Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum:
Aanwezig:

Agenda:

30 december 2013
Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet,
Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Ward Dierickx, schepenen; Bernard
Heens, Frans Ryde, Georges Declercq, Geert Vandewynckel, Frans Durnez, Luc
Caenepeel, Luc Snaet, Nicole Demuynck, Geert Debergh, Dirk Baekelandt, Bart
Vanacker, Carla Cardinael, gemeenteraadsleden; Sigurd Verstraete, gemeentesecretaris.
Openbare Vergadering: 15. Retributiereglement voor het leveren van
administratieve diensten en stukken.

De gemeenteraad,
Gelet op diverse bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2008 betreffende het retributiereglement op afgifte van
administratieve stukken zoals gewijzigd gewijzigd op 26 april 2010;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 september 2002 betreffende het retributiereglement voor het
afleveren van bestekken en allerlei fotokopies van dossiers door de gemeentelijke diensten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2011 betreffende het retributiereglement voor het
afleveren van administratieve stukken en documenten inzake ruimtelijke ordening;
Overwegend dat het billijk is dat bepaalde administratieve prestaties billijk vergoed worden,
inzonderheid het maken van planafdrukken, het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels,
stedebouwkundige attesten, planologische attesten, meldingen, stedenbouwkundige vergunningen en
verkavelingsvergunningen;
Overwegende dat het billijk en aangewezen is om de reële kostprijs door te rekenen aan de
belanghebbenden;
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is dat de betrokken retributiereglementen aangepast
worden;
Overwegende dat het omwille van administratieve vereenvoudiging de voorkeur geniet de drie boven
vermelde reglementen te bundelen tot een reglement;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen;
Gehoord raadslid Bernard Heens die stelt dat omwille van de verhoging van de kostprijzen zijn fractie
dit reglement niet kan goedkeuren;
Gaat over tot stemming; brengen een ja-stem uit: Marc Lewyllie, Wieland De Meyer, Jean-Pierre
Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Frans Ryde, Luc Caenepeel, Dirk Baekelandt, Bart Vanacker,
Georges Declercq, Ward Dierickx, Etienne Cloet en Bert Doise; brengen een neen-stem uit: Geert
Vandewynckel, Carla Cardinael, Geert Debergh, Frans Durnez, Nicole Demuynck, Luc Snaet en Bernard
Heens;
Besluit – met 12 ja- bij 7 neen-stemmen:
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 wordt ten behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden,
een retributie geïnd op de afgifte van administratieve stukken.
De retributie is verschuldigd door de persoon aan wie het stuk door de gemeente, op aanvraag of
ambtshalve, wordt uitgereikt.
Artikel 2.
Voor het afleveren van zwart-wit kopies, kleurenkopies en planafdrukken wordt de retributie
vastgesteld op:
- 1 blad zwart-wit A4-formaat: 0,25 euro
- 1 blad kleur A4-formaat: 1,00 euro
- 1 blad zwart A3-formaat: 0,50 euro
- 1 blad kleur A3-formaat: 2,00 euro
- 1 blad tot formaat A0: 10,00 euro
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Voor het afleveren van een bestek bedraagt de retributie minimaal 5 euro.
Artikel 3.
Op de afgifte van elektronische identiteitskaarten afgeleverd in toepassing van het KB van 1 september
2004 wordt de retributie als volgt vastgesteld:
- De reële kostprijs zoals aangerekend door de FOD Binnenlandse Zaken
- Voor dringende en zeer dringende aanvragen voor een elektronische identiteitskaart, wordt de reële
kostprijs van de procedure verhoogd met 10,00 €.
Op de afgifte van elektronische vreemdelingenkaarten wordt de retributie als volgt vastgesteld:
- De reële kostprijs zoals aangerekend door de FOD Binnenlandse Zaken;
- Voor dringende en zeer dringende aanvragen voor een elektronische vreemdelingenkaart, wordt de
reële kostprijs van de procedure verhoogd met 10,00 €.
Op de afgifte van identiteitskaarten voor kinderen beneden 12 jaar wordt de retributie als volgt
vastgesteld:
- De reële kostprijs zoals aangerekend door de FOD Binnenlandse Zaken;
- Voor dringende en zeer dringende aanvragen voor een identiteitskaart voor kinderen beneden 12
jaar, wordt de reële kostprijs van de procedure verhoogd met 10,00 €.
Per herinneringsbrief die voor bovengenoemde documenten moet verstuurd worden, zullen
bovenvermelde retributies worden verhoogd met 10,00 €.
Artikel 4.
Zijn van de retributie zoals vermeld in artikel 3 vrijgesteld:
- de stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit of een andere
overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven;
- de stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven; de behoeftigheid wordt vastgesteld door
elk overtuigend bewijsstuk;
- de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties;
- de stukken die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van de heffing van een belasting of retributie
ten behoeve van de gemeente krachtens een wet, decreet of verordening;
- geldigheidsverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de N.M.B.S., de
openbare maatschappijen voor geregeld vervoer en de Regie voor Maritiem Transport;
- alle stukken die vereist zijn voor eenieder die verklaart dat voormelde stukken dienen te worden
voorgelegd om een tewerkstelling te bekomen, te kunnen solliciteren of aan examens of proeven
deel te nemen met het oog op een eventuele aanwerving;
- de stukken afgegeven aan de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmede
gelijkgestelde instellingen alsook de instellingen van openbaar nut.
Artikel 5.
Voor een periode ingaand op 1 januari 2014 wordt voor het afleveren van stedebouwkundige uittreksels,
stedenbouwkundige attesten en planologische attesten, in toepassing van de bepalingen betreffende de
ruimtelijke ordening en stedenbouw een retributie vastgesteld:
Voor de planologische attesten wordt de retributie vastgesteld op 75,00 euro
Voor de stedebouwkundige attesten wordt de retributie vastgesteld op 25,00 euro
Voor de stedebouwkundige uittreksels wordt een retributie vastgesteld van 50,00 euro. Voor
aanvragen die betrekking hebben op 10 percelen of meer geldt een retributie van 100,00 euro. Voor
aanvragen vanaf 40 percelen en meer geldt een retributie van 200,00 euro.
Artikel 6.
Voor een periode ingaand op 1 januari 2014 wordt voor dossier-, administratie- en verzendingskosten
een vast recht geëist van :
a) 25 euro voor meldingen van meldingsplichtige handelingen
b) 50 euro voor aanvragen stedebouwkundige vergunningen zonder openbaar onderzoek in
toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen.
c) 75 euro voor aanvragen stedebouwkundige vergunningen met openbaar onderzoek in toepassing
van de wettelijke en reglementaire bepalingen
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d) Voor de aanvragen vermeld onder b en c wordt een bijkomend vast recht van 25,00 euro wordt
geëist voor iedere bijkomende woongelegenheid opgenomen in dezelfde bouwaanvraag
e) 75,00 euro voor verkavelingsaanvragen met een maximum van 5 kavels
f) 100,00 euro voor verkavelingsaanvragen vanaf 10 kavels en meer
g) 400,00 euro voor verkavelingsaanvragen vanaf 20 kavels en meer
Artikel 7.
Met uitzondering van de kosten zoals vermeld in artikel 6 vallen de verzendingskosten ten laste van de
particulieren en privé-instellingen die om administratieve bescheiden verzoeken, zelfs als de afgifte
kosteloos is.
Artikel 8.
De retributies zoals vermeld in artikel 2, 3 en 9 zijn contant betaalbaar in het gemeentehuis.
De andere retributies worden gefactureerd en dienen te worden overgeschreven op het rekeningnummer
BE 34 0910 0021 9590 op naam van gemeentebestuur Heuvelland.
Artikel 9.
Met ingang van 1 januari 2014 wordt aan het bruidspaar een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening bij een huwelijksvoltrekking, de kostprijs van het huwelijksboekje inbegrepen, en dit als
volgt :
- Huwelijken voltrokken op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur
en tussen 13.00 uur en 16.30 uur: 100 euro;
- Huwelijken voltrokken op dinsdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur en tussen 13.00 uur en 18.30 uur:
100 euro;
- Huwelijken voltrokken op zaterdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur: 200 euro.
Artikel 10.
Met ingang van 1 januari 2014 worden volgende retributiereglementen opgeheven:
- Retributiereglement voor het afleveren van bestekken en allerlei fotokopies van dossiers door de
diensten van 30 september 2002;
- Retributiereglement op afgifte van administratieve stukken van 30 juni 2008 en gewijzigd op 26 april
2010;
- Het retributiereglement voor het afleveren van administratieve stukken en documenten inzake
ruimtelijke ordening van 19 december 2011.
Namens de gemeenteraad
w.g. Sigurd Verstraete
Secretaris

w.g. Bert Doise
Voorzitter
Voor eensluidend afschrift

Marc Lewyllie
Burgemeester

Sigurd Verstraete
Gemeentesecretaris
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