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 cluster algemeen beleid 
dienst financiën 

NDC 484.777 

Belastingen aanslagjaar 2020 
 

Contantbelasting aanvragen omgevingsvergunning 
 
Goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 2019-12-12 
Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2019-12-30 
 

Belastingen — Contantbelasting aanvragen om-
gevingsvergunning — Aanslagjaar 2020 
(NDC 484.777) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 
172, artikel 173 en artikel 190 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bij-
zonder artikel 2, § 2, artikel 40, § 3, artikel 286, § 
1, 1°, artikel 287 en artikel 288; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende 
de vestiging, de invordering en de geschillenpro-
cedure van de provincie- en gemeentebelastin-
gen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 de-
cember 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment; 
 
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM); 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
van 15 mei 2009 (VCRO); 
 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffen-
de de omgevingsvergunning; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en 
schepenen; 
 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met 14 stemmen voor, geen stem-

men tegen en 9 onthoudingen; 
hebben voor gestemd: Rani Arys, Bram Bronse-
laer, Roel Guldemont, Etienne Schouppe, Rita 
Triest, Carla Van den houwe, Steven Van Linthout 
Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Carry Reynders, 
Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck; 
Patrick Asselman, Joris Poppe: 
hebben tegen gestemd: niemand; 
hebben zich onthouden: Kris Asselman, Kasper 
Daem, Johnny De Brabanter, Sonja De Leeuw, Riet 
Stockmans, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den 
Borre, Kim Van Muylem; 
Ben Bessemans; 
 
Besluit: 
 
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 
2020. 
 
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 
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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: 75 
euro; 

2° voor de aanvraag van een omgevingsvergun-
ning voor stedenbouwkundige handelingen 
binnen de gewone procedure: 120 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: 120 
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: 120 
euro; 

7° voor de melding van stedenbouwkundige 
handelingen: 50 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 eu-

ro; 
c. klasse 1 in de gewone procedure: 1 000 

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

fectenrapport: 1 000 euro; 
9° voor de melding van de exploitatie van een 

ingedeelde inrichting of activiteit: 50 euro; 

10° voor de melding van de overdracht van een 
vergunning voor een ingedeelde inrichting of 
activiteit: 50 euro; 

11° voor een verzoek tot bijstelling of afwijking 
van de milieuvoorwaarden van een omge-
vingsvergunning: 120 euro; 

12° voor de mededeling met vraag tot omzetting 
van een milieuvergunning naar een omge-
vingsvergunning van onbepaalde duur: 120 
euro; 

13° voor de ingave aanvraag in het omgevingslo-
ket: 75 euro onverminderd de belasting voor 
de aanvraag. 

 
Bij regularisatieaanvraag van een omgevingsver-
gunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
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 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 webtoepassing. 
Het treedt in werking op 1 januari 2020. 

 


