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Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter
Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi
Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A) en Joris Wachters (CD&V), schepen
Eddy De Herdt (SP.A), Anthony Abbeloos (N-VH), Francois
Boddaert (SP.A), Walter Van den Bogaert (CD&V), Jos
Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden
(VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick
(N-VA), Ria Maes (SP.A), Cliff Mostien (Onafhankelijk),
Nicky Cauwenberghs (CD&V), Rita Goossens (N-VA), Tom
De Wit (CD&V) en Annick De Wever (CD&V), raadslid
Luc Schroyens, secretaris

Verontschuldigd

Gregory Müsing (N-VA), raadslid

TITEL
Agendapunt : Belasting op administratieve prestaties
Motivering
Voorgeschiedenis
niet van toepassing
Feiten en context
niet van toepassing
Juridische grond
- Artikel 42 van het gemeentedecreet
- Omzendbrief BB – 2011/01 van 10 juni 2011
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging en de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Advies
niet van toepassing
Argumentatie
aanpassing gevraagd van het tarief voor een conformiteitsattest van 60 euro
naar 62,5 euro.
Financiële gevolgen
Inkomsten zitten verspreid over meerdere acties

Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen
Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Anthony Abbeloos (N-VH), Francois Boddaert
(SP.A), Walter Van den Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS
BELANG), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke
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Verdick (N-VA), Ria Maes (SP.A), Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky
Cauwenberghs (CD&V), Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit (CD&V) en Annick
De Wever (CD&V)
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Het reglement van 22.12.2015 wordt opgeheven en vervangen door
onderstaande nieuwe reglement.
Voor een periode die aanvangt op 01.01.2017 en eindigt op 31.12.2019 wordt
er een retributie geheven op het leveren van administratieve prestaties.
Artikel 2
De bedragen van deze prestaties worden als volgt bepaald :
Administratieve prestatie
afleveren van een zwart-wit fotokopie

afleveren van een kleuren fotokopie A3
formaat

abonnement op de dagordes van de
gemeenteraad
Het
abonnement
wordt
schriftelijk
aangevraagd bij de gemeentesecretaris. De
agenda,
zoals
opgesteld
door
het
schepencollege,
wordt
verzonden
op
dezelfde dag waarop deze aan de
raadsleden wordt betekend.

Retributietarief
3 formaat : 0,10 euro
A2 formaat : 1 euro
A1 formaat : 2 euro
A0 formaat : 4 euro
A3 formaat : 0,30 euro
A2 formaat : 2 euro
A1 formaat : 4 euro
A0 formaat : 8 euro
8 euro

inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden
door de gemeentelijke diensten en die niet
louter het laten inzien van, het uitleg geven
over en een afschrift afleveren van
bestuursdocumenten betreffen, maar ruim
opzoekwerk (meer dan 1 uur) en het
samenstellen van een dossier vereisen
betreffende
specifieke
zaken
en
eigendommen
het ontwerpen van een affiche
aanpassen van een bestaande affiche
aanvragen stedenbouwkundige vergunning melding

100 euro

aanvragen stedenbouwkundige vergunning –
eenvoudige dossiersamenstelling
aanvragen verkavelingsvergunning
aanvragen stedenbouwkundige vergunning –
met een uitgebreide dossiersamenstelling +
stedenbouwkundig attest:
•
Bestemd voor een eengezinswoning
•
Bestemd voor een meersgezinswoning

25 euro

anvragen duplicaat van PIN & PUK code

5 euro

100 euro
25 euro
15 euro

200 euro

50 euro
50 euro + 25 euro per wooneenheid
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eispas aan personen < 18 jaar (aflevering
volgens normale procedure)
Reispas aan personen > 18 jaar (aflevering
volgens normale procedure)
Reispas (aflevering volgens spoedprocedure)
Afgifte van conformiteitsattest (per woning)

5 euro
10 jaar
10 euro
62,5 euro

Artikel 3
De retributie wordt geïnd op het ogenblik van de aanvraag van het betrokken
stuk. Het bewijs van de betaling blijkt uit een afgeleverde kwitantie.
Artikel 4
Indien het onderzoek van commodo en incommodo, hetwelk nopens
onderhavige beraadslaging zal ingesteld worden, geen bezwaren oplevert,
zal deze als definitief aangezien worden. Deze beraadslaging wordt definitief
zo tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend.

Namens de gemeenteraad
(get.) Luc Schroyens
secretaris

(get.) Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend uittreksel

Luc Schroyens
secretaris

Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
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