RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE AFGIFTE VAN DOCUMENTEN DOOR DE
DIENST WONEN EN OMGEVING VOOR DE PERIODE 2020 - 2025

Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 en bekendgemaakt op de
gemeentelijke website op 20 december 2019 (van toepassing vanaf 1 januari 2020).
artikel 1: Voor de termijn, die ingaat op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025, wordt een
retributie geheven op de aanvragen tot afgifte van documenten uitgaande van de dienst ‘wonen en
omgeving’.

artikel 2: De retributie is verschuldigd door de persoon of de rechtspersoon die de aanvraag doet.

artikel 3: De retributie wordt vastgesteld als volgt:
Type aanvraag

Retributie (in euro)

Stedenbouwkundig attest/inlichtingen

50,00

Vastgoedinfo

90,00

Planologisch attest

250,00

Meldingsprocedure (stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie

35,00

van een ingedeelde inrichting of activiteiten)
Omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen en/of de

50,00

exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten)
indien medewerking architect vereist

+25,00

per bijkomende woongelegenheid

+ 100,00

indien openbaar onderzoek vereist

+100,00

vergezeld van project-MER

+300,00

Omgevingsvergunning (voor het verkavelen van gronden)

75,00

met aanleg van wegenis

+100,00

per bijkomend lot

+ 100,00

indien openbaar onderzoek vereist

+100,00

vergezeld van project-MER

+300,00

Bijstelling van verkaveling

75,00
per bijkomend lot

+ 100,00

indien openbaar onderzoek vereist

+ 100,00

Omzetting van tijdelijk milieuvergunning naar permanente
omgevingsvergunning

30,00

Overdracht van vergunning

30,00

Bijstelling of afwijking van milieuvoorwaarden

100,00

Organiseren van openbaar onderzoek provinciale of Vlaamse dossiers

300,00

vergezeld van plan-MER

+ 300,00

artikel 4: De betaling van de retributie kan gebeuren in speciën, op elektronische wijze of door
overschrijving. Bij niet betaling of bij gebrek aan vrijwillige betaling zal de invordering en vervolging
gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur of overeenkomstig
de regels van het burgerlijk recht.

artikel 5: Het reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen opgenomen in het decreet over
het lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 5, hoofdstuk 1, afdeling 2 betreffende de bekendmaking
en inwerkingtreding, met vermelding van de datum waarop ze zijn aangenomen en de datum waarop
ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt.

artikel 6: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

