
UITTREKSEL 
uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk 
ZITTING van 26.01.2017 
 
Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester 
               voorzitter gemeenteraad; 

Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK, Jo TIJTGAT, Carl 
DE DONDER, schepenen; 
Kaat OLIVIER, schepen van ambtswege; 
Gino BAERT, Louis HAERINCK, Sabine DEKNUDT-MICHIELS, Ingrid 
DEROUBAIX, Tundie D’HONT, Filip TERRYN, Jurgen BEKE, Matthias 
VANNESTE, Bert SCHELFHOUT, Sophie MESPREUVE, Rolande 
LIBERT, Mieke OTTEVAERE, Marleen PRAT, Alexandra CNEUDE, 
raadsleden; 
Paulien SANTENS, waarnemend gemeentesecretaris. 

 
Raadslid Frieda DEJAGER is voor deze zitting verontschuldigd. 
 

- - - - - 
 

13. Retributiereglement op het verstrekken van inlichtingen en attesten betreffende 
onroerende goederen en het verlenen van vergunningen, meldingen in het kader van het 
decreet betreffende de omgevingsvergunning en het bodemsaneringsdecreet - goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.  
 
Er wordt verwezen naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen,; 
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen; 
- het decreet van 5 april1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM); 
- de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening (VCRO); 
- het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de 

bodembescherming; 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 24 oktober 2013 het retributiereglement op de afgifte 
van stedenbouwkundige stukken goedgekeurd en dit eindigt op 31 december 2019.  
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 24 oktober 2013 het belastingsreglement ‘aanvragen 
vergunningsplichtige inrichtingen’ goedgekeurd en dit eindigt op 31 december 2019. 
 
In toepassing van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het 
besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, worden de 
stedenbouwkundige vergunning en melding, de milieuvergunning en –melding én de 
verkavelingsvergunning vervangen door de omgevingsvergunning en –melding; 
 
Bijgevolg kunnen, vanaf de inwerkingtreding van het decreet betreffende de 
omgevingsvergunning en bijhorende uitvoeringsbesluiten, de betreffende bepalingen uit 
bovengenoemd retributiereglement op afgifte van stedenbouwkundige stukken en uit 
bovengenoemd belastingsreglement op aanvragen van vergunningsplichtige inrichtingen niet 
langer worden toegepast. 
 



In de bovengenoemde reglementen zijn ook bepalingen opgenomen inzake de inlichtingen 
en attesten betreffende onroerende goederen en inzake het bodemsaneringsproject. 
 
Het afleveren van stukken allerhande in het kader van het omgevingsvergunningendecreet 
en het bodemsaneringsdecreet en het verstrekken van inlichtingen betreffende onroerende 
goederen brengen administratieve verplichtingen met zich mee zodat het passend voorkomt 
om voor dit werk een retributie te vragen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 januari 2017 het 
retributiereglement op het verstrekken van inlichtingen en attesten betreffende onroerende 
goederen en het verlenen van vergunningen, meldingen in het kader van het decreet 
betreffende de omgevingsvergunning en het bodemsaneringsdecreet besproken en 
voorgesteld om het retributiereglement goed te keuren.  
 
Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen bepaalt 
dat het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande 
retributiereglement op het verstrekken van inlichtingen en attesten betreffende onroerende 
goederen en het verlenen van vergunningen, meldingen in het kader van het decreet 
betreffende de omgevingsvergunning goed te keuren.  
 
Art. 1. - Onderstaand retributiereglement gaat in vanaf de inwerkingtreding van het decreet 
betreffende de omgevingsvergunning en bijhorende besluiten en eindigt op 31 december 
2019.  
 

Art. 1. - Voor de behandeling van een aanvraag tot een vergunning in toepassing van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wordt een retributie 
gevestigd die als volgt wordt vastgesteld: 
 
§1. De retributie bedraagt in euro: 

 
Type dossier bedrag 
Aanvraag voor omgevingsproject met enkel meldingsplicht (IIOA 
Klasse 3 of meldingsplicht stedenbouw) 

25 

Aanvraag voor omgevingsvergunning met stedenbouwkundig 
aspect 

30 

Aanvraag voor omgevingsvergunning voor een ingedeelde 
inrichting 

50 

Aanvraag voor omgevingsvergunning voor verkavelen grond 
zonder wegenis 

25/lot 

Aanvraag voor omgevingsvergunning voor verkavelen grond met 
wegenis 

35/lot 

Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling 25 
Verzoek tot bijstelling of afwijking milieuvoorwaarden 25 
Aanvraag tot omzetting van een milieuvergunning van 20 jaar naar 
permanente vergunning 

50 

Aanvraag voor het houden van een projectvergadering 50 
 

Bij gecombineerde aanvragen worden de van toepassing zijnde elementen 
samengeteld. 
 
§2. Voor de organisatie van de openbare onderzoeken bedraagt de retributie in euro: 



 
Type procedure bedrag 
In kennis stellen aanpalende eigenaars (aangetekende zendingen) 50 
Publicatie in regionaal dag- of weekblad 400 
Informatievergadering 125 

 
§3. De bijkomende retributie voor een analoog ingediend dossier bedraagt 10 euro. 
 
§4. Er is geen retributie verschuldigd voor aanvragen die onontvankelijk of onvolledig 
worden verklaard.  
 
§5. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die gehouden is de 
aanvraag in te dienen en wordt vereffend door overschrijving na ontvangst van de 
factuur . 
 
Art. 2. - Voor het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen en het verlenen van 
attesten op onroerende goederen wordt een retributie gevestigd die als volgt wordt 
vastgesteld: 
 
§1. De retributie bedraagt in euro: 
 
Type aanvraag bedrag 
Aanvraag uittreksel uit vergunningenregister 15  
Aanvraag uittreksel uit plannenregister 15  
Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel 30  
Aanvraag notariële inlichtingen 50  
Aanvraag stedenbouwkundig attest 15  

 
§2. Een aanvraag tot notariële inlichtingen, uittreksel uit het vergunningenregister of 
plannenregister of een stedenbouwkundig uittreksel kan verschillende percelen bevatten 
die echter ruimtelijk aaneengesloten moeten zijn om beschouwd te worden als zijnde 
behorende tot een en dezelfde aanvraag. 
 
§3. De retributie is verschuldigd door diegene die de uittreksels of inlichtingen effectief 
aanvraagt. De betaling gebeurt vooraf hetzij door overschrijving, hetzij door afname op 
een daartoe bij het gemeentebestuur gestelde provisie.  
 
Art. 3. - Voor de behandeling van een aanvraag tot een vergunning in toepassing van 
het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de 
bodembescherming wordt een retributie gevestigd die als volgt wordt vastgesteld: 
 
§1. De retributie bedraagt in euro: 

 
Type dossier bedrag 
Bodemsaneringsproject 50 

 
§2. Voor de organisatie van de openbare onderzoeken bedraagt de retributie in euro: 
 
Type procedure bedrag 
In kennis stellen aanpalende eigenaars (aangetekende zendingen) 50 

 
§3. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die gehouden is de 
aanvraag in te dienen en wordt vereffend door overschrijving na ontvangst van de 
factuur. 



 
Art. 4. - Alle openbare besturen, hun administraties en de sociale bouwmaatschappijen 
zijn van de retributie vrijgesteld. 

 
Art. 2. - Dit retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.  
 
Art. 3. - Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen overgemaakt aan de toezichthoudende 
overheid conform artikel 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen.  
 
Art. 4. - Het retributiereglement op de afgifte van stedenbouwkundige stukken en het 
belastingsreglement ‘aanvragen vergunningsplichtige inrichtingen’, vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2013, worden pas opgeheven op 31 december 2017 
om de afhandeling van de aanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van het decreet 
betreffende de omgevingsvergunning en bijhorende uitvoeringsbesluiten mogelijk te maken. 
 
 
 
 
 
De  wnd. secretaris      De voorzitter 
(get.)       De voorzitter gemeenteraad 

(get.) 
Paulien Santens     Claude Croes 
 
    Voor eensluidend verklaard afschrift 
    Opgemaakt te Deerlijk op 10-12-2018 
 
De wnd. secretaris     De burgemeester 
       De voorzitter gemeenteraad 
 
 
 
 
Paulien Santens     Claude Croes 
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