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Retributiereglement op de dossierkosten omgevingsvergunning
Artikel 1
Voor een periode ingaand op datum van de effectieve inwerkingtreding van het decreet
omgevingsvergunning op het gemeentelijk niveau (tussen 23 februari 2017 en 1 juni 2017) en
eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie geheven op
omgevingsvergunningsaanvragen.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de aanvrager (fysieke of rechtspersoon) van de
omgevingsvergunning.
Artikel 3
De retributie wordt vastgelegd op onderstaande tarieven, afhankelijk van het voorwerp van de
omgevingsvergunningsaanvraag:
Projectvergadering – gemeente bevoegd
Vereenvoudigde procedure digitaal
Vereenvoudigde procedure analoog
Gewone procedure digitaal
Gewone procedure analoog
Per bijkomende woongelegenheid (vanaf de 2° woongelegenheid)
Met informatievergadering
Per publicatie week- of dagblad
Verzoek bijstelling, afwijking en evaluatie van de milieuvoorwaarden
Melding digitaal
Melding analoog
Melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit
Omzetting milieuvergunning naar omgevingsvergunning van onbepaalde duur
Bijstellen van verkavelingen
Afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
Procedure administratieve lus op vraag van aanvrager
Afleveren stedenbouwkundig attest
Afleveren attest van aanplakking
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Artikel 4 - Betaling
De retributie dient betaald te worden na ontvangst van de betalingsuitnodiging.
Artikel 5 - Invordering
Bij niet-betaling van de retributie zal deze de invorderingsprocedure volgen.
Artikel 6
De gemeenteraadsbeslissing dd. 17 december 2013 (indirecte belasting inzake de meldingen
en/of milieuvergunningen conform de Vlarem-wetgeving) en artikel 3 van de
gemeenteraadsbeslissing dd. 15 december 2015 (indirecte belasting op de afgifte van
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administratieve stukken, op het afleveren van bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake
stedenbouw) worden opgeheven, voor omgevingsvergunningsaanvragen ingediend vanaf de
datum van de effectieve inwerkingtreding van het decreet omgevingsvergunning op het
gemeentelijk niveau (tussen 23 februari 2017 en 1 juni 2017).
Artikel 7
Dit retributiereglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Artikel 8
Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
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