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GEMEENTE PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 31 JANUARI 2019
Aanwezigen :
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels Valkenborgh, Dirk
Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jozef Van Bree, Frank Seutens, Leonard Alders, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita
Horions, Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Josephina Nouwen, Els Kuppens, Ann
Kauffmann, Hans Proost, Louis Dirkx, Benny Bax, Sofie Monsieurs en Tine Kwanten, raadsleden,
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
DE GEMEENTERAAD
Belasting op omgevingsvergunningen en stedenbouwkundige inlichtingen.
Aanleiding en doel
Goedkeuring van de belasting op omgevingsvergunningen en stedenbouwkundige inlichtingen.
Juridische gronden
De grondwet, meer bepaald artikel 170, §4;
Het Gerechtelijk Wetboek;
Het wetboek op de inkomstenbelastingen, meer bepaald artikel 298 ;
De wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, de bijhorende besluiten en latere wijzigingen;
Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, de bijhorende besluiten en omzendbrieven;
VLAREM 1;
De Vlaamse Codex van Ruimtelijke Ordening, de bijhorende uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven;
Motivering
In het kader van een goed financieel beheer, is het aangewezen om een belasting te heffen op bepaalde administratieve
prestaties, gezien de kosten die dit meebrengt voor het gemeentebestuur;
Het is billijk om de kosten voor de decretaal verplichte handelingen bij aanvragen tot omgevingsvergunning ten laste te leggen van
de aanvrager;
Stemming
Aantal ja-stemmen: 27.
Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Frank Seutens, Leon Alders, Kim Strzebonski en Benny Bax.
BESLUIT
Artikel 1.- Er wordt een gemeentelijke belasting gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren door het
gemeentebestuur voor de administratieve stukken en inlichtingen die vermeld worden in onderhavig reglement.
Artikel 2.- De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Omgevinqsaanvraaq:
• de effectieve kosten van het openbaar onderzoek indien van toepassing;
• de effectieve kosten voor publicaties in regionaal dag- of weekblad indien van toepassing;
• informatievergaderingen: 50 euro.
Stedenbouwkundig uittreksel of vastgoedinformatie:
• 50 euro

Artikel 3.- Dit reglement is met onmiddellijke ingang van toepassing.
Artikel 4.- De belasting is verschuldigd door de persoon die het stuk, de inlichting of de vergunning vraagt.
Artikel 5.- Zijn van de belasting vrijgesteld :
- Inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen.
Artikel 6.- Ter vereffening van de belasting wordt aan de belastingplichtige een factuur gestuurd.
Artikel 7.- Wanneer de inning via factuur niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een
kohierbelasting. De kohierbelasting moet betaald zijn binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Wanneer
de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de
rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 8.- De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar
door het college van burgemeester en schepenen.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel directeur die onverwijld instaat voor de verzending van de
aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonderkosten voor de belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld op het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn
waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om
het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te
worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke de belasting is verschuldigd.
Artikel 9.- De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve
geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift 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 kalenderdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Het college van burgemeester en
schepenen of een personeelslid dat door het college van burgemeester en schepenen daarvoor speciaal is aangewezen, stuurt
binnen vijftien kalenderdagen na de
indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige
en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel directeur.
Artikel 10.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de bekendmaking en uitvoering van dit besluit.
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