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retributiereglement op het aanvragen van een omgevingsvergunning, -melding, stedenbouwkundig 

attest en planologisch attest - opheffing en vaststelling 

feiten en context 

■ toelichting 

Het afleveren van een omgevingsvergunning, -melding, stedenbouwkundig attest en planologisch attest is 

onderhevig aan een retributie. De gemaakte kosten van briefwisseling worden in het nieuwe reglement 

toegevoegd. Met het oog op natuurbeheer en het nauwkeurig kunnen opvolgen van heraanplantingen, wordt de 

drempel tot aanvragen van de omgevingsvergunning weggenomen door deze vrij te stellen van de retributie.  

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41 

juridische basis 

• gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2019 over de vaststelling van een retributie op het 

aanvragen van een omgevingsvergunning, -melding, stedenbouwkundig attest en planologisch attest  

■ financieel kader 

beleidsinformatie 

Deze beslissing heeft betrekking op het niet-prioritaire beleid. 

financiële informatie 

De ontvangsten van deze beslissing worden geraamd op 20.000,00 euro en zijn voorzien op raming R000457. 

besluit 

artikel 1 

De gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2019 over de vaststelling van een retributie op het aanvragen 

van een omgevingsvergunning, -melding, stedenbouwkundig attest en planologisch attest wordt opgeheven.  

artikel 2 

De gemeenteraad stelt het retributiereglement op het aanvragen van een omgevingsvergunning, -melding, 

stedenbouwkundig attest en planologisch attest als volgt vast: 
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RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET AANVRAGEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, -MELDING, 

STEDENBOUWKUNDIG ATTEST EN PLANOLOGISCH ATTEST 

artikel 1 

Vanaf heden wordt een retributie gevestigd naar aanleiding van het afleveren van een omgevingsvergunning, -

melding, stedenbouwkundig attest en planologisch attest. 

artikel 2 

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon, rechtspersoon, vergunninghouder of exploitant die de 

aanvraag indient. 

artikel 3 

De retributie bestaat uit een bedrag per dossiertype (§1) en een procedurestap (§2). 

§1. Retributie per dossiertype: wanneer meerdere bedragen uit onderstaande lijst gelden, geldt enkel het 

hoogste bedrag. 

• Melding van een ingedeelde inrichting of activiteit: 50 euro 

• Melding van het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen: 30 euro 

• Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen - vereenvoudigde 

procedure: 50 euro 

• Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen - gewone procedure: 

75 euro 

• Omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1: Het totaal van de 

werkelijke gedane kosten met een minimum van 500 euro 

• Omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 2: Het totaal van de 

werkelijke gedane kosten met een minimum van 250 euro 

• Omzetten van een milieuvergunning of omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of 

activiteit verleend voor 20 jaar naar een permanente vergunning: 50 euro 

• Bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van twintig jaar van een 

omgevingsvergunning van onbepaalde duur: 50 euro  

• Bijstelling van de milieuvoorwaarden op vraag van de exploitant: 50 euro 

• Melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit: 30 euro 

• Stedenbouwkundig attest: 50 euro 

• Planologisch attest: 75 euro 

§2. Per procedurestap: 

• Digitaliseren van een analoog ingediend dossier: 75 euro 

• Aanplakken van een bericht of bekendmaking in het kader van een openbaar onderzoek of bij een 

genomen beslissing: 25 euro 

• Publiceren van berichten in dag- of weekbladen: 100 euro 

• Organiseren van een informatievergadering: 100 euro  

• Briefwisseling in het kader van een openbaar onderzoek: aan werkelijke kost 
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artikel 4 

De omgevingsvergunningen die uitsluitend betrekking hebben op het vellen van bomen zijn volledig vrijgesteld 

van retributie. 

artikel 5 

De retributie is verschuldigd zodra de afgeleverde vergunning definitief is en niet meer kan worden 

aangevochten in het kader van de procedure voor het afleveren van de vergunning. In geval van een 

stedenbouwkundig of planologisch attest, is de retributie verschuldigd na betekening van de betreffende 

beslissing inzake de aanvraag. 

artikel 6 

Aan de retributieplichtige wordt een factuur met het verschuldigde bedrag overgemaakt. Het verschuldigde 

bedrag dient betaald te worden binnen de dertig dagen vanaf de verzending van de factuur. 
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