Gemeentebestuur Ardooie
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Zitting van : 7 september 2009
Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ;
De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V..; Schepenen;
Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L., Steen E., Farrazijn W., Vandewaetere C., Verhelle K.,
Debusschere R., Vande Vyvere C., Demuynck P., Cloet A., Demeulenaere S., Vandekerckhove V.,
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Punt 5: Heffing indirecte belasting inzake melding en/of aanvraag
milieuvergunningen conform de Vlarem-wetgeving
De Raad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 10 juni 1992 houdende instellen van een
retributieregeling inzake kosten veroorzaakt door Vlarem ;
Overwegende dat de gemeente zelf de milieuvergunningen opmaakt gezien recent een
milieuambtenaar in dienst is genomen en aldus geen beroep meer wordt gedaan op externe
diensten zoals WVI;
Overwegende dat bijgevolg geen kosten meer dienen worden betaald door de aanvrager ten
gevolge van de studiekosten van de WVI;
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 ;
Gelet op art. 42, 43 en 186 van het gemeentedecreet ;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : 19 ja-stemmen
Art. 1: Voor een periode ingaand op 01.10.2009 en eindigend op 31.12.2012 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).
Art. 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.
Art. 3: De belasting wordt vastgesteld :
Voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in :
a) eerste klasse-inrichtingen
€ 250,00 /inrichting
b) tweede klasse-inrichtingen
€ 250,00 /inrichting
Art. 4: De aanvragen moeten contant worden betaald tegen afgifte van een kwijting.
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.

Art.5: De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008.
Art. 6: De gemeenteraadsbeslissing dd. 10 juni 1992 houdende instellen van een
retributieregeling inzake kosten veroorzaakt door Vlarem wordt hierbij ingetrokken
met ingang van 1 oktober 2009.
Art. 7: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden
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