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Uittreksel uit de notulen 
van de Gemeenteraad

Zitting van 22 december 2022

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad,
Vander Meeren Luc, Burgemeester,
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, 
Fonteyne Kurt, Schepenen,
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, 
Van De Populiere Marleen, Maes Marie, De Wulf Nico, Baert Leen, Dirk Lelieur, 
Raadsleden,
Buysschaert An, Algemeen directeur

12. ALGEMENE FINANCIERING Belastingen/niet-fiscale aangelegenheden. 
Gemeentelijke retributie op het afleveren van het formulier ‘Stedenbouwkundig 
uittreksel – inlichtingen – vastgoedinformatie’, een uittreksel uit het 
plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister. 
Gemeentebelasting op de beslissing inzake de aanvragen tot het bekomen van 
een omgevingsvergunning. Aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Wijziging van de 
gemeentebelasting naar een retributiereglement.
Juridische grondslag
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41.

Titel V decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Titel IV, Hoofdstuk II Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 

Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter 
uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van de handelingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten naar 
aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

De omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 houdende de heffing van een retributie op het 
afleveren van het formulier ‘Stedenbouwkundig uittreksel – inlichtingen – vastgoedinformatie, een 
uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister’ en de vestiging van een 
gemeentebelasting op de beslissingen inzake de aanvraag tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning, voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.

Feiten en context
Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 heft een retributie voor het afleveren van 
stedenbouwkundig uittreksels, inlichtingen, vastgoedinformatie, uittreksels uit het plannenregister en 
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uittreksels uit het vergunningenregister en heft een belasting voor de aanvragen tot het bekomen van 
een omgevingsvergunning.

Om de invorderingsprocedure uniform te maken (de invorderingsprocedure ingeval van een 
retributiereglement enerzijds en een belastingreglement anderzijds is verschillend), is het aangewezen 
om de bepalingen die betrekking hebben op de vestiging van de belasting op de beslissingen inzake de 
aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning om te zetten in een retributiereglement met 
ingang van 1 januari 2023.

De tarieven opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 worden niet gewijzigd.

Financiële aspecten
De inkomsten worden geregistreerd onder de jaarbudgetrekening GBB/0600-00/7010430/GEMEENTE/
CBS/IP-GEEN.

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad beslist om het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 houdende de 
heffing van een retributie op het afleveren van het formulier ‘Stedenbouwkundig uittreksel – 
inlichtingen – vastgoedinformatie, een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het 
vergunningenregister’ en de vestiging van een gemeentebelasting op de beslissingen inzake de 
aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning, voor de aanslagjaren 2020 tot en met 
2025, aan te passen als volgt:

 De bepalingen die betrekking hebben op de gemeentebelasting op de beslissing inzake de 
aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning worden vervangen door:

“Retributie op de beslissing inzake de aanvraag tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning
Art.4. Voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025 wordt een retributie geheven op de 

beslissingen inzake de aanvragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning 
waarvoor de gemeente de vergunningverlenende overheid is.

De retributie bedraagt
o voor een gewone aanvraag 100,00 euro
o voor een vereenvoudigde aanvraag 75,00 euro

Het bedrag van de retributie wordt vermeerderd met
o de reële kosten die voor de aanvraag worden gemaakt, zoals de kosten voor de 

aangetekende zendingen en de publicatiekosten;
o de reële kosten voor de eventuele aftoetsing door de vzw Inter aan de 

verordening betreffende de toegankelijkheid van publieke gebouwen in 
Vlaanderen.

Voor het digitaliseren van de toegestane analoog ingediende dossiers worden geen 
bijkomende kosten aangerekend.

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag 
doet.

Intercommunales zijn vrijgesteld van de retributie op basis van artikel 26 van de wet 
van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;

Inzake dossiers waarvoor de provincie of de Vlaamse overheid de 
vergunningverlenende overheid is, worden de reële kosten, zoals de kosten voor de 
aangetekende zendingen en de publicatiekosten, aangerekend aan de aanvrager bij 
de beslissing over de aanvraag tot het bekomen van de omgevingsvergunning.”

 Het artikel 5 wordt vervangen door:

“Art.5. De retributie wordt betaald na ontvangst van de factuur.

Bij weigering of nalatigheid om het verschuldigd recht te betalen geschiedt de 
invordering overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging voor zover de schuld ten 
aanzien van de gemeente betwist wordt. Ingeval de verschuldigde retributie zeker en 
vaststaand, opeisbaar en onbetwistbaar is, zal de invordering gebeuren bij 
dwangbevel na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.”
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Art.2. Onderhavige wijziging is van kracht vanaf 1 januari 2023. Alle andere bepalingen van het 
betreffende gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 blijven onverminderd gelden.

Namens de gemeenteraad,

De Algemeen directeur De Voorzitter gemeenteraad,

get. Buysschaert An get. Desloovere Koen

Voor eensluidend afschrift,

De Algemeen directeur, De Voorzitter gemeenteraad

Buysschaert An. Desloovere Koen.
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