Gemeenteraad

Gemeentebelasting op het afleveren van omgevingsvergunningen
Artikel 1.
Voor een periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 wordt een
contantbelasting geheven op het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen,
verkavelingsvergunningen, omgevingsvergunningen en aktename van meldingen.
Artikel 2.
De belasting wordt contant ingevorderd door het college van burgemeester en schepenen. De
belasting is verschuldigd door de persoon aan wie het stuk door het gemeentebestuur – op
aanvraag of ambtshalve – wordt uitgereikt.
Artikel 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
op de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen en weigeringen, terreinaanlegwerken, technische werken, aktename van meldingen, stedenbouwkundige attesten,
verkavelingsvergunningen en -weigeringen, verkavelingswijzigingen: 25,00 euro per dossier
per woongelegenheid of per lot in de verkaveling
op de afgifte van omgevingsvergunningen:
Omschrijving
Tarief in euro
Aanvraag van een omgevingsvergunning, met enkel stedenbouwkundige
50
handeling zonder medewerking architect
Aanvraag van een omgevingsvergunning, met enkel stedenbouwkundige
125
handeling met medewerking architect
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting klasse 300
1 (IIOA* klasse 1) in combinatie met een stedenbouwkundige handeling
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting klasse 250
1 (IIOA klasse 1) niet in combinatie met een stedenbouwkundige handeling
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting klasse 200
2 (IIOA klasse 2) in combinatie met een stedenbouwkundige handeling
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting klasse 150
2 (IIOA klasse 2) niet in combinatie met een stedenbouwkundige handeling
Omgevingsproject met enkel meldingsplicht (IIOA klasse 3 of meldingsplicht 50
enkel stedenbouw) of een combinatie van meldingsplichtige
handelingen
(IIOA klasse 3 en een stedenbouwkundige melding)
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden,
250 + 250 per
met wegenis
lot of per
voorziene
woonentiteit.
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden,
125 + 250 per
zonder wegenis
lot of per
voorziene
woonentiteit
Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling op verzoek van de aanvrager, met 250 + 250 per
wegenis
extra
gecreëerd lot
of per extra
voorziene
woonentiteit
Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling op verzoek van de aanvrager,
125 + 250 per
zonder wegenis
extra
gecreëerd lot
of per extra
voorziene
woonentiteit
Verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden.
50

Gemeente De Pinte

1/2

* IIOA: “ingedeelde inrichting of activiteit” zoals omschreven in het Besluit op de
Omgevingsvergunning
De belasting wordt verhoogd met:
- de publicatiekosten van de bekendmaking van het openbaar onderzoek in dag- of
weekbladen;
- het bedrag van de aangetekende zending per aangeschreven betrokkene in het kader van
het openbaar onderzoek;
- 50 euro per dossier indien de aanvraag niet digitaal wordt ingediend.
Artikel 4.
De belasting wordt contant betaald na ontvangst van de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen per aangetekende zending of bij afhaling op het gemeentehuis.
De belasting moet betaald worden binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoekschrift op
het rekeningnummer dat vermeld staat op het verzoekschrift met vermelding van bijhorende
gestructureerde mededeling. Indien de belasting niet contant betaald wordt, verstuurt het
gemeentebestuur een factuur. De kohierbelasting dient betaald te worden twee maanden na
verzending van het aanslagbiljet op het rekeningnummer dat vermeld staat op het
verzoekschrift/aanslagbiljet met vermelding van bijhorende gestructureerde mededeling.
Artikel 5.
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend 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. De wens om gehoord te worden moet uitdrukkelijk vermeld worden in het
bezwaarschrift. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de
vijftien dagen na indiening ervan.
Artikel 6.
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 moratoriumintrest, rechten en voorrechten van de schatkist) 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 zij
met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 7.
De beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2013 betreffende de gemeentebelasting
op de aanvragen tot of melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke
inrichtingen, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2018.
Artikel 8.
De beslissing van de gemeenteraad van 29 augustus 2016 betreffende de gemeentebelasting
voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en
omgevingsvergunningen wordt opgeheven vanaf 1 januari 2018.
Artikel 9.
Dit belastingreglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 186 en 187 van
het Gemeentedecreet.
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