Belastingsreglement
op
afgifte
omgevingsvergunning,
stedenbouwkundige en planologische attesten en openbare
onderzoeken

Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019

Artikel 1: Grondslag
§1. Een belasting wordt geheven op:
1. de afgifte van een omgevingsvergunning
2. de afgifte van stedenbouwkundige attesten en planologische attesten
3. het voeren van een openbaar onderzoek of beperkt openbaar onderzoek noodzakelijk voor de
omgevingsvergunning.
§2. De omgevingsvergunning, attesten of openbare onderzoeken worden aangevraagd door een
natuurlijke of rechtspersoon, hoe ook genoemd.
Artikel 2: Heffingstermijn
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt er een belasting
geheven op afgifte omgevingsvergunning, stedenbouwkundige en planologische attesten en openbare
onderzoeken op het grondgebied van Aalter.
Artikel 3: Tarief
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
1. per aanvraag omgevingsvergunning volgens de vereenvoudigde procedure
a. volledig digitaal ingediend: 20 euro
b. analoog ingediend: 50 euro
2. per aanvraag omgevingsvergunning volgens de gewone procedure: 50 euro
3. per aanvraag stedenbouwkundige en planologische attesten:
a. volledig digitaal ingediend: 20 euro
b. analoog ingediend: 50 euro
4. per persoon die aangeschreven wordt in het kader van het (beperkt) openbaar onderzoek:
15 euro met een maximaal totaal bedrag van 150 euro per openbaar onderzoek
Artikel 4: Indexering
De tarieven vermeld in artikel 3 worden jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen
aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van
de maand december van het voorgaande jaar volgens de formule:
R x I waarbij
i
R = tarief zoals vastgesteld in artikel 3
I = de index van de maand december van het voorgaande jaar
i = de index van de maand september 2019 (basis 2013 = 108,58)
De decimalen van het nieuwe bedrag worden afgerond naar de dichtstbijzijnde gehele getal, halve cijfers
worden naar boven afgerond.
Artikel 5: Vrijstellingen
§1. De belasting is niet verschuldigd wanneer de omgevingsvergunning geweigerd wordt.
§2. De belasting op het voeren van een openbaar onderzoek zoals bepaald in artikel 1 §1 3° en
artikel 3 4° is steeds verschuldigd tenzij het openbaar onderzoek werd gevoerd in het kader van een
‘administratieve lus’ ingeroepen door de vergunningverlenende overheid ten gevolge van een louter
administratieve rechtzetting.
§3. Zijn vrijgesteld van de belasting: lokale, provinciale of gewestelijke overheden, intercommunales
of intern en extern verzelfstandigde agentschappen van deze overheden of intercommunales.

Artikel 6: Wijze van inning
De betaling is contact te betalen na ontvangst van de factuur.
Artikel 7: Bezwaarschriften
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Voor de
contantbelasting wordt het bezwaar op straffe van nietigheid schriftelijk ingediend, binnen de drie
maanden vanaf de datum van de contante betaling.
Artikel 8: Niet-betaling
§1. Bij niet-betaling van de contant te betalen belasting, wordt de belasting van ambtswege ingekohierd
en is ze onmiddellijk opeisbaar.
§2. Voor de kohierbelasting wordt het bezwaarschrift ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen van het gemeentebestuur Aalter, Europalaan 22 in Aalter. Het bezwaar is schriftelijk, met
redenen omkleed en overhandigd of per post verzonden binnen de drie maanden te rekenen van de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 9: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt voor:
- elke vergunning afgeleverd vanaf 1 januari 2020
- elk attest aangevraagd vanaf 1 januari 2020
- elk openbare onderzoeken vanaf 1 januari 2020
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