
 

GEMEENTERAAD 6 JUNI 2017 

 

WIJZIGING BELASTING OP OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

 

 

De gemeenteraad wijzigt het reglement belasting op het afleveren van een 
omgevingsvergunning als volgt: 

Periode 

De belasting op het afleveren van een omgevingsvergunning geldt van 1 januari 2018 tot en 
met 31 december 2019. 

Belastingplichtige 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de aanvraag of 
melding heeft ingediend en bij gebreke daarvan de vergunninghouder of exploitant. 

Grondslag en tarief 

De belasting bestaat uit een forfaitair bedrag per procedure en kan verhoogd worden met 
een bijkomend bedrag per dossiertype. 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragen waar de gemeente de 
vergunningverlenende overheid is en aanvragen waar de Vlaamse overheid of de provincie 
de vergunningverlenende overheid is. 

 Forfaitair bedrag per procedure 

Projectvergadering 250,00 euro 

Melding 0,00 euro 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning 
waarvoor de vereenvoudigde procedure van 
toepassing is 

0,00 euro 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning 
waarvoor de gewone procedure van 
toepassing is  

200,00 euro 

 

Het forfaitair bedrag wordt vermeerderd per dossiertype: 

 Vermeerderd met: 

Voor gemengde projecten (de aanvraag 
omvat zowel stedenbouwkundige 
handelingen als handelingen inzake de 
exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit) 

100,00 euro per aanvraag 

Voor projecten voor het bouwen van meer 
dan één woongelegenheid 

50,00 euro per woongelegenheid 

Voor projecten voor het vermeerderen van 
het aantal woongelegenheden in een 
bestaand gebouw, met uitzondering van 
zorgwonen 

50,00 euro per bijkomende 
woongelegenheid 

Voor projecten voor het verkavelen van 
gronden 

50,00 euro per bebouwbare kavel 

Voor projecten voor het bijstellen van een 
verkaveling waarbij het aantal kavels wijzigt 

50,00 euro per bijkomende bebouwbare 
kavel 

Voor analoog ingediende aanvragen met 
ingebonden stukken of met plannen groter 
dan A3 

25,00 euro per aanvraag 



 

Voor aanvragen die betrekking hebben op 
de exploitatie van in de eerste klasse 
ingedeelde inrichtingen 

100,00 per aanvraag 

Voor aanvragen met een project-MER of een 
omgevingsveiligheidsrapport, of 
vergunningsaanvragen die betrekking 
hebben op de exploitatie van een inrichting 
of activiteit met een GPBV-installatie 

300,00 per aanvraag 

Voor het toepassen van een administratieve 
lus of een wijziging van de 
vergunningsaanvraag tijdens de lopende 
procedure 

100,00 euro 

Verminderingen en verhogingen 

De belasting is niet verschuldigd wanneer de aanvraag onontvankelijk of onvolledig wordt 
verklaard. 

Vrijstellingen 

Volgende aanvragen zijn vrijgesteld van belasting naargelang de hoedanigheid van de 
indiener: 

Europese, federale en gewestelijke overheidsdiensten, provincies en gemeenten 
Instellingen van openbaar nut 
De sociale huisvestingsmaatschappijen. 
Contantbelasting 

De belasting wordt contant ingevorderd. Wanneer de belasting niet contant kan geïnd 
worden, wordt ze een kohierbelasting. 

Procedure 

De vestiging en invordering van de belasting en ook de geschillen gebeuren volgens het 
decreet van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

Bezwaren 

De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen 
binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van betaling. 

Opheffing 

Het belastingreglement voor milieuvergunningsaanvragen wordt opgeheven met ingang van 
huidig reglement. 


