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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 16 december 2019

In opdracht:

Zitting van 16 december 2019

Aanwezig Paul Buekers, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen

Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon 
Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Danny Jamers, Johny 
Franssen, Gunter De Ryck, Raadsleden

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Verontschuldigd Wim Hayen, Tim Raskin, Raadsleden

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Retributie op aanvragen, meldingen en wijzigingen in het kader van het 
omgevingsvergunningsdecreet.

Inhoudelijke motivering
Overwegende dat het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsvergunningsdecreet 
een aanzienlijke inzet vergt van de gemeentelijke middelen en het billijk is deze inzet door te rekenen aan degene 
op wiens initiatief en in wiens voordeel de meldings- en vergunningsprocedures worden doorlopen;
Gelet dat deze ontvangsten in naleving van de omzendbrief KB/ABB2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit bij 
voorkeur als retributie dan als belasting gekwalificeerd worden.

Wettelijke motivering
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009;
Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter 
uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van de handelingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten naar 
aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning;
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Stemming:
Met 18 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Jimmy Graulus, Toon Durwael, 
Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Gunter De Ryck), 3 onthoudingen (Karolien 
Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen)

Beslissing:

 
Artikel 1.
Er wordt vanaf 1 januari 2020 voor een termijn van zes jaar, eindigend op 31 december 2025 een retributie 
gevestigd op aanvragen, meldingen en wijzigingen in het kader van het omgevingsvergunningsdecreet
Artikel 2.
Deze retributie is verschuldigd door degene die de aanvraag of melding heeft ingediend en bij gebreke daarvan de 
vergunninghouder of exploitant.
Artikel 3.
Deze retributie bestaat uit een bedrag per dossiertype (3.1) verhoogd met een bedrag per procedurestap (3.2).
Artikel 3.1.
Retributie per dossiertype:
 gemeente is vergunnings-

verlenende overheid
melding van een ingedeelde inrichting of activiteit € 14
melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige 
handelingen

€ 6

aanvraag voor het houden van een projectvergadering (art. 
8 omgevingsvergunningsdecreet)

€ 110

aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 
van stedenbouwkundige handelingen :
- gewone procedure
- vereenvoudigde procedure

€ 55 basistarief verhoogd met € 
28 per lot of entiteit

aanvraag van een omgevingsvergunning voor een 
ingedeelde inrichting of activiteit :
- gewone procedure
- vereenvoudigde procedure

€ 55

aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden :
- met wegenis
- zonder wegenis

€ 55 basistarief verhoogd met € 
28 per lot of entiteit

vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 
20 jaar naar een permanente vergunning (art. 390 
omgevingsvergunningsdecreet)

€ 55

bekendmaking van het verstrijken van elke 
geldigheidsperiode van twintig jaar van een 
omgevingsvergunning van onbepaalde duur (art. 83, § 1, lid 
3 omgevingsvergunningsdecreet)

€ 55

verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden € 55
verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning € 55 basistarief verhoogd met € 

28 per bijkomend lot of 
bijkomende entiteit

afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen 
van gronden (art. 104 omgevingsvergunningsdecreet)

€ 28

melding van de overdracht van de vergunning voor een 
ingedeelde inrichting of activiteit
- volledige overdracht
- gedeeltelijke overdracht

€ 14

aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1 
VCRO)

€ 55



3

aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. 
VCRO)

€ 55

 
Zijn meerdere bedragen uit deze tabel van toepassing, dan geldt alleen het hoogste bedrag.
Artikel 3.2.
Retributie per procedurestap:
voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier 
(art. 156 omgevingsvergunningsbesluit)

€ 110

voor het wijzigingen van het voorwerp van de aanvraag (art. 
30 of 45 omgevingsvergunningsdecreet)

€ 55

voor het aanplakken van een bericht van bekendmaking in 
het kader van een openbaar onderzoek of bij een genomen 
beslissing (o.a. art. 20 en 59 omgevingsvergunningsbesluit)

€ 28

voor het publiceren van berichten in dag- of weekbladen 
(o.a. art. 22 en 61 omgevingsvergunningsbesluit )

effectieve kostprijs

voor het aangetekend verzenden van een beslissing effectieve kostprijs
voor het in kennis brengen van kadastrale eigenaars en 
omwonenden (o.a. art. 23 en 62 
omgevingsvergunningsbesluit)

effectieve kostprijs

voor het organiseren van een informatievergadering (art. 25 
omgevingsvergunningsbesluit)

€ 55

Artikel 4.
Er is vrijstelling van retributie voor:
- dossiers waarin de gemeente niet tijdig een beslissing nam (stilzwijgende weigering, art. 32, § 4 en 46, § 2 
omgevingsvergunningsdecreet).
- procedurestappen die worden overgedaan als gevolg van een administratieve lus indien die het gevolg is van een 
fout van de gemeente als vergunningverlenende overheid (art. 13 omgevingsvergunningsdecreet).
- de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden.
- de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de administratieve overheid door het 
gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd.
 
Artikel 5.
Deze retributies worden betaald op rekening van het gemeentebestuur na toezending van een factuur.

Artikel 6.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:

Nathalie Creten
W.g. Algemeen Directeur

Paul Buekers
W.g. Voorzitter
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