Retributiereglement op de dossierkosten bij
omgevingsvergunningsaanvragen en andere
administratieve stukken inzake ruimtelijke
ordening en milieu
Goedgekeurd op gemeenteraad van 10 december 2019
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op de dossierkosten bij
omgevingsvergunningsaanvragen en andere administratieve stukken inzake ruimtelijke ordening en milieu.

Artikel 2
Voor de definities wordt verwezen naar het Omgevingsvergunningsdecreet en bijhorende besluiten, de Vlaamse
Codex Ruimtelijke ordeningen het decreet algemene bepalingen milieubeleid.

Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de aanvraag heeft ingediend en bij
gebreke daarvan de vergunninghouder of exploitant. De retributie wordt vereffend door overschrijving op het
rekeningnummer van de gemeente na ontvangst van de factuur.

Artikel 4
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt:
Tarieven per dossiertype
Vereenvoudigde procedure
Omgevingsvergunningsaanvraag vereenvoudigde procedure
- supplement per bijkomende woongelegenheid of bouwlot supplement per rubriek
Gewone procedure

€ 0,00
€ 550,00
€ 15,00

Omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

€ 0,00

Omgevingsvergunningsaanvraag voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of
activiteiten

€ 0,00

Omgevingsvergunningsaanvraag voor zowel stedenbouwkundige handelingen als de
exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

€ 0,00

- supplement per bijkomende woongelegenheid of bouwlot supplement per rubriek
Stedenbouwkundig attest
Planologisch attest
Opname in vergunningenregister

€
€
€
€
€

550,00
15,00
0,00
0,00
0,00

Indien meerdere bedragen uit deze tabel van toepassing zijn, dan worden de verschuldigde bedragen bij elkaar
opgeteld.
Bijkomende kosten
Publicatie van het openbaar onderzoek in een dag -of weekblad
Publicatie van de beslissing in een dag -of weekblad
Aangetekende zendingen voor de individuele kennisgevingen
Afleveren van adviezen voor Toegankelijkheid

Werkelijke
Werkelijke
Werkelijke
Werkelijke

kostprijs
kostprijs
kostprijs
kostprijs

Artikel 5
Van deze retributie zijn vrijgesteld:
 Aanvragen van overheden en instellingen van openbaar nut;
 Procedurestappen die worden overgedaan als een gevolg van een administratieve lus indien die het gevolg
zijn van een onregelmatigheid van de gemeente als vergunningverlenende overheid.

Artikel 6
Retributie overige administratieve stukken
Stedenbouwkundig uittreksel (plannen-en vergunningenregister)
Uittreksel vergunningenregister
Uittreksel plannenregister
Aanvullende vastgoedinformatie

€
€
€
€

110,00
38,50
38,50
33,00

