BELASTINGREGLEMENT OP DE AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP
Voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het aanvragen van een
omgevingsvergunning.
ARTIKEL 2: DEFINITIES
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Projectvergadering: een voorbereidend overleg met de adviesinstanties zoals voorzien in
artikel 8 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
2. Aanvrager: de aanvrager die als eerste geregistreerd werd op het (elektronisch)
aanvraagformulier van de omgevingsvergunning of indiener van het verzoek om de
projectvergadering.
ARTIKEL 3: TARIEF EN BEREKENING
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Voor de aanvraag bij de stad, de provincie of het Vlaams
Gewest van
1 een omgevingsvergunning zonder openbaar onderzoek (*)
2 een omgevingsvergunning met openbaar onderzoek zonder
publicatie in dag- of weekblad
3 een omgevingsvergunning met openbaar onderzoek met
publicatie in dag- of weekblad
4 een projectvergadering (*)
5 een omgevingsvergunning, waarbij de aanvraag niet digitaal
wordt ingediend (*)

Tarief in EUR
10 EUR
10 EUR
3000 EUR
500 EUR
75 EUR

(*) enkel voor aanvragen bij de stad
De tarieven onder punt 4 en 5 in de tabel worden indien van toepassing bijkomend aangerekend op
één van de tarieven onder punt 1 tot en met 3.
De belastingschuld ontstaat op het ogenblik dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning
ontvankelijk wordt verklaard of het verzoek om de projectvergadering wordt ingediend.
ARTIKEL 4: BELASTINGPLICHTIGE
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de omgevingsvergunning.
ARTIKEL 5: WIJZE VAN INNING
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

ARTIKEL 6: BEZWAARPROCEDURE
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
Het bezwaar kan via één van de volgende kanalen worden ingediend:




e-mail: bezwaren@stad.antwerpen.be;
post: College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;
elektronische weg andere dan e-mail indien het daartoe vereiste elektronische platform ter
beschikking wordt gesteld door het stadsbestuur;

