beraadslaging/proces verbaal
Kopie

gemeenteraad
Zitting van 27 november 2017
Besluit
A-punt

GOEDGEKEURD
Financiën

Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout,
schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde,
schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen; de heer Filip Dewinter,
raadslid; de heer Philip Heylen, raadslid; mevrouw Kathleen Van Brempt, raadslid; mevrouw Freya Piryns,
raadslid; de heer Gerolf Annemans, raadslid; de heer André Gantman, raadslid; mevrouw Güler Turan, raadslid;
de heer Robert Voorhamme, raadslid; mevrouw Anke Van dermeersch, raadslid; de heer Karim Bachar,
raadslid; mevrouw Monica De Coninck, raadslid; mevrouw Maya Detiège, raadslid; mevrouw Fauzaya
Talhaoui, raadslid; mevrouw Fatma Akbas, raadslid; mevrouw Greet van Gool, raadslid; de heer Bruno
Valkeniers, raadslid; de heer Toon Wassenberg, raadslid; de heer Wim Van Osselaer, raadslid; de heer Patrick
Janssen, raadslid; de heer Peter Mertens, raadslid; mevrouw Yasmine Kherbache, raadslid; mevrouw Liesbeth
Homans, raadslid; de heer Mohamed Chebaa Amimou, raadslid; de heer Wouter Vanbesien, raadslid; mevrouw
Mie Branders, raadslid; mevrouw Galina Matushina, raadslid; mevrouw Carine Leys, raadslid; mevrouw Lisa
Geets, raadslid; mevrouw Leyla Aydemir, raadslid; de heer Johan Klaps, raadslid; de heer Vic Van Aelst,
raadslid; mevrouw Danielle Meirsman, raadslid; de heer Dirk Rochtus, raadslid; mevrouw Martine Vrints,
raadslid; de heer Koen Laenens, raadslid; de heer Martijn Van Esbroeck, raadslid; de heer Franky Loveniers,
raadslid; de heer Danny Feyen, raadslid; de heer Jean Goedtkindt, raadslid; de heer Joris Giebens, raadslid;
mevrouw Kathy Kimpe, raadslid; de heer Kevin Vereecken, raadslid; mevrouw Fatima Talhaoui, raadslid; de
heer Dirk Van Duppen, raadslid; mevrouw Ikrame Kastit, raadslid; mevrouw Vera Drozdik, raadslid; de heer
Axel Polis
de heer Sven Cauwelier, stadssecretaris
Iedereen aanwezig, behalve:
mevrouw Ikrame Kastit, raadslid
Zijn verontschuldigd:
de heer Robert Voorhamme, raadslid; mevrouw Maya Detiège, raadslid; de heer Bruno Valkeniers, raadslid;
mevrouw Liesbeth Homans, raadslid; mevrouw Vera Drozdik, raadslid
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Gemeentelijke fiscaliteit - Belastingreglement op de
aanvraag van een omgevingsvergunning - Goedkeuring

Motivering
Aanleiding en context
De Vlaamse overheid keurde op 25 april 2014 het decreet betreffende de omgevingsvergunning goed.
Juridische grond
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Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit.
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale
projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, met als bijlage 1
de Vlaamse lijst en als bijlage 2 de provinciale lijst.
Titel IV en V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (VLAREM II).
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale
milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM II).
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige
functiewijzigingen.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 170 §4 van de Grondwet bepaalt de uitdrukkelijke bevoegdheid van de gemeenteraad voor het invoeren
van belastingen.
De artikelen 42 §3 en 43 §2 van het Gemeentedecreet bepalen de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad.
Argumentatie
Het verwerven van inkomsten via belastingen is noodzakelijk om de algemene uitgaven van de stad te
financieren.
Vanaf 1 januari 2018 vervangt de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning, de
milieuvergunning en de verkavelingsvergunning.
Nu worden de aanvragen van deze vergunningen belast onder verschillende belastingen:
 voor stedenbouwkundige vergunningen valt dit onder de belasting op afgifte van administratieve
stukken
 voor milieuvergunningen valt dit onder de belasting op de aanvragen in het kader van de
reglementeringen op de milieuvergunningen (Vlarem), bodemsaneringen (Vlarebo), springstoffen,
ioniserende straling, ondergrondse uitgravingen en pijpleidingen
Het is wenselijk om voor de nieuwe omgevingsvergunning een aparte belasting in te voeren.
Deze belasting zal verschuldigd zijn bij het ontvankelijk verklaren van de aanvraag, door de aanvrager van de
vergunning. Omdat het in sommige gevallen mogelijk is dat er meerdere aanvragers zijn, wordt in het
belastingreglement bepaald dat de belastingplichtige de aanvrager is die als eerste op het aanvraagformulier
werd geregistreerd. Er wordt voor digitale aanvragen de eerste in tijd bedoeld.
Er worden verschillende tarieven voorzien omwille van de stijgende impact op de omgeving van de
verschillende soorten aanvragen.
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Daarnaast wordt een bijkomende belasting gevraagd als in de procedure een projectvergadering moet
georganiseerd worden en/of als de aanvraag niet digitaal wordt ingediend. De stad wil aanvragers door de extra
belasting stimuleren om de aanvraag digitaal te doen.
Financiële gevolgen
Ja

Besluit
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
Artikel 1

De gemeenteraad keurt het belastingreglement op de aanvraag van een omgevingsvergunning voor
aanslagjaren 2018 en 2019 goed.
Artikel 2

De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres
budgetplaats: 5173000000
budgetpositie: 7316
Ontvangsten uit
functiegebied: 1HSB010503A00000
belasting op de
140.895,00
subsidie: SUB_NR
aanvraag van een
per jaar
fonds: intern
omgevingsvergunning
begrotingsprogramma: 1SA000020
budgetperiode: 1800 en 1900

Bestelbon

n.v.t.

Bijlagen
1. Belasting_op_omgevingsvergunning.pdf
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BELASTINGREGLEMENT OP DE AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP
Voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het aanvragen van een
omgevingsvergunning.
ARTIKEL 2: DEFINITIES
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Projectvergadering: een voorbereidend overleg met de adviesinstanties zoals voorzien in
artikel 8 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
2. Aanvrager: de aanvrager die als eerste geregistreerd werd op het (elektronisch)
aanvraagformulier van de omgevingsvergunning of indiener van het verzoek om de
projectvergadering.
ARTIKEL 3: TARIEF EN BEREKENING
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Voor de aanvraag bij de stad, de provincie of het Vlaams
Gewest van
1 een omgevingsvergunning zonder openbaar onderzoek (*)
2 een omgevingsvergunning met openbaar onderzoek zonder
publicatie in dag- of weekblad
3 een omgevingsvergunning met openbaar onderzoek met
publicatie in dag- of weekblad
4 een projectvergadering (*)
5 een omgevingsvergunning, waarbij de aanvraag niet digitaal
wordt ingediend (*)

Tarief in EUR
10 EUR
10 EUR
3000 EUR
500 EUR
75 EUR

(*) enkel voor aanvragen bij de stad
De tarieven onder punt 4 en 5 in de tabel worden indien van toepassing bijkomend aangerekend op
één van de tarieven onder punt 1 tot en met 3.
De belastingschuld ontstaat op het ogenblik dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning
ontvankelijk wordt verklaard of het verzoek om de projectvergadering wordt ingediend.
ARTIKEL 4: BELASTINGPLICHTIGE
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de omgevingsvergunning.
ARTIKEL 5: WIJZE VAN INNING
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
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ARTIKEL 6: BEZWAARPROCEDURE
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger 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.
Het bezwaar kan via één van de volgende kanalen worden ingediend:




e-mail: bezwaren@stad.antwerpen.be;
post: College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;
elektronische weg andere dan e-mail indien het daartoe vereiste elektronische platform ter
beschikking wordt gesteld door het stadsbestuur;
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