RETRIBUTIEREGLEMENT

Retributie op het verstrekken van administratieve
inlichtingen en prestaties
Artikel 1

Met ingang van heden wordt een retributie gevestigd op het afleveren door het
gemeente-bestuur van fotokopieën van documenten en het verrichten van hierna
bepaalde prestaties.
A. FOTOKOPIEËN
•
•

Het afleveren van fotokopieën van documenten geeft aanleiding tot het
invorderen van een retributie van 0,25 euro per fotokopie.
Het afleveren van fotokopieën van bestuursdocumenten geeft aanleiding tot
het invorderen van een retributie van 0,12 euro per fotokopie.

De retributie voor de afgifte van documenten en het verstrekken van inlichtingen
inzake stedenbouw en openbare werken wordt als volgt vastgesteld:
§1. afdrukken of uittreksels van plannen die in het gemeentehuis ter inzage liggen
voor iedereen:de retributie is gelijk aan 5 euro per afdruk of uittreksel. Het betreft
hier onder meer:
•
•
•
•
•
•
•

fotokopieën van rooilijnplannen;
onteigeningsplannen;
wegenisplannen;
uittreksels atlas der buurtwegen;
uittreksels uit atlas der onbevaarbare waterlopen;
verkavelingplannen;
attesten voor het openbreken van openbaar domein, met uitzondering van
deze die betrekking hebben op dossiers waarvoor wettelijk een openbaar
onderzoek door de gemeente moet worden gehouden.

§2. Afgifte van verordenende voorschriften bij de plannen gevoegd. De retributie is
gelijk aan 0,25 euro per kopie. Het betreft voorwaarden van verkavelingvergunning,
voorschriften BPA, gewestplan.
B. PRESTATIES
Voor het opzoeken van genealogische gegevens wordt het bedrag van de retributie
vastgesteld op 10 euro per uur. Voor gedeelten van uren wordt afgerond naar het
hogere kwartier.
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Het betreft hier onder meer genealogische opzoekingen op de dienst Burgerlijke
Stand.
De retributie voor de aangifte van documenten en het verstrekken van inlichtingen
inzake stedenbouw, huisvesting en openbare werken wordt als volgt vastgesteld:
§ 1. Het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen en gegevens betreffende
ruimtelijke ordening aan iedereen die inlichtingen over onroerende goederen
vraagt: de retributie wordt vastgesteld op 25 euro per aanvraag.
§ 2. Openbare onderzoeken inzake milieuvergunningen - stedenbouwkundige
dossiers en verkavelingdossiers: de retributie is gelijk aan enerzijds de kosten van de
aangetekende zendingen, verhoogd met 10 % administratiekosten, en anderzijds de
kosten van bekendmaking en publicatie (uitvloeisel VLAREM).
§ 3. Voor het opstarten van een administratief dossier op verzoek van een
particulier: de retributie bedraagt 25 euro.
Het betreft onder meer: voetwegen verleggen of afschaffen, aankoop vrijgekomen
wegzate, machtiging uitvoeren werken aan onbevaarbare waterlopen 3de
categorie.
§ 4. Voor een verkavelingdossier met aanleg van (een) nieuwe weg(en): de retributie
bedraagt 125 euro per dossier.
§ 5. Afleveren van conformiteitattest: de retributie bedraagt 25 euro.
Artikel 2

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die de
inlichtingen vragen. De retributie is te betalen bij het indienen van de aanvraag.
Wanneer het bedrag van de retributie niet kan worden vastgesteld op het ogenblik
van de aanvraag, zal de aanvrager bij zijn aanvraag een verklaring voegen dat hij bij
ontvangst van de kostenstaat deze onmiddellijk zal vereffenen. De betaling wordt
vastgesteld door het kleven van een gemeentetakszegel of het afleveren van een
kwijtschrift, waarop het bedrag en de reden van de ontvangen retributie wordt
vermeld.

Artikel 3

Worden van de retributie vrijgesteld:
a) de gerechtelijke overheden, de openbare besturen, de instellingen van
openbaar nut;
b) de onvermogende personen die deze behoeftigheid doen blijken uit een
overtuigend bewijsstuk;
c) de intercommunale verenigingen;
d) de stukken die in uitvoering van een wet, decreet of besluit door het
gemeentebestuur dienen te worden afgeleverd.

Artikel 4

Bij gebrek aan betaling in der minne, wordt de retributie ingevorderd bij wijze van
burgerlijke rechtsvordering.
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Artikel 5

Het retributiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 27/11/2001
en gewijzigd door de gemeenteraad van 28/02/2002, op te heffen met ingang van
heden.

Artikel 6

Onderhavige beslissing zal in mededeling aan de heer gouverneur worden
gezonden.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 23 maart 2004.
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