
Provincieraad 
van de provincie West-Vlaanderen dd. 
22/09/2022

Besluit

Agendapunt 16
Goedkeuren van het wijzigen van de tarieven van de dossiertaks bij indiening van 
omgevingsvergunningsdossiers

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 
en feitelijke overwegingen:

- Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad op 23 oktober 2014;

- Gelet op het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, dat 
gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 23 februari 2016, 

- Gelet op het feit dat artikel 12 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 
voor de provincie  een dossiertaks invoert bij het indienen van een beroep tegen een 
beslissing in eerste aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning (behalve in het 
geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering); dat in deze gevallen door de 
beroepers een dossiertaks verschuldigd is van 100,00 euro;

- Gelet op het feit dat in het omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit voor 
wat betreft  het indienen van vergunningsaanvragen en verzoeken tot bijstelling in eerste 
aanleg, geen bepalingen zijn opgenomen die de gemeentelijke en provinciale 
dossiertaksen regelen, dat bijgevolg de lokale autonomie geldt;

- Gelet op hoofdstuk 3 van titel 1 van de toelichting aan de Vlaamse Regering, toegevoegd 
als bijlage 20 bij het uitvoeringsbesluit van 27 november 2015, waarin expliciet vermeld 
wordt dat gemeenten en provincies voortaan ook dossiertaksen kunnen vragen voor 
aanvragen ingediend in eerste aanleg; 

- Gelet op het provinciaal reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij 
de indiening van omgevingsvergunningsdossiers zoals goedgekeurd op 23/2/2017; 

- Gelet op volgende doelstelling en actie van het provinciaal beleid 2020-2025 : 
Beleidsdoelstelling BD000003 03 : planner en inrichter van de fysieke ruimte 2020-2025
Actieplan AP000029 3.10 : uitvoeren van het vergunningenbeleid 2020-2025
Actie AC000205 – garanderen van de vlotte werking van de dienst vergunningen

- Gelet op de bijeenkomst van 4 mei 2022 van de B-commissie Ruimtelijke Planning en 
Vergunningen van de VVP, waarop werd afgesproken om uniform voor de 5 provincies de 
tarieven vanaf 1/1/2023 op te trekken en om tevens de taksen te differentiëren. Hiervoor 
wordt verwezen naar de sterk toegenomen werklast voor de provinciale 
omgevingsadministratie en naar het feit dat de administratieve kosten inzake de 
behandeling van de vergunningsaanvragen aanzienlijk zijn toegenomen.

- Overwegende dat het voorstel tot aanpassing in elke provincie ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de provincieraad; 

- Gelet op de artikelen 2, 42 en 43 §2, 2° en 15° en 180 van het provinciedecreet;
- Gelet op artikel 25 van het huishoudelijke reglement;
- het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Artikel 1:
De dossiertaks verschuldigd bij de indiening van een omgevingsvergunningsaanvraag 
bedraagt vanaf 1 januari 2023:
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• dossiers die worden behandeld via de gewone procedure (aanvragen en bijstellingen): 
500 euro
• dossiers die worden behandeld via de vereenvoudigde procedure : 250 euro
• meldingen (overdrachten, stopzettingen,…): 50 euro

Uitzondering hierop vormen de dossiers, die ingediend worden tot het bekomen van een korte 
verlenging in het kader de stikstofproblematiek (PAS). De dossiertaks voor een gewone 
aanvraag zonder MER of OVR bedraagt in dit geval 250 Euro en dit tot 31/12/2023. Vanaf 
1/1/2024 vervalt deze uitzonderingsregeling.
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Art. 2:
De dossiertaks wordt betaald op het rekeningnummer van de provincie West-Vlaanderen:

IBAN BE21 0910 1313 1203 - BIC GKCCBEBB

op naam van de Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, te 8200 Brugge 
(Sint-Andries)
met vermelding van: “OV – gemeente waar het verkavelen van gronden wordt uitgevoerd, 
waar de stedenbouwkundige handeling wordt uitgevoerd en/of waar de ingedeelde 
inrichting/activiteit gelegen is – naam van de aanvrager/verzoeker/beroeper – volgnummer 
omgevingsvergunning”.

Het bewijs van deze betaling wordt bij de aanvraag, de melding of het verzoek gevoegd.

Art. 3:
§1 De dossiertaks is verschuldigd door elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die de 
aanvraag of het verzoek indient.
§.2 De provincie West-Vlaanderen is vrijgesteld van het betalen van een dossiertaks voor wat 
haar eigen aanvragen of verzoeken betreft. Ook de aanvragen of verzoeken van de autonome 
provinciebedrijven zijn vrijgesteld van het betalen van een dossiertaks.
§.3 Ingeval van het verzoek tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde
milieuvoorwaarden (artikel 82 van het omgevingsvergunningsdecreet) is de dossiertaks alleen 
verschuldigd door de vergunninghouder of de exploitant (art. 82, 2° b)) en het betrokken 
publiek (art. 82, 2° c)). De overige verzoekers zijn vrijgesteld.
§.4 Ingeval van het verzoek tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de 
omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting (artikel 83 van het 
omgevingsvergunningsdecreet) is de dossiertaks alleen verschuldigd door het betrokken 
publiek (art. 83, 2° a)). De overige verzoekers zijn vrijgesteld.
§.5 Er is één dossiertaks verschuldigd per aanvraag. Indien een aanvraag meerdere 
onderdelen bevat die volgens verschillende procedures zouden kunnen behandeld worden, 
wordt enkel het hoogste van toepassing zijnde tarief aangerekend
§.6 Er is geen dossiertaks verschuldigd voor de aanvraag van omgevingsvergunning of 
verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning die opnieuw wordt ingediend binnen een 
periode van 6 maanden nadat de eerste aanvraag of verzoek onvolledig en/of onontvankelijk 
werd verklaard.

Art. 4:
Dit reglement wordt bekendgemaakt door middel van publicatie op de provinciale 
website.

Brugge, 22/09/2022

De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Christof DEJAEGHER
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Handtekening(en)  
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