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Belastingen — Aanslagjaar 2017 
 

Contantbelasting aanvragen vergunningen 

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-12-15 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2016-12-22 
 

 

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae. 

 

Artikel 1. 
Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven 

op: 

1° de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergun-

ning, een verkavelingsvergunning of een melding, 

bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

van 15 mei 2009; 

2° de aanvragen bedoeld in het Vlaams reglement op de 

milieuvergunning. 

 

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis. 
 

Artikel 2. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2017. 

 

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae. 
 

Artikel 3. 
De belasting is verschuldigd door de persoon die de 

aanvraag of melding indient bij het college van burge-

meester en schepenen. 

 

Artikel 4. 
De belasting voor de aanvragen bedoeld in het Vlaams 

reglement op de milieuvergunning is verschuldigd door 

de exploitant van een hinderlijke inrichting die gehou-

den is tot het indienen van een aanvraag voor het exploi-

teren van een nieuwe inrichting, voor het hernieuwen 

van een vergunning voor een bestaande inrichting, of 

voor het veranderen van een bestaande inrichting. 

 

Onder hinderlijke inrichting wordt verstaan de inrich-

tingen opgesomd in de bijlage I van het besluit van de 

Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vast-

stelling van het Vlaams reglement betreffende de 

milieuvergunning (titel I van het VLAREM), zoals 

gewijzigd. 

 

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet. 

 

Artikel 5. 
De belasting wordt vastgesteld als volgt: 

1° voor de akteneming van een melding van handelin-

gen in of aan gebouwen: 25 euro; 

2° voor een aanvraag voor een stedenbouwkundige 

vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling: 

25 euro; 

3° voor een aanvraag voor een stedenbouwkundige 

vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling: 

75 euro; 

4° voor een aanvraag voor een stedenbouwkundige 

vergunning voor technische werken of terreinaan-

legwerken: 50 euro; 

5° voor een aanvraag voor een stedenbouwkundige 

vergunning voor de regularisatie van een bestaande 

toestand: 150 euro; 

6° voor een aanvraag voor een verkavelingsvergunning: 

75 euro; 

7° voor een aanvraag voor de inrichtingen door het 

VLAREM gerangschikt in klasse 1 en waarvoor een 

milieu-effectenrapport en/of een veiligheidsrapport 

moet opgesteld worden: 2 500 euro; 

8° voor een aanvraag voor de inrichtingen door het 

VLAREM gerangschikt in klasse 1 waarvoor een 

openbaar onderzoek moet ingesteld worden: 2 000 

euro; 

9° voor een aanvraag voor de inrichtingen door het 

VLAREM gerangschikt in klasse 2 waarvoor een 

openbaar onderzoek moet ingesteld worden: 600 eu-

ro. 

 

Hoofdstuk 5 — Vrijstellingen. 
 

Artikel 6. 

Zijn vrijgesteld van de belasting de aanvragen voor de 

inrichtingen door het VLAREM gerangschikt in klasse 

2 waarvoor een openbaar onderzoek moet ingesteld 

worden, zoals bedoeld in artikel 5, 8°, op voorwaarde 

dat de inrichting louter bestemd is voor privé-gebruik. 

De belastingplichtige levert hiervan het bewijs. 
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Hoofdstuk 6 — Invordering. 
 

Artikel 7. 
De belasting is contant betaalbaar bij het indienen van 

de aanvraag. 

 

Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen. 
 

Artikel 8. 
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelas-

tingen is van toepassing op deze belasting, voor zover 

hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepa-

lingen. 

 

Artikel 9. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de ge-

meentelijke website. 

Het treedt in werking op 1 januari 2017. 

 

Artikel 10. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit 

zal binnen een termijn van twintig dagen aangetekend 

worden verzonden naar de gouverneur van de provincie 

Vlaams-Brabant, voor kennisgeving. 

 

 


