REGLEMENT

Gemeenteraad van 21-12-2017

BELASTING VOOR DE PROCEDURE EN OP AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN
DOCUMENTEN VERBONDEN AAN AANVRAGEN TOT VERKRIJGEN VAN EEN
OMGEVINGSVERGUNNING OF AKTENAME
Art. 1:
Vanaf het van kracht worden van de reglementering betreffende de omgevingsvergunning en voor een termijn
eindigend op 31 december 2020 wordt een kohierbelasting ingevoerd op de afgifte van administratieve
stukken en documenten verbonden aan aanvragen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning of
aktename.
Art. 2:
De kohierbelasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de omgevingsvergunning, de
aktename, de inlichtingen of andere documenten aanvraagt. De natuurlijke of rechtspersoon die het goed
waaromtrent de vergunning of inrichting wordt verstrekt, in eigendom heeft of aan wie het goed wordt
overgedragen, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
De kohierbelasting is eveneens verschuldigd indien de vergunning niet gerealiseerd wordt binnen de
wettelijke termijn.
Art. 3:
De belasting bestaat uit een bedrag per dossiertype (3.1) verhoogd met een bedrag per procedurestap (3.2).
De belasting is verschuldigd voor het indienen van een dossier en staat los van het eindresultaat.
3.1. Belasting per dossiertype

melding van een ingedeelde inrichting of activiteit
melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
stedenbouwkundige handelingen :
- vereenvoudigde procedure
- gewone procedure
aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde
inrichting of activiteit (klasse 1 of 2):
- vereenvoudigde procedure (o.a. beperkte verandering of tijdelijke
activiteit)
- gewone procedure
klasse 1
klasse 2
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden :
- zonder wegenis
- met wegenis
vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20
jaar naar een permanente vergunning (art. 390
omgevingsvergunningsdecreet) en bekendmaking van het
verstrijken van elke geldigheidsperiode van twintig jaar van een
omgevingsvergunning van onbepaalde duur (kan aanleiding geven
tot bijstelling voorwerp/duur) (art. 83, § 1, lid 3

De stad is de vergunningverlenende overheid
25 EUR
25 EUR
50 EUR
125 EUR
50 EUR
500 EURO
150 EURO
50 EUR per kavel met een
minimum van 150 EUR
50 EUR per kavel met een
minimum van 250 EUR
100 EUR

omgevingsvergunningsdecreet)
verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden
verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning

afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden (art. 104 omgevingsvergunningsdecreet)
melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde
inrichting of activiteit
- volledige overdracht
- gedeeltelijke overdracht
aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1 VCRO)
aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. VCRO)
vergunningsaanvraag springstoffen (K.B. 23.09.1958)
vergunningsaanvraag ioniserende stralingen (K.B. 20.07.2001)

150 EUR
zonder vermeerdering van het
aantal loten : 50 EUR
met vermeerdering van het
aantal loten : 50 EUR/kavel
met een minimum van 150
EUR
25 EUR

25 EUR
25 EUR
25 EUR
150 EUR
50 EUR
50 EUR

Zijn meerdere bedragen uit deze tabel van toepassing, dan geldt alleen het hoogste bedrag.
3.2. Belasting per procedurestap
voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (art. 156
omgevingsvergunningsbesluit)
aanvraag voor het houden van een projectvergadering (art. 8
omgevingsvergunningsdecreet)
voor het publiceren van berichten in dag- of weekbladen (o.a. art.
22 en 61 omgevingsvergunningsbesluit)
Voor het in kennis brengen van kadastrale eigenaars en
omwonende (o.a. art 23 en 62 omgevingsvergunningsbesluit)
voor het organiseren van een informatievergadering (art. 25
omgevingsvergunningsbesluit)

125 EUR
100 EUR
werkelijke kostprijs
werkelijke kosten van de
zendingen
250 EUR

Art. 4:
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat periodiek vastgesteld en uitvoerbaar wordt
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 5
De belastingsplichtige kan tegen de gemeentebelasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, dat als administratieve overheid handelt.
Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag.
Art. 6:
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan beroep worden ingediend bij de
rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd.
Art. 7:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van de
Hoofdstukken I, III, IV, en VI tot IXbis van titel VII van het wetboek van inkomstenbelastingen, en de rtikelen
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing, voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.

Art. 8:
Het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende de belasting op de aanvragen tot of melding
van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, wordt opgeheven vanaf het van kracht worden
van de reglementering betreffende de omgevingsvergunning.
In het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 houdende de belasting op de afgifte van administratieve
stukken, worden in artikel 3 de punten r), s), t) en u) opgeheven met uitzondering van lopende dossiers, en dit
vanaf het van kracht worden van de reglementering betreffende de omgevingsvergunning.

