PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 22 december 2014.
Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste, burgemeester, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, schepenen, F. Buyse, schepen-voorzitter OCMW, M. Rossey, W. Liefhooghe, S.
Thybaert, L. Boudolf, B. Dequeecker, S. Van Der Maelen, M. Bossuyt, M. Linthout, M. Vandermeeren, S.
Van Damme, R. Florizoone, gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris.
Belasting op de aanvragen om een milieuvergunning. Opheffen en invoeren voor een termijn
eindigend op 31 december 2019.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 170, §4 van de Grondwet;
 artikel 42 en 43, §2, 15° van het gemeentedecreet;
 het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
 het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning zoals gewijzigd bij de decreten van 7
februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli
1996, 21 oktober 1997, 11 mei 1999, 18 mei 1999, 3 maart 2000, 9 maart 2001, 21 december 2001,
18 december 2002, 16 januari 2004, 6 februari 2004, 26 maart 2004, 22 april 2005, 19 mei 2006, 22
december 2006, 9 november 2007, 7 december 2007, 21 december 2007, 12 december 2008, 27
maart 2009, 27 maart 2009 (BS 13 mei 2009), 23 december 2010, 18 november 2011, 23 maart
2012; 25 mei 2012, 21 december 2012, 1 maart 2013, 9 mei 2014;
 het besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement
betreffende de Milieuvergunning d.d. 6 februari 1991, gewijzigd bij besluit van 27 februari 1992, 28
oktober 1992, 27 april 1994, 1 juni 1995, 26 juni 1996 en 22 oktober 1996, 12 januari 1999, 15 juni
1999, 29 september 2000, 20 april 2001, 13 juli 2001, 7 september 2001, 5 oktober 2001, 31 mei
2002, 19 september 2003, 28 november 2003, 12 december 2003, 9 januari 2004, 6 februari 2004,
5 december 2003, 14 mei 2004, 14 juli 2004, 23 april 2004, 7 januari 2005, 4 februari 2005, 29 april
2005, 27 januari 2006, 12 mei 2006, 15 september 2006, 22 september 2006, 8 december 2006, 22
december 2006, 9 februari 2007, 7 december 2007, 11 januari 2008, 14 december 2007, 7 maart
2008, 9 mei 2008, 6 juni 2008, 19 september 2008, 12 december 2008, 13 februari 2009, 30 april
2009, 24 april 2009, 29 mei 2009, 18 september 2009, 20 november 2009, 21 mei 2010, 14 januari
2011, 23 december 2011, 13 januari 2012, 17 februari 2012, 16 november 2012, 18 januari 2013, 1
maart 2013 en de decreten van 18 mei 1999 en 18 december 2002;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 de omzendbrief inzake de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit – BB
2011/1 - van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme
en Vlaamse Rand d.d. 10 juni 2011;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit:
 De belasting op de aanvragen om een milieuvergunning is voor de klassen 2 en 3 sedert 1992
ongewijzigd gebleven. De laatste jaren is de werklast voor het opmaken van milieudossiers dermate
toegenomen, dat de belasting de kostprijs niet meer dekt. Bijgevolg is het billijk deze tarieven aan te
passen.
 Het tarief wordt gedifferentieerd volgens de samenstelling van het dossier;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST

met 13 ja-stemmen en 5 neen-stemmen

Art.1:

De gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 december 2013 houdende de belasting op de aanvragen
om een milieuvergunning voor de aanslagjaren 2014 t.e.m. 2019 wordt opgeheven vanaf 1
januari 2015.

Art.2:

Voor de aanslagjaren 2015 t.e.m. 2019 wordt een belasting geheven op de aanvragen om een
milieuvergunning in de zin van bijlage 1 van het Vlaams Reglement betreffende de
milieuvergunningen, op de overname van een vergunde inrichting door een ander exploitant
en op de mededeling van kleine veranderingen in toepassing van artikel 42 van voormeld
reglement.

Art.3:

De belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag doet.

Art.4:

De belasting wordt vastgesteld als volgt :
- voor inrichtingen gerangschikt in klasse 1 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement
betreffende de milieuvergunningen: 400 EUR
- voor inrichtingen gerangschikt in klasse 2 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement
betreffende de milieuvergunningen: 100 EUR
- voor inrichtingen gerangschikt in klasse 3 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement
betreffende de milieuvergunningen en voor de overname van een vergunde inrichting
door een ander exploitant en de mededeling van kleine veranderingen: 15 EUR.

Art.5:

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van
betaling wordt de belasting ingekohierd.

Art.6:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend
en gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of
vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Art.7:

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6
tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de
nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist,
strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175
van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zijn met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Art.8:

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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