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Goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019 

Bekendgemaakt op 19 december 2019 

Artikel 1. Belastbaar feit 

De Stad Gent heft vanaf 1 januari 2020 een retributie voor het behandelen van sommige 
omgevingsvergunningsaanvragen. 

Artikel 2. Definities  

Voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, gelden voor de toepassing van dit 
reglement de definities voorzien in het Decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning.  

Onder aanvragen type 1 wordt begrepen, de omgevingsvergunningsaanvragen waarbij een Project-
Milieueffectenrapport (Project-MER) of Omgevingsveiligheidsrapport (OVR) toegevoegd is aan de 
aanvraag of die betrekking hebben op een GPBV-installatie (Geïntegreerde Preventie en Bestrijding 
van Verontreiniging). 

Onder aanvragen type 2 wordt begrepen, de omgevingsvergunningsaanvragen die volgens de 
gewone procedure worden behandeld en die niet onder de aanvragen type 1 vallen.  

Onder wijzigingslus wordt begrepen, de wijziging van de aanvraag voorzien in artikel 30 van het 
Decreet betreffende de omgevingsvergunning. 

Artikel 3. Tarief  

Er is per volledig en ontvankelijk verklaarde omgevingsvergunningsaanvraag een retributie 
verschuldigd naargelang het type, ongeacht of de vergunning uiteindelijk wordt toegekend. De 
retributie bedraagt: 

 

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Aanvragen type 1  3.350     3.407     3.465     3.524     3.584     3.645    

Aanvragen type 2  135     137     140     142     144     147    

Indien, omwille van de toepassing van een wijzigingslus, een nieuw openbaar onderzoek wordt 
opgestart, is de retributie opnieuw van toepassing.  

Het toepasselijke tarief wordt bepaald door de datum van indienen van de aanvraag. 

Artikel 4. Schuldenaar 

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aanvrager is van de 
omgevingsvergunningsaanvraag zoals aangegeven in het Omgevingsloket, of in wiens naam de 
aanvraag werd ingediend. 
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Artikel 5. Inning 

De retributie wordt betaald binnen de 14 dagen nadat de betalingsuitnodiging verzonden is.  

Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 euro 
administratiekosten aangerekend. Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via 
dwangbevel overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 
december 2017, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg. 


