Retributiereglement op het afleveren van
administratieve niet-persoonsgebonden stukken.

afschriften

van

Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019

Artikel 1: grondslag
Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie geheven op het
afleveren van afschriften van niet-persoonsgebonden stukken.
Artikel 2: bedrag
De retributie bedraagt:
§1. Voor administratieve inlichtingen over onroerende goederen: 100 euro
§2. Vanaf het tweede perceel vermeld op eenzelfde aanvraag: 50 euro per perceel op voorwaarde dat alle
percelen deel uitmaken van de eigendom van dezelfde persoon zoals vermeld voor het eerste kadastraal
perceel;
§3. Administratieve inlichtingen in het kader van bodemonderzoeken, project-MER, plan-MER-studies of
geurstudies voor zover minimum drie kadastrale percelen opgevraagd worden: 70 euro.
Artikel 3: indexatie
De tarieven vermeld in artikel 2 worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op 1 januari
van ieder jaar aangepast aan de index van de maand september van het voorgaande jaar volgens de formule:
R x I waarbij
i
R= tarief zoals vastgesteld in artikel 3
I= de index van de maand september van het voorgaande jaar
i= de index van de maand september 2019 (basis 2013 = 108,58)
De decimalen van het nieuwe bedrag worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, halve cijfers
worden naar boven afgerond.
Artikel 4: betaling
§1. De retributie wordt betaald bij de aanvraag en is verschuldigd door de aanvrager.
§2. In uitzonderlijke gevallen - op verzoek van de aanvrager - wordt de retributie aangerekend via een factuur.
§3. Er zal in geen geval een terugbetaling gebeuren voor de gevraagde inlichtingen.
Artikel 5: vrijstelling
Aanvragen van afschriften van stukken die in uitvoering van een wet, decreet of reglement van de
administratieve overheid, door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd zijn vrijgesteld van de
retributie.
Artikel 6: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en geldt voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2020.
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