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Art. 1.- Voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een belasting geheven op het 
afleveren van een omgevingsvergunning of een omgevingsvergunning op proef, zoals bedoeld in 
het Decreet d.d. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
 
Art. 2.- De belasting is verschuldigd door de degene waaraan de omgevingsvergunning of de 
omgevingsvergunning op proef wordt afgeleverd. De belastingplichtige kan zowel een natuurlijk 
persoon, een feitelijke vereniging als een rechtspersoon zijn. 
 
Art. 3.- §1. Voor stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden wordt de 
belasting vastgesteld als volgt: 
1° 50 euro voor het afleveren van een omgevingsvergunning en een omgevingsvergunning op proef, 
ongeacht de gevolgde procedure; 
2° 50 euro voor elke bijkomende woonentiteit of kavel bovenop de eerste; 
3° 100 euro voor het organiseren van een projectvergadering; 
4° de kosten van de zendingen die de procedure vereist; 
5° de publicatiekosten die de procedure vereist. 
 
§2. Voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten behorend tot klasse 2 wordt de belasting 
vastgesteld op 100 euro.  
 
§3. Indien meerdere bedragen vermeld in §1 en §2 van dit artikel van toepassing zijn op het 
afleveren van een omgevingsvergunning of een omgevingsvergunning op proef, worden deze 
gecumuleerd. 
 
§4. De belasting wordt verminderd met het bedrag van bijkomende kosten ten gevolge van 
procedurestappen die worden overgedaan ten gevolge van een fout van de gemeente. 
 
Art. 4.- De belasting is niet verschuldigd: 
1° indien de omgevingsvergunning of de omgevingsvergunning op proef wordt afgeleverd aan de 
gemeente Rijkevorsel , het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Rijkevorsel, 
politiezone Noorderkempen, hulpverleningszone Taxandria, een ander intergemeentelijk 
samenwerkingsverband waarvan de gemeente Rijkevorsel deel uitmaakt of een erkende sociale 
bouwmaatschappij;  
2° indien de omgevingsvergunningsprocedure niet op vraag van de vergunningshouder werd 
opgestart, m.u.v. de bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van 20 jaar 
van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, conform artikel 83, §1, derde lid van het 
Decreet d.d. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
3°indien de gemeente niet tijdig een beslissing nam over de omgevingsvergunningsaanvraag, zoals 
bedoeld in artikel 32, §4 en artikel 46, §2 van het Decreet d.d. 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning. 
 
Art. 5.- De contantbelasting wordt geïnd bij wijze van factuur. 
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