Gemeentebelastingen en retributies
Info en contact
Stad Ninove - gemeentebelastingen - 054 31 32 77
Opgelet! Je kan hier enkel terecht met vragen over gemeentebelastingen en retributies. Voor alle andere
belastingen neem je contact op met de Federale Overheidsdienst Financiën via het telefoonnummer 02 572 57
57.

Overzicht belasting- en retributiereglementen
*GR xx.xx.xxxx = datum waarop het reglement is aangenomen, BK xx.xx.xxxx = datum waarop het reglement is
bekendgemaakt

Opcentiemen of aanvullende belastingen op rijksbelastingen
 Opcentiemen op de onroerende voorheffing(GR 13.12.2018, BK 03.01.2019)*
 Aanvullende belasting op de personenbelasting (GR 13.12.2018, BK 03.01.2019)

Gemeentebelastingen
In te kohieren belastingen
 Gemeentelijke heffing bedrijven - verlenging (GR 23.05.2019, BK 29.05.2019) - aangifte
 Solidariteitsbijdrage - belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële
vestigingen - invoering (GR 23.11.2017, BK 11.12.2017) - aangifteformulier - aangifte via thuisloket
 Belasting op leegstaande commerciële panden (GR 13.12.2017, BK 28.12.2017)
 Belasting op de brandstofdistributieapparaten voor motorvoertuigen - verlenging (GR 23.05.2019, BK
29.05.2019)
 Belasting op het exploiteren van een taxidienst - verlenging (GR 23.05.2019, BK 29.05.2019)
 Belasting op het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder verlenging (GR 23.05.2019, BK 29.05.2019)
 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten (GR 25.04.2019, BK 03.05.2019) - aangifte
 Belasting op wedkantoren - verlenging (GR 23.05.2019, BK 29.05.2019) - aangifte

 Belasting op nachtwinkels - verlenging (GR 23.05.2019, BK 29.05.2019) - aangifte
 Belasting op groeven en graverijen - verlenging (GR 23.05.2019, BK 29.05.2019) - aangifte
 Belasting op de tweede verblijven - verlenging (GR 23.05.2019, BK 29.05.2019) - aangifte
 Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen - verlenging (GR 23.05.2019, BK
29.05.2019)
 Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen(GR 30.03.2017, BK 06.04.2017)
 Belasting op verwaarloosde woningen en/of gebouwen - verlenging (GR 23.05.2019, BK 29.05.2019)
 Belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet geëigende plaatsen
- verlenging (GR 23.05.2019, BK 29.05.2019)

Contante belastingen
 Belasting op het leuren op de openbare weg - hernieuwing (GR 23.05.2019, BK 29.05.2019)
 Belasting op het voeren van reclame met commerciële doeleinden op het openbaar domein hernieuwing (GR 23.05.2019, BK 29.05.2019)
 Belasting op aanvragen voor exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen (GR 26.04.2017, BK
10.05.2017)
 Belasting op de begraving van stoffelijke overschotten, de begraving van as na crematie, de uitstrooiing
van as na crematie en de bewaring in een columbarium van as na crematie (GR 13.12.2018, BK
03.01.2019)
 Belasting op het afleveren van administratieve stukken (GR 13.12.2018, BK 03.01.2019)
 Belasting op het vervoeren van personen met een politievoertuig - Invoering (GR 13.12.2018, BK
03.01.2019)

Retributies
 Retributiereglement inzake de invorderingskosten van niet-fiscale ontvangsten (GR 14.12.2016, BK
23.12.2016)
 Retributie op het tijdelijk ingebruiknemen van de openbare weg tijdens bouwen en verbouwen (GR
19.12.2013, BK 30.01.2014)
 Retributie op het ambtshalve of op verzoek plaatsen van materiaal met het oog op de vrijwaring van de
openbare veiligheid (GR 20.09.2007, BK 10.10.2007)
 Retributiereglement op het uitlenen van stadsmateriaal (GR 26.04.2018, BK 08-05-2018)
 Retributiereglement dienstverlening technische dienst (GR 26.04.2017, BK 10.05.2017)
 Retributie voor het gebruik van de gebouwen en accommodatie van het stedelijk cultuurcentrum De
Plomblom en de schouwburgzaal van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans (GR
17.07.2018, BK 09.08.2018)
 Raamkader en retributies m.b.t. ticketverkoop cultuurcentrum De Plomblom(GR 26.04.2017, BK
10.05.2017)
 Retributie voor het gebruik van de gebouwen en de accommodatie van de buurthuizen (GR 17.07.2018,
BK 09.08.2018)
 Retributie op het gebruik van de bibliotheek(GR 12.09.2019, BK 20.09.2019)

 Retributie op het gebruik van het jeugdcentrum "De Kuip" (GR 01.03.2012, BK 15.03.2012)
 Retributie voor deelname aan de stedelijke speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de
jeugddienst (GR 21.04.2016, BK 02.05.2016)
 Retributie op het gebruik van het stedelijk sportcentrum voor deelname aan sportkampen, sportdagen
en sportklassen (uitgezonderd zwembad "De kleine Dender") (GR 16.12.2015, BK 24.12.2015)
 Retributie op het plaatsen van advertenties in het stedelijk informatieblad (GR 28.11.2013, BK 19.12.2013)
 Retributie op de verkoop van een uitgedrukt exemplaar van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
(GR 26.05.2011, BK 16.06.2011)
 Retributie op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties(GR 26.04.2017, BK
10.05.2017)
 Retributie op het bekomen van een conformiteitsattest voor woningen en kamerwoningen (GR
25.10.2001, BK 13.11.2001)
 Retributie op de concessies (grond- en nisvergunningen) op de begraafplaatsen (GR 19.12.2013, BK
30.01.2014)
 Retributie op het begraven van stoffelijke overschotten op de dierenbegraafplaats (GR 26-04-2018, BK
08-05-2018)
 Retributie betreffende het huwelijksceremonieel (GR 26.04.2017, BK 10.05.2017)
 Retributie op het gebruik van condoomautomaten - opheffing (GR 23.05.2019, BK 29.05.2019)
 Raamkader m.b.t. de retributie voor deelname aan activiteiten in het kader van het welzijnsbeleid
georganiseerd door de dienst sociale zaken (GR 05.03.2015, BK 19.03.2015)
 Retributie voor deelname aan IBO 't Kadeeken(GR 26.10.2017, BK 22.11.2017)
 Retributiereglement op het gebruik van de speel-o-theek speelodroom (GR 24.05.2017, BK 12.06.2017)
 Retributies in verband met het globaal diftarsysteem, de verkoop van composteermateriaal en het
gebruik van het containerpark (GR 23.03.2016, BK 11.04.2016)
 Retributie op het innemen van de openbare weg voor het plaatsen van koopwaar (GR 01.03.2012, BK
15.03.2012)
 Retributie op het innemen van een standplaats tijdens de wekelijkse markten - opheffing - retributie op
het innemen van een standplaats tijdens openbare markten, inclusief de dinsdagmarkt - invoering (GR
16.12.2015, BK 24.12.2015)
 Retributie op het innemen van de openbare weg tijdens manifestaties andere dan kermissen, foren of
carnaval (GR 16.12.2015, BK 24.12.2015)
 Retributie voor het ter beschikking stellen van elektriciteit (GR 16.12.2015, BK 24.12.2015)
 Retributie op innemen van een standplaats tijdens kermissen en carnaval (GR 25.10.2001, BK 13.11.2001)
 Retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad(GR 25.04.2019, BK 03.05.2019)
 Retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone (GR 23.04.2015, BK 04.05.2015)
 Retributie op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart 'bewonerskaart' (GR 26.04.2017, BK
10.05.2017)
 Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van fietskluizen (GR 22.06.207, BK 03.07.2017)
 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (GR 14.12.2016, BK
23.12.2016)

 Retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten (GR 25.04.2013, BK 16.05.2013)
 Retributie op het gebruik van de stedelijke schietstand (GR 25.10.2001, BK 13.11.2001)

Algemene info gemeentebelastingen
Naast de dagontvangsten, de toelage(n) van de Vlaamse overheid, het gemeentefonds, de aanvullende
belasting op de personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, houdt de stad haar budget
in evenwicht door een aantal gemeentebelastingen.
De verantwoordelijke voor de gemeentebelastingen bereidt daartoe belasting- en retributiereglementen voor
die aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd worden. Deze reglementen zijn onderworpen aan het
administratief toezicht. Belasting- en retributiereglementen zijn openbare teksten, d.w.z. dat zij behandeld
worden in openbare zitting van de gemeenteraad, dat er afkondiging is van deze reglementen en dat je ze kan
opvragen.
Volgens de onderrichtingen van de financieel beheerder wordt voor elke ontvangst aan de hand van
nauwkeurige verantwoordingsstukken een invorderingsstaat opgemaakt.

Contact informatie
Financiële dienst
stadhuis
Centrumlaan 100
9400 Ninove
T 054 31 32 52
financien@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00
Alle informatie

Gemeentebelastingen (dienst)
Stadhuis
Centrumlaan 100
9400 Ninove
T 054 31 32 77
gemeentebelastingen@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00

Morgen open van 09:00 tot 12:00
Alle informatie

