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06. Retributiereglement - Omgevingsvergunning
Motivering
Aanleiding en context
De omgevingsvergunning treedt in werking op 01.01.2018.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, na wijzigingen, artikel 42 en 43.
Het K.B. 23.09.1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich
houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen
Het K.B. 20.07.2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de
werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.
Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente. De inkomsten worden opgenomen in het geactualiseerd
meerjarenplan 2014-2019.
Financiële weerslag
De opbrengst van de retributie
Besluit
De raad beslist eenparig:
Artikel 1
Met ingang 01.01.2018 en eindigend op 31 december 2019 geldt volgend retributiereglement voor de
aanvraag van een omgevingsvergunning:
Dossier type
Prijs in Euro
melding van een ingedeelde inrichting of activiteit
melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

100
25

aanvraag voor het houden van een projectvergadering (art. 8
omgevingsvergunningsdecreet)
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
stedenbouwkundige handelingen:
gewone procedure

150

vereenvoudigde procedure

50

aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde
inrichting of activiteit :
gewone procedure

200

vereenvoudigde procedure

150

Dossier met een project-MER en/of veiligheidsrapport
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden

100

150

met wegenis

500 + 100/lot

zonder wegenis

100/lot

vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar
naar
een
permanente
vergunning
(art.
390
omgevingsvergunningsdecreet)
bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van
twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (art.
83, § 1, lid 3 omgevingsvergunningsdecreet)
verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden indien op vraag
exploitant
verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning

150

100/lot

melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde
inrichting of activiteit
volledige overdracht

50

gedeeltelijke overdracht

150

150
150

aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1 VCRO)

50

aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. VCRO)

150

vergunningsaanvraag springstoffen (K.B. 23.09.1958)

150

vergunningsaanvraag ioniserende stralingen (K.B. 20.07.2001)

150

Toeslag aangetekende zendingen

Werkelijke kosten

toeslag voor publicatie in krant of weekblad

Werkelijke kosten

toeslag voor infovergadering op verzoek van de aanvrager

100

bestuurlijke lus door verzoek/fout van de aanvrager*

50

* In voorkomend geval kan dit bovenstaande toeslagen herhalen
toeslag omzetting papieren aanvraag naar digitaal

100

Zijn meerdere bedragen uit deze tabel van toepassing, dan worden ze cumulatief toegepast.
Artikel 2
Aanvragen van de staat, gewesten, gemeenschappen, provincie, het gemeentebestuur, het eigen
OCMW, de eigen kerkfabriek, de openbare instellingen en de erkende instellingen van openbaar nut
worden vrijgesteld.
Aanvragen voor zuiver milieuvriendelijke activiteiten (warmtepompen, zonneboiler, zonnepanelen,
warmtekrachtkoppeling voor gebouwen) worden vrijgesteld.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd na het indienen van een aanvraag of melding en wordt door de aanvrager
vereffend na toezending van de factuur. Geen afleveringen kan geschieden zonder betaling.
Artikel 4
Het belastingsreglement op het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen van 22.04.2014
wordt vanaf 01.01.2018 opgeheven.
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