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Zitting van 28.02.19

#Onderwerp : Belastingsreglement op het onderzoek in het kader van vergunningen en attesten op het
vlak van stedenbouw. Hernieuwing.#

Openbare zitting

Stedenbouw

De Gemeenteraad;
 
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 en 118 van de nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het artikel 252 van de nieuwe Gemeentewet houdende de verplichting aan de Gemeenten een
begrotingsevenwicht na te leven;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen van kracht geworden op 17 mei 2014;
Gezien het algemene reglement betreffende het vaststellen en innen van gemeentebelastingen aangenomen door
de gemeenteraad in zitting van 29 mei 1997 en zijn daaropvolgende wijzigingen;
Gezien zijn beslissing van 19 december 2013, gewijzigd op 17 december 2015, betreffende de goedkeuring van
het belastingsreglement met betrekking tot het onderzoek in het kader van de vergunningen en attesten op vlak
van stedenbouw, waarvan het termijn afloopt;
Overwegende dat het nodig is om het te hernieuwen;
Gelet op de ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling
van het administratieve toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998, betreffende de
overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het
administratief Toezicht en zijn wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief van 24 augustus 1998 met betrekking tot de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende
regeling van het administratieve toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op financiële situatie van de gemeente;
 
 
Beslist:
1) Zijn belastingsreglement met betrekking tot het onderzoek van de aanvragen inzake vergunningen en attesten
op vlak van stedenbouw  te hernieuwen en daarbij de volgende tekst vast te leggen:
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Belastingsreglement met betrekking tot het onderzoek in het kader van de vergunningen en attesten op vlak van
stedenbouw.
Artikel 1: Voorwerp
Voor een termijn van 5 jaar die ten einde loopt op 31 december 2023 wordt een belasting ingevoerd op het
onderzoek naar aanvragen van vergunningen en attesten die bij de gemeente worden ingediend en die geregeld
worden door het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening.
Onder andere volgende aanvragen worden onderworpen aan de belasting:

stedenbouwkundige vergunningen,
verkavelingsvergunningen,
stedenbouwkundige attesten,

Artikel 2: Bedrag van de belasting
§1. De belasting wordt berekend op basis van de aanvraag, zoals ingediend door de aanvrager, op basis van de in
kader II van het aanvraagformulier bepaalde elementen.
§2. Een aanvullende belasting zal toegepast worden voor ieder belastbaar voorwerp dat niet in aanmerking werd
genomen in de oorspronkelijke belasting en dat tijdens de behandeling van de aanvraag aan het licht zou komen.
§3. De totaal verschuldigde belasting komt overeen met de som van het voor elk van de hierna volgende gevallen
verschuldigde bedrag:
1°. Het bedrag bij het indienen wordt vastgelegd op 75 € (basisbedrag), behalve in de volgende gevallen:

indien de aanvraag betrekking heeft op het het bouwen (bouw of wijziging van het aantal woningen in
een bestaand gebouw) of verbouwen van woningen in:
 - 4 tot 10 woningen: 150€
 - meer dan 10 woningen: 300€

Het aantal gebouwde woningen wordt berekend op basis van de wettelijke stedenbouwkundige situatie van het
gebouw, bepaald door de vroeger uitgevoerde vergunningen.

indien de aanvraag betrekking heeft op gebouwen of delen van gebouwen bestemd voor kantoren of
productieactiviteiten van immateriële goederen:
 - 500 tot minder dan 1000 m² vloeroppervlakte: 300€
 - 1000 tot minder dan 3000 m² vloeroppervlakte: 500€
 - 3000 m² en meer vloeroppervlakte: 1000€

Vloeroppervlakte wordt gedefinieerd als de oppervlakte van as tot as van de gemeenschappelijke
scheidingsmuren en de buitenkant van de gevelmuren. De vloeren worden verondersteld ononderbroken te zijn;
er wordt geen rekening gehouden met onderbrekingen door binnenwanden en -muren, kokers, trappenhuizen,
liften, en dit voor zover de zoldering een vrije hoogte heeft van 2,2 meter.

als de aanvraag betrekking heeft op gebouwen of delen van gebouwen die bestemd zijn voor instellingen
van het type hotel van
 - 20 tot 50 kamers: 150 €
 - meer dan 50 kamers: 300 €

als de aanvraag betrekking heeft op gebouwen of delen van gebouwen die bestemd zijn voor elk gebruik
ander dan kantoren, productieactiviteit van immateriële goederen of hotelactiviteit van meer dan 400 m²:
150€

als de aanvraag betrekking heeft op het plaatsen van reclameborden wordt het bedrag bepaald per
geplaatste eenheid: 100€

2°. Desgevallend worden deze bedragen verhoogd met de volgende forfaits:

als de aanvraag onderworpen is aan speciale regels van openbaarmaking: 50€
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als de aanvraag de regularisatie beoogt van een PV van stedenbouwkundige overtreding: 150€

§4. Indien de aanvrager van de vergunning of het attest op vlak van stedenbouw in de loop van het onderzoek op
eigen initiatief  wijzigingsplannen indient, wordt de onderzoekstaks als de oorspronkelijke aanvraag
overeenkomstig §1 tot 3.
§5. De taks voor reeds verrichte daden blijft betaalbaar aan de gemeente.
 
Artikel 3: Belastingplichtigen
De belasting is verschuldigd door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag indient zoals
bedoeld in artikel 1 van onderhavig reglement.
Indien er verschillende aanvragers zijn, zijn zij er hoofdelijk en ondeelbaar toe gehouden de belasting te betalen.
Indien de aanvrager in de loop van de procedure wijzigt blijft de belasting of het deel ervan dat op dat moment
nog onbetaald is, verschuldigd door de nieuwe aanvrager(s), overeenkomstig onderhavig reglement.
 
Artikel 4: Betaling van de belasting
§1. De belasting is contant te betalen en is verschuldigd vanaf het indienen van de aanvraag.
§2. De aanvullende belasting vermeld in artikel 2 §2 is verschuldigd vanaf het versturen van de
ontvangstbevestiging van een volledig of onvolledig dossier.
§3.  Onverminderd de toepassing van §1 en 2 van artikel 2, in de gevallen zoals bedoeld in artikel 2§4, is de
belasting verschuldigd vanaf het versturen van het schrijven dat voortvloeit uit het onderzoek van de gewijzigde
aanvraag.
§4. Indien de betaling van de belasting wordt omzeild, wordt de belasting via kohier geheven.
 
Artikel 5: Invordering en geschillen
Indien de belasting niet contant ingevorderd kon worden, wordt de belasting ingekohierd,
De vaststelling, de inning en de betwisting hieromtrent worden volgens de ordonnantie van 3 april 2014
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen geregeld.
De vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen volgen, bovendien, de bepalingen
terzake opgenomen in het algemeen reglement betreffende het vaststellen en innen van gemeentebelastingen ,
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 1997 en zijn latere wijzigingen.
 
 
2) ter kennisgeving onderhavige beraadslaging over te maken aan de toezichthoudende overheid
 

31 stemmers : 27 positieve stemmen, 4 onthoudingen.
Onthoudingen : Loïc FRAITURE, Elisa SACCO, Khalid TALBI, Farid BELKHATIR.

De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Afgevaardigde Schepen,

Catherine MORENVILLE
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