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Artikel 1: Definities 
 

1° Vergunde: de natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam een 
verkavelingsvergunning of een vergunning voor een project voor 
groepswoningbouw wordt afgeleverd met uitsluiting van een Sociale 
Huisvestingsmaatschappij (SHM) of het OCMW.  

 
2° Netto verkoopbare oppervlakte: effectief te vermarkten grond bij een 
project. 

 
3° Aanzienlijk project:  

- een verkaveling van  minstens 10 loten of een halve hectare; 
- een project groepswoningbouw van minstens 10 wooneenheden;  
- een verkaveling of groepswoningbouwproject die/dat niet onder 

voorgaande criteria valt en waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd en die aansluit op door dezelfde aanvrager te ontwikkelen 
of ontwikkelde gronden die samen met de gronden waarop de aanvraag 
betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan een halve hectare 
beslaan. 

 
Artikel 2: 
Elke vergunde dient een financiële bijdrage te betalen aan de gemeente als bijdrage in 
de algemene kosten voor de verdere uitrusting en verfraaiing van het openbaar 
domein. Deze financiële bijdrage wordt vastgesteld op 5 euro per m² netto 
verkoopbare oppervlakte van het project in kwestie. 

 
Artikel 3: 
Wanneer voor een aanzienlijk project geen groen dient te worden voorzien conform 
artikel 4 van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, dient de vergunde 
bijkomend een bedrag van 2,5 euro per m² netto verkoopbare oppervlakte te betalen 
aan de gemeente.  

 
Artikel 4:  
Het verschuldigde bedrag wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie. 
Bij gebrek aan betaling binnen het jaar wordt de belasting ingevorderd door middel 
van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 

 
Artikel 5: 



Voorgaande artikels zijn van toepassing op vergunningen afgeleverd door het college 
van burgemeester en schepenen vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavig 
reglement. 
 
Artikel 6: Controle 
De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe aangestelde en 
beëdigde ambtenaren. 
 
Artikel 7: Bekendmaking 
Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 
gemeentedecreet. 
 
Artikel 8: Heffingsduur 
Het reglement treedt in werking na de bekendmaking voorgeschreven bij art. 187 van 
het gemeentedecreet en verstrijkt op 31 december 2013.  
 
 
 
Artikel 9: Toezicht 
Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 

 
 
 


