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher, Christine De Cooman, Isabelle Tuypens, Nele
Melkebeke, Steffi Beyaert, Peter De Rycke, raadsleden

Serge Ronsse, algemeen d¡recteur

Verontschuldiod: Ankie D'Hollander, gemeenteraadslid

Afwezio: /

Retributie oo omoevinosverounninqen

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;

BEVOEGDHEID

Grondwet, artikel 173.

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 53 en 4t 2e lid 14o

JURiDISCH KADER

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, titel V.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009, titel IV, Hoofdstuk II.
Decreet van 25 apríl 2Ot4 betreffende de omgevingsvergunning.
Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, en latere wijzigingen, betreffende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) met indelingslijst als bijlage 1.

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2OL4, en latere wijzigingen, betreffende algemene en
sectorale voorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III).
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter
uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van de handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april2014
betreffende de omgevingsvergunning.

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding
van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

Omzendbrief KBIABB 2OL9/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2OL7 houdende vaststellen van een belasting op omgevingsdossiers.

Gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 houdende vaststellen van een retributie op de
invorderingskosten van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve
sancties.

MOTIVERING

De omgevingsvergunníng verenigt de vroegere stedenbouwkundíge vergunning, verkavelingsvergunning
en milieuvergunning. Sinds 1 januari 2018 moeten alle gemeenten de regelgeving van de
omgevingsvergunning toepassen en werken met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.
Titel IV, Hoofdstuk II van de VCRO behandelt de vergunningsplicht. Er is een onderscheid tussen
vergunningsplichtige en meldingsplichtige handelingen. De meldingsplicht betreft de gevallen waarin de
beoordelingsruimte van het bestuur minimaal is vanwege het eenvoudige en gangbare karakter van de
handelingen in kwestie of de onderworpenheid van de handelingen aan nauwkeurige voorschriften. Die
dossiers zijn per definitie eenvoudiger te behandelen omdat er geen externe adviezen of openbare



onderzoeken nodig zijn en slechts een aktename vere¡st is zonder dat beslissingen getroffen moeten
worden.

Het tarief voor de afgifte van omgevíngsvergunningen kan daarom gedifferentieerd worden op basis van
de dossiersamenstelling, de omvang van het dossier, het aantal te presteren werkuren en de gemaakte
onkosten. Het bedrag van de een retributie moet in een redelijke verhouding staan tot de tegenprestatie
van de gemeente. Meldingsplichtige dossiers zijn per definitie meer eenvoudige dossiers voor de
gemeente. De gevraagde vergoeding mag niet hoger zijn dan het tarief bij een eenvoudige
dossiersamenstel I i ng.

Het belastingreglement van 26 juni 2OI7 op omgevingsdossiers vervalt per 31 december 2019. Het is
aangewezen om de bepalingen uit het belastingreglement over te nemen in een retributiereglement met
ingang van 1 januari 202O.

Ingeval van weigering of nalatigheid in hoofde van de debiteur om het verschuldigd bedrag te betalen,
zal de invordering van de retributie ingeval van onbetwiste niet-fiscale ontvangsten gebeuren bij
dwangbevel, en ingeval van betwiste niet-fiscale ontvangsten overeenkomstig de wetsbepalingen
betreftende de burgerlijke rechtsprocedure.

Wijzigingen t.o.v. het belastingreglement van 26 juni 2017:
. voornamelijk de toevoeging van de kosten welke de gemeente heeft aan de adviesvragen bij

Farys (rioleringen) en Veneco (erfgoedtoets). Farys en Veneco rekenen de prestatie-uren voor
het ultbrengen van de technlsche advlezen lntegraâl door aan de gemeente. Een eenvoudlge
adviesvraag (aansluitbaarheid op de riolering) kost gemiddeld € 50 per advies, een uitgebreid
advies (verkavelingen met wegenis) kost gemiddeld € 1.050 per advies.

. voor aanvragen aan gebouwen opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed, dient een
ertgoedtoets uitgebracht te worden. Ons bestuur heeft geen erfgoedconsulent in huis en doet
daarvoor beroep op Veneco. De gemiddelde kostprijs hiervoor bedraagt € 300 per advies.

. verder zijn er nog enkele beperkte tekstuele aanpassingen, alsook de uitbreiding van de
omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen en kleinhandelsactiviteiten.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Art. 1: Met ingang van 1 januari 2020 en dit voor een termijn eindigend op 31 december 2425 wordt een
retributie geheven op de aanvragen voor omgevingsvergunningen, meldingen van
omgevingsdossiers, aanvragen tot bijstelling van de verkaveling en verzoeken tot bijstelling of
afwijking van de milieuvoorwaarden.

Art. 2: Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving Bedrag

Aanvraag van een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen
zonder medewerking architect
en (eventueel) IIOA hoogstens klasse 3

€50

Aanvraag van een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen
met medewerking architect
en (eventueel) IIOA hoogstens klasse 3

€ 100

Aanvraag van een omgevingsvergunning
voor een ingedeelde inrichting klasse 1 (IIOA klasse 1)
(eventueel) in combinatie met stedenbouwkundige
handelingen

€ 300

Aanvraag van een omgevingsvergunning
voor IIOA voor een ingedeelde inrichting klasse 2 (IIOA
klasse 2)
(eventueel) in combinatie met stedenbouwkundige
nandelingen

€ 200

3mgevingsproject met enkel meldingsplicht
(IIOA klasse 3 of meldingsplicht enkel stedenbouw)
¡f een combinatie van meldingsplichtige handelingen
IIIOA klasse 3 en een stedenbouwkundige melding)

€30

\artvraag voor orÌrgevirrgsvergurrrrirrg voor wijzigirrg
regetatie €50



Aanvraag omgevingsvergunning voor
kl ei n ha ndelsactiviteiten €100

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden, met wegenis € 250

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden, zonder wegenis € 125

Aanvraag tot b¡jstelling van de verkaveling op verzoek
van de aanvrager, met wegenis € 250

Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling op verzoek
ran de aanvrager, zonder wegenis € 125

y'erzoek bijstelling of afwijking van de
nilieuvoorwaarden €50

Afgifte van een planologisch attest € 250

Afgifte van een stedenbouwkundig attest €50
Afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel (per
perceel) €40

Aanvraag in het kader van de informatieplicht
van de instrumenterende ambtenaar en m.b.t.
cvereenkomsten (art. 137 en 142 decreet RO)
(per eigendomsdossier)

€ 100

De retributie wordt verhoogd met de kosten voor het openbaar onderzoek (inclusief RUP's):
. de gemaakte publicatiekosten, en,
. € 8 per aangetekende zending.

De belasting wordt verhoogd met de kosten voor externe adviesvragen:
. eenvoudig advies Farys: € 50,
. uitgebreid advies Farys: € 1.050,
. advies Veneco erlgoedtoets: € 300.

Art. 3: De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag doet voor de in
artikel 2 opgesomde aanvragen.

Art. 4: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
. IIOA: "ingedeelde inrichting of activiteit" zoals omschreven in het besluit op de

omgevingsvergunning, en,
. perceel: het perceel of de percelen welke ruimtelijk één geheel vormen (dus niet de

individuele kadastrale nummers op zich).

Art. 5
Art. 6
Att.7

Art. 8

Zijn van de retributie vrijgesteld: alle overheidsinstellingen.
De retributie wordt betaald na ontvangst van een factuur.

Bij weigering of nalatigheid om het verschuldigd recht te betalen geschiedt de invordering
overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging voor zover de schuld ten aanzien van de gemeente
betwist wordt. Ingeval de verschuldigde retributie niet betwist wordt zal de invordering gebeuren
bij dwangbevel na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de dienst milieu en de dienst ruimtelijke ordening.
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 285 en 286 51 10 van
het decreet over het lokaal bestuur.
De toezichthoudende overheid zal in kennis worden gesteld volgens de bepalingen van artikel 330
van het decreet over het lokaal bestuur.



De

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,

De voorzitter van de gemeenteraad,
Mets

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFÏ,
Te Gavere, 19 november 2019

DeDe algemeen directeur,

Ronsse


