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 cluster algemeen beleid 
dienst financiën 

NDC 484.777 

Belastingen aanslagjaar 2018 
 

Contantbelasting aanvragen omgevingsvergunning 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-12-14 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2017-12-19 

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione mate-
riae. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur heft een belasting op de 
aanvragen voor een omgevingsvergunning of een 
melding, bedoeld in het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning. 
 
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione tem-
poris. 
 
Artikel 2. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 
2018. 
 
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione per-
sonae. 
 
Artikel 3. 
De belasting is verschuldigd door de persoon die 
de aanvraag of melding indient bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet. 
 
Artikel 4. 
De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
1° voor de aanvraag van een omgevingsvergun-

ning voor stedenbouwkundige handelingen 
binnen de vereenvoudigde procedure: 25 
euro; 

2° voor de aanvraag van een omgevingsvergun-
ning voor stedenbouwkundige handelingen 
binnen de gewone procedure: 75 euro; 

3° voor de aanvraag van een omgevingsvergun-
ning voor stedenbouwkundige handelingen 
voor het tot stand brengen van minstens 20 
wooneenheden of met aanleg van wegenis: 

1 000 euro; 
4° voor de aanvraag van een omgevingsvergun-

ning voor het verkavelen van gronden: 75 
euro; 

5° voor de aanvraag van een omgevingsvergun-
ning voor het verkavelen van gronden voor 
minstens 20 loten of met aanleg van wege-
nis: 1 000 euro; 

6° voor de aanvraag van een omgevingsvergun-
ning tot bijstelling van de verkaveling: 75 eu-
ro; 

7° voor de melding van stedenbouwkundige 
handelingen: 25 euro; 

8° voor de aanvraag van een omgevingsvergun-
ning voor de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting: 
a. Klasse 1 en 2 vereenvoudigde procedure: 

200 euro; 
b. Klasse 2 in de gewone procedure: 600 

euro; 
c. Klasse 1 in de gewone procedure: 2 000 

euro; 
d. klasse 1 met veiligheids- en/of milieuef-

fectenrapport: 2 500 euro; 
9° voor de melding van de exploitatie van een 

ingedeelde inrichting of activiteit: 25 euro; 
10° voor de melding van de overdracht van een 

vergunning voor een ingedeelde inrichting of 
activiteit: 25 euro; 

11° voor een verzoek tot bijstelling of afwijking 
van de milieuvoorwaarden van een omge-
vingsvergunning: 50 euro; 

12° voor de mededeling met vraag tot omzetting 
van een milieuvergunning naar een omge-
vingsvergunning van onbepaalde duur: 75 
euro. 

 
Bij regularisatieaanvraag van een omgevingsver-
gunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
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exploitatie van een ingedeelde inrichting wordt de 
belasting vermeerderd met 150 euro. 
 
Bij omgevingsvergunning met combinatie van 
stedenbouwkundige handelingen en de exploita-
tie van een ingedeelde inrichting worden de af-
zonderlijke tarieven samengeteld. 
 
Hoofdstuk 5 — Invordering. 
 
Artikel 5. 
De belasting is contant betaalbaar bij het indienen 
van de aanvraag. 
 
Hoofdstuk 5 — Overgangsbepalingen. 
 
Artikel 6. 
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepas-
sing zolang het huidige vergunningensysteem niet 
vervangen is door de omgevingsvergunning. 
 
Artikel 7. 
Het gemeentebestuur heft een belasting op: 
1° de aanvragen voor een stedenbouwkundige 

vergunning, een verkavelingsvergunning of 
een melding, bedoeld in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening; 

2° de aanvragen bedoeld in het Vlaams regle-
ment op de milieuvergunning. 

 
Artikel 8. 
De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
1° voor de akteneming van een melding van 

handelingen in of aan gebouwen: 25 euro; 
2° voor een aanvraag voor een stedenbouwkun-

dige vergunning met eenvoudige dossiersa-
menstelling: 25 euro; 

3° voor een aanvraag voor een stedenbouwkun-
dige vergunning met uitgebreide dossiersa-
menstelling: 75 euro; 

4° voor een aanvraag voor een stedenbouwkun-

dige vergunning voor technische werken of 
terreinaanlegwerken: 50 euro; 

5° voor een aanvraag voor een stedenbouwkun-
dige vergunning voor de regularisatie van een 
bestaande toestand: 150 euro; 

6° voor een aanvraag voor een verkavelingsver-
gunning: 75 euro; 

7° voor een aanvraag voor de inrichtingen door 
het VLAREM gerangschikt in klasse 1 en waar-
voor een milieu-effectenrapport en/of een vei-
ligheidsrapport 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 wor-
den: 2 000 euro; 

9° voor een aanvraag voor de inrichtingen door 
het VLAREM gerangschikt in klasse 2 waarvoor 
een openbaar onderzoek moet ingesteld wor-
den: 600 euro. 

 
Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 6. 
Het algemeen reglement aangaande de gemeen-
tebelastingen is van toepassing op deze belasting, 
voor zover hiervan niet wordt afgeweken door 
voorgaande bepalingen. 
 
Artikel 7. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website. 
Het treedt in werking op 1 januari 2018. 
 
Artikel 8. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit 
besluit zal binnen een termijn van twintig dagen 
aangetekend worden verzonden naar de gouver-
neur van de provincie Vlaams-Brabant, voor ken-
nisgeving. 

 


