UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 27 december 2017
Provincie VÏaams-Brabant Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgemeester- voorzitter;
Arrondissement Leuven
K. Vanwinkelen, H. Hendrickx, H. Holsbeeks, N. Ons, schepenen;
GEMEENTE
G. Holsbeek, M. Saelrnaekers, L. Steenwegen, G. Arnauts, W. Vanderstukken,
H. Arnauts, Y. Sterkendries, S. Vandermeulen, 13. Bogaerts, II. Coeckelberghs,
M. Willems en S. Verjans, raadsleden;
3380 G L A B B EE K
K. Wauters, secretaris.
De gemeenteraad:
Belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken in liet kader van liet
decreet betreffende de omgevingsvergunning
Juridische gronden
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;
De Vlaamse codex ruimtelijke ordening;
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en latere wijzigingen;
Het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van
25 april 2t)14 betreffende de omgevingsvergunning, en latere wijzigingen;
Feiten en context
De gemeenteraad stelde in zitting van 28 december 2015 een belastingreglement vast op het
afleveren van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2016-2019.
Op 1 januari 201$ treedt de omgevingsvergunning in werking.
Argumentatie
Vanuit financiële overwegingen is het aangewezen een billijke vergoeding te vragen voor de
dienstverlening van de gemeente.
Ingevolge de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning per 1 janctari 2018, dient er een
belastingreglernent te zijn voor de administratieve stukken, die ingevolge de bepalingen van
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en latere wijzigingen,
worden afgeleverd.
Met eenparigheid van stemmen
besluit:
Artikel 1: Het onderstaand helastingreglement op de afgifte van administratieve stukken in
het kader van het decreet betreffende de omgevingsvergunning, goed te keuren:
melding ingedeelde inrichtingen of activiteit (klasse 3)
25 euro
melding stedenbouwkundige handelingen
25 euro
melding stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichting/activiteit
50 euro
melding overname omgevingsvergunning ingedeelde inrichting of activiteit
50 euro
aanvragen voor het houden van een projectvergadering
50 euro
aanvraag omgevingsvergctnning stedenbouwkundige handelingen
gewone procedure en nieuwbouw woningenlper woonentiteit
75 euro
vereenvoudigde procedure
50 euro
aanvraag omgevingsvergunning ingedeelde inrichting of activiteit (klasse 2)
gewone procedure
125 euro
vereenvoudigde procedure
75 euro
aanvraag omgevingsvergrnming ingedeelde inrichting of activiteit (klasse 1)
gewone procedure
25öeuro
vereenvoudigde procedure
125 euro
aanvraag omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde
inrichting of activiteit
gewone procedure en nieuwbouw woningen/per woonentiteit
150 euro
vereenvoudigde procedure
100 euro
aanvraag omgevingsvergunning verkavelen van gronden per vergunde kavel
zonder wegenis
100 euro
met wegenis
200 euro
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Vervolg uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 27 december 2017:
Belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken in het kader van het
decreet betreffende de_omgevingsvergunning
vraag tot het omzetten van een milieuvergunning naar een permanente
omgevingsvergunning
voor ingedeelde inrichting of activiteit (art.390 OVD)
125 euro
bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van twintig jaar van
een omgevingsvergunning van onbepaalde duur
S0euro
aanvraag tot omzetten van een vergunning op proef naar een definitieve vergunning S0euro
verzoek tot bijstelling of afwijking van milieuvoorwaarden
l25euro
verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning verkavelen van gronden
per bijkomende kavel
100 euro
aanvraag stedenbouwkundig attest
50 euro
aanvraag planologisch attest
500 euro
Art. 2: De kosten voor het openbaar onderzoek in toepassing van aanvragen onder artikel 1,
waaronder aangetekende zendingen en publicaties in regionaal dag- of weekblad, zijn ten
laste van de aanvrager.
Art. 3: voor het digitaliseren van een analoog dossier wordt een belasting van 50,00 euro
vastgesteld.
Art. 4: De belasting is verschuldigd door de aanvrager en wordt vereffend door overschrijving
op rekening van de gemeente Glabbeek na ontvangst van de factuur.
Art. 5: Op onde±avig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in
het gerneentedecreet, en latere wijzigingen, van toepassing.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de raad.
De secretaris i.o.,
De v 9rzitter,
(Get.) K. Wauters
(Get.) P. eekmans.
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