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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 30 DECEMBER 2019

Aanwezig: Hugo Simoens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Pieter Verheyden, An Wouters, Schepenen

Geert Bovyn, Raf De Canck, Martine Adams, Tom De Winter - Pieters, Ellen Lammens, Jo Pierson,
Werner Boullart, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Pascale Alaerts, lvan Vanderzeypen, Gilberte
Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Leden
Johan Geens, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Liesbeth Smeyers, Raadslid

Retributiereslement omsevinssversunninsen - aansla

â ren2O2O

-2025

Classificatiecode: 484 Belastingen. Taksen

Feiten en context
Sinds 20L3 werd het bedrag voor het afleveren van stedenboukundige inlichtingen niet meer

aangepast. Sindsdien zijn de kosten van o.a. papier en aangetekende en gewone zendingen gestegen
en is het noodzakelijk om het bedrag aan te passen vanaf l" januari 2O2O voor de aanslagjaren 20202025.
Juridische gronden
De grondwet (7 februari 1.93L), artikel 17054

Het decreet over het lokaal bestuur (22 december 2OL7l
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 20L0 en L7 februari2Ot2.

Advies commissie
De commissie beleidsdomeinen geeft een gunstig advies d.d.23/12/2019.

Argumentatie
Sinds 2013 werd het bedrag voor het afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen niet meer
aangepast. Sindsdien zijn de kosten van o.a. papier en aangetekende en gewone zendingen gestegen
en is het noodzakelijk om het bedrag aan te passen.
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Besluit
Enig artikel.

Artikel 1. Het retributiereglement omgevingsvergunning van 28 februari 20L8 wordt opgeheven
vanaf l januari 2020. Vanaf 1, januari 2020 treedt onderstaand reglement in werking.

Art. 1. Voor het afleveren van onderstaande stukken worden de ernaast vermelde tarieven
aa

ngerekend:

Aa

nvraag Steden bouwkund ig attest

lzs,oo

Vereenvoudigde procedu re:

e

un

lz 5,OO EUR

aanplakken affiche beslissing

Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

met medewerking arch itect
Vereenvoudigde procedu re:
Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

¿onder medewerking architect

þ
l*

O,OO EUR

aanplakken affiche beslissing

I

Sewone procedure:

120,00 EUR
+ kostprijs aangetekende of gewone zendingen
+ aanplakken affiche openbaar onderzoek
+ aanplakken affiche beslissing

Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

met medewerking architect
Gewone procedure:

1_00,00 EUR

Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

+ kosten aangetekende ofgewone zendingen
+ aanplakken affiche openbaar onderzoek
+ aanplakken affiche beslissing

zonder medewerking architect

run

Vlelding voor het uitvoeren van
;tedenbouwkundige handelingen

lao,oo

\fstand van de omgevingsvergunning voor het

e

un per perceel

¡erkavelen van gronden (art. 104
rmgevingsvergu

n

ningsdecreet)

\anvraag voor een omgevingsvergunning voor
¿erkavelen van gronden:
ronder wegenaanleg

h

lzo,oo
50,00 EUR tot maximaal 2 bouwloten en per
ijkomend lot 50,00 EUR
kostprijs aangetekende of gewone zendingen
aanplakken affiche openbaar onderzoek
aanplakken affiche beslissing

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor h etlAa nvraag verkavelingsvergu n ning met
verkavelen van gronden:
lwegelaanleg: 500,00 EUR en 50,00 EUR per lot
kostprijs aangetekende of gewone zendingen
met wegenaanleg
l+
i+ aanplakken affiche openbaar onderzoek
l+ aanplakken affiche beslissing
I

Bijstelling van een verkavelingsvergu nning zonder L50,00 EUR
+ kostprijs aangetekende of gewone zendingen
nieuwe wegenaanleg
+ aanplakken affiche openbaar onderzoek
+ aanplakken affiche beslissing
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ijstelling va n een verkavelingsvergu
ieuwe wegenaanleg

n

00 EUR en 50,00 per bijkomend lot
kostprijs aangetekende of gewone zendingen
aanplakken affiche openbaar onderzoek
aanplakken affiche beslissing

ning met

)lanologisch attest

lrso,oo eun

l+ kostprijs aangetekende of gewon e zendingen
l+

lzoo,oo ruR

3ewone procedure: aanvraag van een
rmgevingsvergunning voor een ingedeelde
nrichting of activiteit klasse L
y'e

aanplakken affiche openbaar ond erzoek

l+
l+

reenvoudigde proced ure:

kostprijs a angetekende of gewone zendingen
aanplakke n affiche openbaar onderzoek
O,OO EUR

,o.a. beperkte verandering of tijdelijke activiteit)
Verzoek

tot bijstelling van de milieuvoorwaarden
angetekende of gewone zendingen
n affiche openbaar onderzoek
+ aanplakken affiche beslissing

iewone procedure: aanvraag van een

OO EUR

kostprijs aangetekende of gewone zendingen
aanplakken affiche openbaar onderzoek
aanplakken affiche beslissing

rmgevingsvergunning voor een ingedeelde
nrichting of activiteit klasse 2
reenvoudigde procedu re:
o.a. beperkte verandering of tijdelijke activiteit)

run

/e

Verzoek

tot bijstelling van de milieuvoorwaarden

fo,oo
100,00 EUR
+ kostprijs aangetekende of gewone zending
+ aanplakken affiche openbaar onderzoek
+ aanplakken affiche beslissing

ãlJing van een ingedeelde inrichting of activiteit130,00

EUR

elding van de overdracht van de vergunning
ror een ingedeelde inrichting of activiteit:

rlledige overdracht

ro'oo"*
run

N/elding van de overdracht van de vergunning
úoor een ingedeelde inrichting of activiteit:

3edeeltelijke overdracht

lso,oo

f,mzetting van de milieuvergunning naar een
rmgevingsvergu nning voor onbeperkte termijn
uia de korte procedure

run

y'ergunningsaanvraag springstoffen (K.8.
¿3.09.19s8)
y'ergunningsaanvraag ioniserende stralingen
7O.O7.2OOr)

angetekende of gewone zendingen
n affiche openbaar onderzoek
+ aanplakken affiche beslissing

lro,oo

run

(K. B

fo,oo
a

4b
a
{ax 016 4? 97 01 - info@iubl;tlok.b<l - wwru.lubbêErk.b<r
l-lcllonborg 16 - lì2.1.0 l.ubLeok
teil. fJl6 47 97 OA
Operli¡6sgtetì: maartda6, woen:dag en vrijr.la¡ vrn 8u3ù tr¡t 12il30 - dinsclag cn woensdag van 13u30 lot 16u ' donderdag van l.(iu lôt 1:1t¡

Pagina 4 van 5

Crga niseren va n projectvergaderingen

lzoo,oo

eun

Aanplakking (gele) affiche: gebeurt door de
gemeente: in het kader van een openbaar
onderzoek van de aanvraag (stedenbouwkundige
handelingen, verkavelingsaanvragen, bijstellen

/an vergunningen, milieuaanvragen voor
ingedeelde inrichtingen, planologische attesten,

1"""-

..)

Aanplakken (gele) affiche: gebeurt door de
3emeente: in het kader van de bekendmaking van
Ce beslissing over de ingediende aanvraag
Publicatie in regionaal dag- of weekblad en
Belgisch Staatsblad (aanvragen klasse lingedeelde in richtingen)

lnformatievergadering (aanvragen klasse
ngedeelde in richtingen)

run

lzs'oo
van desbetreffende dag- of weekblad of
Staatsblad
lBelsisch

fÍarief
i

run

1

lzoo,oo

3mzetten van plannen naar digitale versie binnen
Je gemeente

run

Smzetten van een analoog dossier naar een
Jigitaal dossier (art. 1"56

run

lroo,oo
3mzetten van plannen naar digitale versie buiten Tarief kopiecenter
Ce gemeente. Wanneer de plannen een te groot
tormaat hebben en in gescand moeten worden in
:en kopiecenter

rmgevingsvergu nningen besluit)

3onformiteitsattest voor bv. Huurwoning (per
attest)
Dienst huisvesting

)

Afleveren stedenbouwkundige

Iro,oo
run
laz'so

in

lichtingen

Itz5,oo per kadastraal perceel

l*nurrgun
Aanvragen splitsen eigendom/deling goed

+ voor dringende

een verhoging van L00% (binnen de

lzdagen)
lzo,oo e uR
I

posttarief

Aangetekende of gewone zending

lVolsens
Bij gecombineerde aanvragen worden de van toepassing zijnde tarieven samengeteld,

ln het kader van de procedure voor de hierna vermelde verrichtingen worden vrijstellingen
toegepast:

o

Het bouwen van woningen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of door de
socia le won ingmaatschappijen

o

De constructie en reconstructie van gebouwen bestemd voor de openbare diensten van de
staat, gewest, gemeenschap, provincies, gemeenten en ondergeschikte besturen.
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De gebouwen, herbouwingen, transformaties en uitbreidingen van gebouwen, die zonder

winstoogmerk, ofwel bestemd zijn voor de uitoefening van erediensten of van onderwijs,
ofwel aangewezen zijn als hospitalen, klinieken, dispensaria, bejaardentehuizen of andere
gelijkaa rdige we lz'rjnsi n richtingen.

o

De meldingen van een overname van een vergunde klasse L, klasse 2 en klasse 3 inrichting

door een andere exploitant.

r
o
o
o
o

lnrichtingen geëxploiteerd door de gemeente Lubbeek.
De exploitant van het gemeentelijk containerpark

lnstellingen die zich inlaten met onderwijs, zieken- en bejaardenzorg
lnrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen
Autonomegemeentebedr'tjven

Art.2. De retributie

o
r

is verschuldigd door de aanvrager en

wordt als volgt vereffend:

Door overschrijving op rekening van de gemeente Lubbeek na ontvangst van de factuur

lndien de factuur door de aanvrager niet tijdig betaald wordt, wordt b'lj aanmaning een
bijkomende kost aangerekend.

Art.3. Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikels 285,286 en 287 van het
Decreet Lokaal Bestuur van22 december 2017.

Art.4. Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.

Namens de gemeenteraad:
De Algemeen directeur,

De Voorzitter,

Johan Geens

Hugo Simoens

Voor éénsluidend afschrift,

Lubbeek,6januari 2020
De Voorzitter,

directeu r,

De
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Simoens
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Gelleobery
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tel.016 47 97 OO
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fax 016 47 97
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ìnfo@lubbeek.be

-

www.lubbcek.bc

Openingsuren: maandag, woensdåg er vrldag vsn 8u30 tot 12u30 - d¡nsdåB en woensdag van 13u30 tot 16u ' donderdag van 16u tot 19u

