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Juridische gronden

•
•

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

•

Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden.

•

Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt.

•

Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende
bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd:
14° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies
en de voorwaarden ervan
Reglement Retributie op administratie prestaties goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2016.

•

Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in
openbare zitting behandeld wordt.

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025
Artikel 2
Er wordt ten voordele van de gemeente een retributie ingesteld voor administratieve prestaties
zoals hierna bepaald:
I. Voor het nemen van fotokopieën:
a) Er kunnen enkel kopieën verstrekt worden van stukken van bestuurlijke aard of dienstig voor
bestuurlijke handelingen en van stukken welke zich op de gemeente bevinden en waarvoor geen
kopieverbod is. De openbaarheid daarvan wordt bepaald door hetzij de vigerende wetgeving,
hetzij een beslissing terzake door de algemeen directeur.
b) Het retributiebedrag voor het nemen van één of meerdere fotokopieën wordt als volgt
vastgelegd per aanvrager en dit per kopie
Zwart/Wit A4-formaat

Zwart/Wit A3-formaat

Kleur A4-formaat

Kleur A3-formaat

0,20 euro

0,35 euro

0,50 euro

0,90 euro

c) Dit bedrag is verschuldigd door iedereen die om een kopie verzoekt en bekomt.
d) Het verschuldigd bedrag wordt in de gemeentekas gestort; de kopieën worden pas afgegeven
na betaling.

e) Volgende instellingen/organisaties/personen die om fotokopieën verzoeken, kunnen deze
gratis bekomen indien deze bestemd zijn voor de eigen werking:
i. De erkende gemeentelijke adviesraden;
ii. Studiebureaus in het kader van hun opdracht voor de gemeente;
iii. De ambtenaren/medewerkers van andere Europese, federale, gewestelijke, provinciale of
lokale/gemeentelijke overheden; alsook de daaraan gekoppelde departementen, afdelingen,
agentschappen,…
iv. De raadsleden, leden van het schepencollege en medewerkers van het gemeentebestuur,
OCMW, politiezone en autonoom gemeentebedrijf.
f) fotokopieën genomen in de gemeentelijke bibliotheek vallen onder het retributiereglement van
de bibliotheek.
II. Voor het afgeven van een trouwboekje aan nieuwgehuwden of ontvangstbewijs van
overeenkomst wettelijk samenwonen:
a) Het retributiebedrag is vastgelegd op 22,00 euro voor een trouwboekje of ontvangstbewijs van
overeenkomst wettelijk samenwonen.
b) De retributie is verschuldigd door de persoon die het trouwboekje of ontvangstbewijs
ontvangt.
III. Afleveren van een token:
a) Het retributiebedrag is vastgelegd op 11,00 euro per token per persoon.
b) De retributie is verschuldigd door de persoon die het token aanvraagt.
IV. Afleveren van inlichtingen betreffende onroerende goederen:
a) Het retributiebedrag voor het afleveren van een uittreksel uit het vergunningenregister
bedraagt 33,00 euro per kadastraal perceel.
b) Het retributiebedrag voor het afleveren van een uittreksel uit het plannenregister bedraagt
33,00 euro per kadastraal perceel.
c) Het retributiebedrag voor het afleveren van een stedenbouwkundig uittreksel (1) bedraagt
65,00 euro per kadastraal perceel.
d) Het retributiebedrag voor het afleveren van vastgoedinlichtingen (2) bedraagt 98,00 euro per
kadastraal perceel.
e) De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de inlichtingen.
V. Voor het aanvragen van een hydraulisch advies aan Aquafin:
a) In het kader van aanvragen tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
of aanvragen tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden zal een hydraulisch
advies gevraagd worden aan Aquafin in volgende gevallen:
i. Verkavelingen, bouwprojecten en industrieterreinen met aanleg van nieuwe wegenis (vb.:
bouwproject van diverse woningen met een private weg, verkavelingen met diverse loten met
nieuwe wegenis, KMO-zone met diverse loodsen en wegen);
ii. Grote bouwprojecten met openbare ruimten of ruimten met openbaar karakter of grote
verharde oppervlaktes (>1000m² totale oppervlakte volgens de aanstiplijst van de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening);
iii. Industriegebouwen, zowel nieuwbouw als uitbreidingen (>500m² totale oppervlakte
volgens de aanstiplijst van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening).

b) Het college van burgemeester en schepen kan steeds gemotiveerd beslissen om andere
aanvragen dan deze hoger vermeld aan Aquafin nv over te maken voor hydraulisch advies.
c) Het retributiebedrag bedraagt 1.632,00 euro voor de eerste dossierindiening en 544,00 euro
voor elke herindiening om reden van vereiste aanpassingen aan het oorspronkelijk plan.
d) De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de omgevingsvergunning.
VI. Afschrift kiezerslijst:
Een retributiebedrag wordt vastgesteld op 33,00 euro voor de verkoop
van een gedrukt afschrift, en van 22,00 euro voor een digitaal afschrift van de kiezerslijst, aan de
politieke partijen en/of kandidaten.
Artikel 3
Indien een aanvraag aan meerdere van de hierboven vermelde criteria voldoet, zal het
retributiebedrag de som zijn van alle afzonderlijke retributies die betrekking hebben op de
aanvraag.
Artikel 4
De tarieven vermeld hierboven worden geïndexeerd als volgt :
De basistarieven zijn verbonden aan het gezondheidsindexcijfer van oktober 2019 (=
aanvangsindex) en worden jaarlijks op 1 januari door het college van burgemeester en
schepenen aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van december ervoor (= nieuwe index),
volgens volgende formule:
basisbedrag x nieuwe index = nieuw bedrag
aanvangsindex
Het nieuw bedrag (bekomen na indexatie) wordt afgerond als volgt :
Van 0 tot 0,99 euro : op dichtste veelvoud van 5 cent
Van 1 tot 19,99 euro : op dichtste veelvoud van 50 cent
Vanaf 20 euro : op dichtste veelvoud van één euro
Als twee veelvouden even dicht liggen, wordt het bedrag afgerond naar boven
Artikel 5
Het retributiereglement voor inningskosten van fiscale en niet-fiscale vorderingen zoals
vastgesteld door de gemeenteraad op 24 april 2019 is onverminderd van toepassing op alle
vorderingen voortvloeiend uit dit retributiereglement.

