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Aanleidine

materiêle vergissing

Regelgevine

- Artikel 170 54 van de Grondwet.
- Arti kel 41, tweede lid, 14" van het decreet lokaa I bestu ur van 22 decem be r 2O77 . De raad is bevoegd voor het vaststel I en van
gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan.
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
- Het gemeenteraadsbesluit van 17 mei 2Ol7 inzake de vaststelling van een belastingreglement op het afleveren vân
administratieve stukken door stedenbouw voor de dienstjaren 2018 en 2019.

Feiten, context en arqumentatie

- Het gemeenteraadsbesluit van L7 december 2019 is gebaseerd op het belastingreglement van 19 december 2013 dat n¡et meer
van kracht was sinds 1 januari 2018.
- Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 20L7 vervangt dit oude besluit met ingang van l januari 2018 met vernieuwde tarieven
wegens de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning op 1 januarl 2018.

Het college van burgemeester en schepenen wenst de tarieven vastgesteld op 30 mei 2017 te behouden.

Budget

De belasting op de afgifte van stedenbouwkundige stukken wordt geboekt op de budgetcode G88/0020-
00 17 3!8999 / GEMEENTE/CBS/| P-GEEN.

Met 22 stemmen voor (Marc Charlier, Jan Spooren, Bram Peters, Mario Van Rossum, Werner Aerts, Sofie Lombaert, Christine
Tinlot, Lut Kint, Monica Bruylandt-Van de Velde, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Robert Steuts, Geoffroy De Schaetzen, Jan

Trappeniers, Omer Graulus, Sebastiaan Coudré, Kristina Eyskens, Hugo Vankelecom, Elmo Peeters, Serge Liesenborghs, Yvette
Schepers, Geoffroy de Visscher), 4 onthoudingen (Willy Roeykens, Bram Bartholomees, Thomas Geyns, Rose Vanbegin)

Besluit

Artikel L. Er wordt ten behoeve van de gemeente, een retributie gevestigd ter gelegenheid van volgende administratieve
handelingen:
* Voor het behandelen van stedenbouwkundige meldingen:30,00 euro bij analoge aanvragen en 25,00 euro bij digitale aanvragen;
* Voor het behandelen van milleumeldingen: 30,00 euro bij analoge aanvragen en 25,00 euro b¡j d¡gitale aanvragen;
* Voor het afleveren van een omgevingsvergunning met vereenvoudigde procedure betreft

- stedenbouwkundige handelingen: 80,00 euro bij analoge aanvragen en 70,00 euro bij digitale aanvragen;
- een ingedeelde inrichting/activiteit: 80,00 euro bij analoge aanvragen en 70,00 euro bij digitale aanvragen;



- stedenbouwkundige handel¡ngen in combinatie met een Ingedeelde inrichting/activiteit: 130,00 euro bij analoge aanvragen en
110,00 euro b¡j dig¡tale aanvragen;
* Voor het afleveren van een omgevingsvergunning met gewone procedure betreft
- stedenbouwkundige handel¡ngen: 130,00 euro b¡j analoge aanvragen en 120,00 euro bij digitale aanvragen;
- een ingedeelde inrichting/act¡viteit: 130,00 euro bij analoge aanvragen en 1.20,00 euro bij digitale aanvragen;
- stedenbouwkundige handelingen in combinatie met een ingedeelde inrichting/activiteit: 180,00 euro bij analoge aanvragen en

160,00 euro bij digitale aanvragen;
* Voor het afleveren van een omgevingsvergunning met gewone procedure betreft
- een nieuwe verkaveling zonder wegenis: 110,00 euro bij analoge aanvragen en L00,00 euro bij digitale aanvragen;
- een nieuwe verkaveling met wegenis: 310,00 euro bij analoge aanvragen en 300,00 euro bij digitale aanvragen;
- een b¡jstelling van een verkaveling: 110,00 euro bij analoge aanvragen en 100,00 euro bij digitale aanvragen;

* Voor het afleveren van een stedenbouwkund¡g attest: 80,00 euro bij een analoge aanvraag en 70,00 euro bij een digitale
aanvraag;
* Voor het afleveren van een planologisch attest: 80,00 euro bij een analoge aanvraag en 70,00 euro bij een digitale aanvraag;
* Voor het afleveren van een conformiteitsattest: 30,00 euro bij een analoge aanvraag (en 20,00 euro bij een digitale aanvraag,
vanaf inwerkingtreding mogelijkheid tot digitale aanvraag);
* Voor een bijkomend openbaar onderzoek (bij bv. aanvraagtot stedenbouwkundig attest, admin¡strat¡eve lus, ...): 50,00 euro;
{ Voor ëen publlcatle ln week- of dagblad: 300,00 euro;
* Voor een terugvordering van vooradviezen aangevraagd door gemeentelijke diensten: conform de werkelijke kost;
Voor de weigering van aanvragen tot vergunning of attest geldt ¡n alle categorieën dezelfde overeenkomstige tarieven als voor de
aflevering.
* Kopie bouwplan A4-formaat: 3,00 euro/stuk;
* Kopie bouwplan A3-formaat: 5,00 euro/stuk;
* Kopie bouwplan groter dan A3-formaat: 10,00 euro/stuk;
Artikel 2. De gerechtelijke overheden, de openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen, en ook de instellingen van

openbaar nut zijn vrijgesteld van deze retributie.
Artikel 3. Voor notarièle inlichtingen betreffende een woonst, eigendom, liggingvan een onroerend goed,... en voor uittreksels uit
het plannen- en vergunningenregister aan degene die erom verzoekt, wordt volgende retributie vastgesteld:
* uittreksel vergunningenregister: € 25,00 (of 20,00 euro bij digitale aanvragen, vanaf inwerkingtreding mogelijkheid tot digitale
aanvraag)
* uittreksel plannenregister: € 25,00 (of 20,00 euro bij digitale aanvragen, vanaf ¡nwerkingtreding mogelijkheid tot digitale
aanvraag)
* overige stedenbouwkundige inlichtingen: € 25,00 (of 20,00 euro bij digitale aanvragen, vanaf inwerkingtreding mogelijkheid tot
digitale aanvraag)

Artikel 4. De retributie voor meldingen, aanvragen tot omgevingsvergunning en aanvragen tot attesten wordt geheven op het
ogenblik van de afgifte van de beslissing in het dossier. De retr¡but¡e voor de notariële inlichtingen wordt geheven bij verzending
van deze inlichtingen.
Artikel 5. Het voormelde raadsbesluit van 17 december 20L9 wordt ingetrokken per l januari 2020. Huidig reglement is van kracht
vanaf 1 januari 2020.
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