
 Schepencollege 
Zitting van 28 november 2022 

Uittreksel 
 
 

Kurt Windels: burgemeester-voorzitter; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Nadine Verheye: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Vaststellen van retributies 
Het COLLEGE, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 mei 2020 betreffende het vaststellen van retributies en 

de voorwaarden ervan; 
Overwegende dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen de machtiging heeft 

gegeven om de retributies vast te stellen; 
Overwegende dat voor alle duidelijkheid in de beslissing telkens wordt aangewezen wie de retributie is 

verschuldigd, hoewel dit vanzelfsprekend volgt uit de aard van de retributie; 
Overwegende dat de betaling bij voorkeur via digitale weg gebeurt en cash geld maximaal vermeden moet 

worden; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende aanvullend reglement inzake de 

invordering van niet-fiscale ontvangsten; 
Overwegende dat in deze beslissing de procedure vermeld is in het geval retributies niet of niet-tijdig 

worden betaald; 
Overwegende dat de retributies van alle diensten zijn samengebundeld in de retributielijst; 
Gelet op de beslissing van 29 juni 2020 van het college van burgemeester en schepenen betreffende het 

vaststellen van retributies; 
Overwegende dat volgende retributies moeten worden aangepast; 
Overwegende dat volgende bepalingen van toepassing zijn op de artikels en diensten van 

dienst Ruimte; 
Omgeving 
Overwegende dat een aantal tarieven niet langer in overeenstemming zijn met de gemaakte kosten; 
Overwegende dat daarom een aantal tarieven voor Omgeving worden aangepast; 
Overwegende dat een aantal specifieke tarieven worden geschrapt ten gevolge de gemeenteraadsbeslissing 

van 18 oktober 2022 omtrent het wijzigen van retributies en de voorwaarden ervan; 
Overwegende dat de kosten gemaakt in het kader van inlichtingen, openbaar onderzoek en 

bekendmakingen van beslissingen worden doorgerekend tegen kostprijs aan de aanvrager conform de 
gemeenteraadsbeslissing van 18 oktober 2022; 

Overwegende dat de twee tarieven omtrent analoge meldingen worden geschrapt aangezien analoge 
meldingen niet langer mogelijk zijn volgens wetgeving; 

Overwegende dat twee waarborgen, meer specifiek de waarborg van 125 en 250 euro, worden geschrapt 
aangezien deze niet langer worden toegepast; 

Op voorstel van de bevoegde schepenen; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het college van burgemeester en schepenen past volgende tarieven toe: 

Artikel Eenheid Tarief 
Omgeving Digitale aanvraag stedenbouwkundige 

handelingen zonder architect 
stuk 60 € 

Omgeving Digitale aanvraag met architect stuk 70 € 
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Omgeving Analoge aanvraag zonder architect stuk 80 € 
Omgeving Projecten op Vlaamse of Provinciale lijst stuk 70 € 
Omgeving IIOA klasse 1 stuk 70 € 
Omgeving Digitale aanvraag met stedenbouwkundige 

handelingen en IIOA klasse 1 
stuk 140 € 

Omgeving Digitale aanvraag met stedenbouwkundige 
handelingen en IIOA klasse 2 

stuk 270 € 

Omgeving Digitale aanvraag voor het verkavelen van 
gronden zonder wegenaanleg 

stuk 70 € 

Omgeving Digitale aanvraag voor een bijstelling van een 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden zonder wegenaanleg 

stuk 70 € 

Omgeving Digitale aanvraag tot omgevingsvergunning voor 
kleinhandelsactiviteiten 

stuk 70 € 

Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking 
van de milieuvoorwaarden, IIOA klasse 1 

stuk 70 € 

Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking 
van de milieuvoorwaarden of 
stedenbouwkundige voorwaarden, IIOA klasse 2 

Stuk 200 € 

Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking 
van de milieuvoorwaarden, digitale aanvraag 
met stedenbouwkundige handelingen en IIOA 
klasse 1 

stuk 140 € 

Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking 
van de milieuvoorwaarden, digitale aanvraag 
met stedenbouwkundige handelingen en IIOA 
klasse 2 

stuk 270 € 

Artikel 2 – Het college van burgemeester en schepenen schrapt onderstaande tarieven: 

Artikel Eenheid Tarief 
Omgeving IIOA omvat een Project-MER of een OVR stuk 1 500 € 
Omgeving IIOA met een GPBV-installatie stuk 1 200 € 
Omgeving Digitale aanvraag met stedenbouwkundige 

handelingen en IIOA omvat een Project-MER of 
een OVR 

stuk 1 560 € 

Omgeving Digitale aanvraag met stedenbouwkundige 
handelingen en IIOA met een GPBV-installatie 

stuk 1 260 € 

Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking 
van de milieuvoorwaarden, IIOA omvat een 
Project-MER of een OVR 

stuk 1 200 € 

Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking 
van de milieuvoorwaarden, IIOA met een GPVB-
installatie 

stuk 1 200 € 

Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking 
van de milieuvoorwaarden, digitale aanvraag 
met stedenbouwkundige handelingen en IIOA 
omvat een Project-MER of een OVR 

stuk 1 260 € 
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Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking 

van de milieuvoorwaarden, digitale aanvraag 
met stedenbouwkundige handelingen en IIOA 
met een GPBV-installatie 

stuk 1 260 € 

Omgeving Melding van een overdracht van een IIOA, 
analoge aanvraag 

stuk 60 € 

Omgeving Melding met vraag tot omzetting van een 
milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een 
permanente vergunning, analoge aanvraag 

stuk 60 € 

Omgeving Waarborg 125 euro stuk 125 € 
Omgeving Waarborg 250 euro stuk 250 € 

Artikel 3 – De burger betaalt bij voorkeur via digitale weg. 
Artikel 4 – Bij niet-betaling kan het college van burgemeester en schepenen de dienst waarvoor de retributie wordt 

geheven, opschorten. 
Artikel 5 – Bij niet-betaling van betwiste retributies dient de invordering te gebeuren via de burgerlijke 

rechtspleging. 
Artikel 6 – De financiële dienst krijgt de opdracht om de gecoördineerde versie van alle tarieven aan te passen. 
Artikel 7 – Deze gecoördineerde tarievenlijst wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. 
Artikel 8 – Deze gecoördineerde tarievenlijst wordt duidelijk zichtbaar aangebracht aan de loketten waar deze 

tarieven gehanteerd worden of ter beschikking gehouden door de diensten waar deze tarieven worden 
gehanteerd, maar waar geen loket ter beschikking is. 

Artikel 9 – Deze beslissing treedt in werking per 1 december 2022. 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 
In opdracht, 

De algemeen directeur De burgemeester-voorzitter 
(get.) Dominik Ronse (get.) Kurt Windels 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 28 november 2022 

 
ir. Dominik Ronse 

 

 

Verwijder Watermerk Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5501&m=db



