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Voorgeschiedenis
• De omgevingsvergunning treedt in werking op 23 februari 2017, één jaar na de publicatie in het 

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

• Ministerieel besluit houdende aktename van de beslissingen van het college van burgemeester 
en schepenen inzake de instap in de omgevingsvergunning van 17 februari 2017 - aktename 
uitstel tot 1 juni 2017.

• Gemeenteraad van 15 mei 2017 - goedkeuring belastingsreglement op de 
omgevingsvergunningen.

• Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2017 houdende de nadere regels tot 
implementatie van de omgevingsvergunning - uitstel tot 1 januari 2018.

• Gemeenteraad van 19 juni 2017 - goedkeuring wijziging belastingsreglement op de 
omgevingsvergunningen. Artikel 1 van het belastingsreglement op de omgevingsvergunningen 
werd aangepast.

Feiten en context
Het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 mei 2017 werd voorgelegd aan het 
Agentschap Binnenlands Bestuur. Het Agentschap gaf volgende opmerkingen:
• Opmerking 1 handelt over de ingangsdatum van het belastingsreglement.
• Opmerking 2 handelt over de benaming van het reglement welke voornamelijk van toepassing is 

op stedenbouwkundige handelingen.

Juridische gronden
• Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de federale 
wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van 
politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het 
gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur 
van de gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een administratieve sanctie wordt 
opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan 
die van de politierechtbank.
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• Artikel 43, §1 van het gemeentedecreet
Behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid in de zin van artikel 2, tweede lid, 
aan de gemeenteraad, kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden 
toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

Argumentatie
• De instap in de omgevingsvergunning wordt voor de tweede keer uitgesteld. De implementatie is 

voorzien op 1 januari 2018.
• Het bestaande belastingsreglement op bouwen en verbouwen, goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 16 december 2013, dient aangepast te worden aan de omgevingsvergunning 
om continuïteit van heffing te garanderen.

• Opmerking 1 van het Agentschap betreffende de ingangsdatum werd reeds aangepast in het 
reglement en voorgelegd aan de gemeenteraad van 19 juni 2017.

• Het aanpassen van de benaming van het reglement zoals aangegeven in de tweede opmerking 
van het Agentschap zorgt voor meer duidelijkheid over de inhoud van het reglement.

• Vergelijkende tabel:

principes belasting bouwen en 
verbouwen (huidige 
reglement)

belasting 
omgevingsvergunning 
stedenbouwkundige 
handelingen (voorstel tot 
aanpassing reglement)

toepassingsgebied stedenbouwkundige 
vergunningen (bouwen en 
verbouwen)

stedenbouwkundige handelingen 
(vergunningsplichtige en 
meldingsplichtige handelingen)

grondslag kubieke inhoud van de 
gebouwde delen

idem

woongebouwen:
• 0,50 euro/m³ tot maximum 

1.000m³
• 1,50 euro/m3 vanaf 1000m³

idemtarief nieuw gebouw

overige gebouwen:
• 0,50euro/m³

idem

tarief verbouwing enkel kubieke inhoud van de 
ruimte waarmee het bestaande 
gebouw vermeerderd wordt.

idem

minimum belasting 
gebouwen

30 euro/dossier idem

tarief verkavelen 
van gronden of het 
wijzigen van een 
verkaveling

/ /
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tarief 
terreinaanlegwerke
n (ophogen van 
gronden, vellen van 
hoogstammige 
bomen, ...)

/ /

openbaar 
onderzoek

/ (kosten voor de aangetekende 
zendingen worden 
doorgefactureerd)

+ portkosten van de 
aangetekende zendingen en 
publicatiekosten

vrijstelling • openbare besturen
• heropbouw door 

oorlogsfeiten vernielde of 
beschadigde gebouwen

• VMSW en dergelijke, 
OCMW of SBK

• gebouwen met een 
voorlopig karakter

• niet beroepsmatige, 
alleenstaande, niet omsloten 
afdaken

• overheden
• VMSW en de door haar 

erkende sociale 
huisvestingsmaatschappijen

invordering • bedrag in bewaring bij 
ontvangst van de 
stedenbouwkundige 
vergunning

• contantbelasting de dag 
waarop het eigendom "onder 
dak" is

• bedrag in bewaring bij 
ontvangst van de 
omgevingsvergunning of 
aktename van meldingen

• contantbelasting de dag voor 
deze waarop het belastbaar 
feit zich voltrekt

BESLUIT
Stemming:  23 stemmen voor: Dirk Bauwens, Steven Dietvorst, Peter Mendonck, Lieve Struyf, 
Kathleen Krekels, Anke Fierens, Dirk Mariën, Yolande Avontroodt, Marijke Dillen, Olivier Verhulst, 
Marian Van Alphen, Wim Van Kets, Joos Verschueren, Kristof Droessaert, Pascale Gielen, Hendrik 
Bellens, Lynn Cuppens, Steven Callens, Annemie Laforce-Vergote, Stefan Van den Heuvel, Patrick 
Lievens, Hans Hanssen en Sebastiaan Rubberecht
Artikel 1. Het besluit omtrent het gemeentelijk reglement op de omgevingsvergunningen van 19 juni 
2017 wordt ingetrokken.
Artikel 2. Op het ogenblik dat de bepalingen inzake de omgevingsvergunning in werking treden, 
wordt ten behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op 
het afleveren van omgevingsvergunningen en aktename van meldingen.
Artikel 3. De belasting wordt vastgesteld als volgt:
2.1. Op de afgifte van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 
(voor vergunningsplichtige en meldingsplichtige handelingen volgens artikel 5 van het 
omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).
De belasting wordt berekend per kubieke meter voor al de gebouwen, met inbegrip van alle 
aanhorigheden zoals werkplaatsen, stallen, garages, serres enzovoort
Voor woongebouwen bedraagt het tarief van de belasting:
• 0,50 euro per kubieke meter tot een maximum van 1.000 kubieke meter.
• 1,50 euro per kubieke meter vanaf 1.000 kubieke meter.
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Voor de overige gebouwen bedraagt het tarief van de belasting 0,50 euro per kubieke meter.
Bij een verbouwing wordt enkel de kubieke inhoud van de ruimte waarmee het bestaande gebouw 
vermeerderd wordt in acht genomen. 
Ongeacht de kubiek inhoud van de belastbare delen zal een minimum belasting van 30 euro per 
dossier worden toegepast.
2.2. Aanvraag met openbaar onderzoek: te verhogen met de portkosten van de aangetekende 
zendingen en met de publicatiekosten.
Artikel 4. De belasting wordt niet toegepast op:
3.1. Aanvragen van overheden.
3.2. Aanvragen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), of door haar erkende 
sociale huisvestingsmaatschappijen.
Artikel 5. De belasting is verschuldigd door degene die de aanvraag of melding heeft ingediend en 
bij gebreke daarvan de vergunninghouder of exploitant.
Artikel 6. Op het ogenblik van de afgifte van de omgevingsvergunning of aktename van meldingen 
zijn de belastingsplichtigen verplicht een bedrag gelijk aan de vermoedelijke belasting in bewaring te 
geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat op elk verzoek van de met toezicht belaste 
ambtenaren moet worden getoond. Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een 
verworven contant-belasting worden geboekt en ten opzichte van de belastingplichtige met een 
kwitantie worden bevestigd indien geen tegenbericht van de belastingplichtige bij het 
gemeentebestuur toekomt uiterlijk de dag vóór deze waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken.
Bij gebrek aan contante betaling of in geval deze niet gelijk is aan de reële belastingschuld, 
berekend op basis van de gegevens waarover het gemeentebestuur nadien beschikt, zal van 
ambtswege worden overgegaan tot inkohiering, respectievelijk terugbetaling, van het verschil. Dit 
belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en 
schepenen.
Artikel 7. De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen ter 
zake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamige decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Artikel 8. Het gemeentelijk belastingsreglement op bouwen en verbouwen aanslagjaren 2014 tot en 
met 2018 bij gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013 wordt opgeheven van zodra 
onderhavig reglement in werking treedt. De toepassing ervan blijft evenwel gelden voor lopende 
dossiers.
Artikel 9. Dit belastingsreglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 186 en 187 
van het gemeentedecreet.

Voor eensluidend afschrift

Tine Vervisch Sebastiaan Rubberecht
secretaris voorzitter


