Stad Roeselare
Gemeenteraad d.d. 17.12.2013
Aanwezig:
35 raadsleden
Luc Martens: burgemeester
Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad
Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, Henk Kindt, Nathalie Muylle, Kris Declercq,
José Debels en Marc Vanwalleghem, schepenen;
Frans Dochy, Dirk Lievens, Filip Deforche, Frederik Declercq, Peter Logghe, Geert Huyghe, Ria
Vanzieleghem, Annelies Carron, Tania Feys, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine
Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve,
Trees Verduyn-Coffyn, Francis Reynaert, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Gerdi Casier, Frederik
Nuytten, Leen Sercu, Immanuel De Reuse, Yana Debusschere en Stefaan Van Coillie, raadsleden.
Geert Depondt, OCMW-voorzitter-schepen: met raadgevende stem.
Johan Leenknecht, stadssecretaris.
Indirecte belasting inzake de meldingen en/of milieuvergunningen conform de Vlarem-wetgeving.
DE GEMEENTERAAD :
Gelet op artikel 42, 43 en 186 van het gemeentedecreet ;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, Belgisch Staatsblad 4 juli 2008 en latere
wijzigingen;
Gelet op artikel 17.§3.4°, 18.§2. en 31.§2.3°. van Vlarem I aangaande de verplichte publicatie van
bekendmakingen van openbare onderzoeken en bekendmakingen van beslissingen ;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.12.2012 houdende heffing van een indirecte belasting
inzake de meldingen en/of milieuvergunningen conform de Vlarem-wetgeving, voor een periode
ingaand op 01.01.2013 en eindigend op 31.12.2013;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT, Met algemene stemmen – 5 onthoudingen (Annelies Carron, Francis Reynaert, Filip
Deforche, Peter Logghe en Immanuel De Reuse)
Artikel 1
Voor een periode ingaand op 01.01.2014 en eindigend op 31.12.2019 wordt een indirecte
belasting gevestigd inzake de meldingen en/of milieuvergunningen, waarvan de lijst en de indeling het
voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van
het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem).
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden is tot het indienen van
de aanvraag tot, of het melden van het exploiteren of veranderen ervan.
Artikel 3
De belasting wordt als volgt vastgesteld :
Voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in :
1e klasse inrichtingen onderworpen aan een
milieueffectenrapport

200,00 euro/inrichting

1e klasse inrichtingen onderworpen aan een veiligheidsrapport

150,00 euro/inrichting

1e klasse X-inrichtingen

150,00 euro/inrichting

1e klasse

100,00 euro/inrichting

2e klasse

100,00 euro/inrichting

wijziging voorwaarden op vraag van exploitant

100,00 euro/inrichting

tijdelijke vergunningen

100,00 euro/inrichting

mededeling kleine verandering

50,00 euro/inrichting

overname

25,00 euro/inrichting

besluit definitieve vergunning na proefvergunning

25,00 euro/inrichting

intrekkingsbesluit tweede klasse

25,00 euro/inrichting

derde klasse

50,00 euro/inrichting

De belasting wordt voor klasse 1 inrichtingen verhoogd met de kosten voor de verplichte
publicatie (behoudens het geval wanneer het bedrijf aan de stad schriftelijk heeft bevestigd
dat deze kosten rechtstreeks door de publicerende firma aan het bedrijf mogen worden
gefactureerd).
Artikel 4
De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.
Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelasting. Ze wordt dit
door opname in een kohier en krijgt vanaf dan alle kenmerken van een kohierbelasting.
Artikel 5
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen volgens
de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.
Artikel 6
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Aldus gedaan in openbare vergadering van 17 december 2013.
(get) Johan Leenknecht
Stadssecretaris

(get) Bart Wenes
Voorzitter gemeenteraad
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Geert Sintobin
Stadssecretaris

Luc Martens
Burgemeester

