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PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET BETALEN VAN EEN 
DOSSIERVERGOEDING BIJ DE INDIENING VAN EEN 

OMGEVINGSVERGUNNINGSDOSSIER 

 
Artikel 1 

 
Onder dossiervergoeding in het kader van dit reglement wordt verstaan de 

vergoeding die wordt aangerekend in de volgende gevallen:  
a) bij de indiening van een aanvraag voor een omgevingsvergunning in 

eerste aanleg bij de provincie Antwerpen,  
b) bij de indiening van een verzoek tot bijstelling van een 

omgevingsvergunning bij de provincie Antwerpen, 
c) bij de indiening van een melding bij de provincie Antwerpen. 

 
 

Artikel 2 
 

§1. De dossiervergoeding is verschuldigd door de natuurlijke persoon of 

de rechtspersoon die de aanvraag of het verzoek indient. 
 

§2. In afwijking van §1 is ingeval van verzoek tot bijstelling van de in de 
omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden in toepassing van 

artikel 82 van het omgevingsdecreet alleen een dossiervergoeding 
verschuldigd door de vergunninghouder, de exploitant en het betrokken 

publiek.  
 

§3. In afwijking van §1 is ingeval van verzoek tot bijstelling van het 
voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van 

een ingedeelde inrichting in toepassing van artikel 83 van het 
omgevingsdecreet alleen een dossiervergoeding verschuldigd door het 

betrokken publiek. 
 

§4. De provincie Antwerpen en de extern verzelfstandigde agentschappen 

van de provincie Antwerpen zijn vrijgesteld van het betalen van een 
dossiervergoeding. 

 
 

Artikel 3 
 

De dossiervergoeding bedraagt:  
1. 500,00 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste 

aanleg die de gewone procedure doorloopt of een verzoek tot 
bijstelling van een omgevingsvergunning; 

2. 250,00 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste 
aanleg die de vereenvoudigde procedure doorloopt; 

3. 50,00 euro voor een melding. 
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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. 
 

 
Artikel 4 

 
§1. De dossiervergoeding wordt betaald vóór de indiening van een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning, verzoek tot bijstelling van een 
omgevingsvergunning of een melding. 

 
§2. De dossiervergoeding wordt overgeschreven op het rekeningnummer: 

IBAN BE74 0910 2158 0307  
BIC GKCCBEBB. 

op naam van Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 
Antwerpen met vermelding van “OV _ naam indiener van de aanvraag/het 

verzoek _ adres exploitatieplaats/project”. 

 
§3. Bij de indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning,  

verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning of een melding, 
wordt het betalingsbewijs toegevoegd.  

 
§4. Het dossier is onvolledig zolang de dossiervergoeding niet betaald 

werd en het betalingsbewijs niet is toegevoegd. 
 

 
Artikel 5 

 
Er is geen dossiervergoeding verschuldigd voor de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning of het verzoek tot bijstelling van een 
omgevingsvergunning die opnieuw wordt ingediend binnen een periode 

van 6 maanden nadat de eerste aanvraag of verzoek onvolledig en/of 

onontvankelijk werd verklaard, voor zover de onvolledigheid niet te wijten 
was aan de niet-betaling van de dossiervergoeding.  

 
 

Artikel 6 
 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2023, en wordt 
bekendgemaakt via publicatie op de provinciale website.  


