Provincie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Limburg

Zitting van : 25 oktober 2007
Arrondissement
Hasselt
Aanwezig:
Jos Beuls, burgemeester-voorzitter;
Mannus Hermans, Marina Seurs, Veerle Remans, Niesten Eric, Sandra Stulens, schepenen;
Gemeente
Hendrik Vanherf, Dirk Smits, Rozette Reyskens, Matty Coninx, Hubert Bobbaers, Marcella
Zutendaal
Herremans-Bijnens, Wim Lenaers, Jef Bobbaers, Ann Schrijvers, Jonathan Cops, Lus
Vanderreken gemeenteraadsleden en
Marc Vanhengel, gemeentesecretaris

Retributereglement op de publicatiekosten voor het oprichten of veranderen van hinderlijke inrichtingen
DE GEMEENTERAAD :
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake;
Gelet op de wettelijke bepalingen terzake;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelasting, zoals gewijzigd;
Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de geschillen van fiscale geschillen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het
college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschriften tegen een provincie- of gemeentebelasting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op art. 17 §3, 4° van het Vlarem waarin gestipuleerd wordt dat men moet overgaan het bekendmaken van
het openbaar onderzoek voor inrichtingen eerste klasse in minimum twee dag- en/of weekbladen waarvan één
met regionaal karakter (of in minstens een dag- of weekblad met regionaal karakter en op een voor
bekendmaking geëigende en opvallende plaats op de website van de gemeente).
Overwegende dat er administratieve kosten verbonden zijn aan een aanvraag tot het bekomen van een
milieuvergunning.
Overwegende dat de kosten voor het afhandelen van milieuvergunningsdossiers vrij hoog kunnen oplopen, is het
om financiële redenen aangewezen om de kosten te verhalen op de aanvrager;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT:
Art. 1

Met ingang vanaf heden, wordt ten voordele van de Gemeente Zutendaal, een retributie gevestigd op de
publicatiekosten voor het oprichten en/of veranderen van de hinderlijke inrichtingen.

Art. 2

Ingevolge art. 17 §3, 4° van het Vlarem worden de hieraan verbonden publicatiekosten verhaald op de
aanvrager van de vergunning.
Het bedrag van de retributie stemt overeen met het bedrag van de factuur of berekeningsnota
toegezonden door de uitgeversmaatschappijen.

Art. 3

De retributie blijft verschuldigd ook indien de vergunning (gedeeltelijk) geweigerd wordt.

Art. 4

Het aanslagbiljet wordt kosteloos overgemaakt aan de aanvrager en bevat de factuur van de
uitgeversmaatschappijen evenals een kopie van het retributiereglement.

Art. 5

De retributie wordt geïnd door de gemeentelijk ontvanger na vaststelling en uitvoerbaar verklaring door
het college van burgemeester en schepenen.

Art. 6

De retributie dient betaald te worden binnen de 2 maanden na toezending van het aanslagbiljet.

Art. 7

Wanneer de belasting niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, worden de regels toegepast
betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op inkomsten.

Art. 8

Onderhavig belastingsreglement wordt voor toezicht overgemaakt aan de hogere overheid.

Gedaan in voormelde zitting
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
Op bevel:
de secretaris
w.g.) M. VANHENGEL

de voorzitter
w.g.) J. BEULS
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

de secretaris

de burgemeester

