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WAREN AANWEZIG : 
Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 
J.Smet, K. Claus, B. Vlegels, I. De Meulemeester, R. Van Roeyen, F. Kegels, 
D. Tielens en D. Van Esbroeck, schepenen; 
R. Heirwegh, B. Stevenheydens, J. Schelfhout, L. Maes, W. Maes, G. 
Tindemans, E. Smet, A. Buyl, L. Smet, M. Goeminne, K. Hulstaert, V. Vincke, 
A. Cools, E. Balliauw, J. De Kerf, L. Van Dooren, M. Apers, H. Maes, I. Benali, 
J. Van De Perre en Ch. Van Strydonck, G. Noppe, H. Uyttersprot, I.Lemmens 
en S. De Munck, raadsleden. 
Jan Noppe, secretaris. 
 

Punt …: Gemeentelijke belasting op de aanvragen inzake 

Omgevingsvergunning, Wet op de springstoffen, Wet op ioniserende 

stralingen, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening en conformiteitsattest 

DE RAAD, 

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet; 

Gelet op artikel 42, § 3 en 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen; 

Overwegende dat het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader 

van het omgevingsvergunningsdecreet en daarmee vergelijkbare procedures 

inzake ioniserende stralingen en springstoffen en het afleveren van een 

conformiteitsattest een aanzienlijke inzet vergt van de gemeentelijke 

middelen en het billijk is deze inzet door te rekenen aan degene op wiens 

initiatief en in wiens voordeel de meldings- en vergunningsprocedures 

worden doorlopen. 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN : 

Artikel 1. Belastbaar feit 

De gemeente Beveren heft voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 een 

gemeentebelasting op de aanvragen tot het bekomen van planologische 

attesten, stedenbouwkundige attesten, conformiteitsattesten, alsook op de 

meldingen en aanvragen bedoeld in het Decreet 25.04.2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (hierna vermeld als OV), het K.B. 23.09.1958 houdende 

algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, 

verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, het K.B. 20.07.2001 

houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de 



werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende 

stralingen.  

 

Artikel 2. Belastingplichtige 

De belasting is verschuldigd door degene die de aanvraag of melding heeft 

ingediend en bij gebreke daarvan de vergunninghouder of exploitant. 

Artikel 3. Tarief 

De belasting bestaat uit een bedrag per dossiertype. 

De belasting wordt, afhankelijk van de inhoud van de 

omgevingsvergunningsaanvraag, cumulatief toegepast. 



 

Artikel 4. Invordering. 

Deze belasting wordt contant geïnd door middel van een factuur.  

Bij gebrek aan contante inning wordt de belasting ingevorderd door middel 

van een kohier. De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

door het college van burgemeester en schepenen. 

De kohierbelasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de 

datum van verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 5. Indienen van bezwaren 

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een 

bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen een 

termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 

datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de 

aanslag of van de datum van de contante inning. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en 

ondertekend zijn. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen 

vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.  



Artikel 6. Inwerkingtreding 

Dit belastingreglement treedt in voege op 1 juni 2017. 

Artikel 7. Bekendmaking 

Dit reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 

186 gemeentedecreet en wordt verzonden aan de gouverneur 

overeenkomstig art. 253, § 1, 3° gemeentedecreet. 

NAMENS DE RAAD : 

de gemeentesecretaris  de voorzitter 

 

 

 

 

 

 


