Financiën - Retributies voor administratieve diensten - Reglement - Hernieuwing –
Wijzigingen
DE RAAD,
Gelet op het retributie reglement voor administratieve diensten gestemd door de gemeenteraad
op 17 december 2013;

Gelet op de voorschriften van artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST :
het retributie reglement voor administratieve diensten als volgt te wijzigen :
Artikel 1.
Er wordt vanaf 1 oktober 2015 een retributie geheven voor de administratieve diensten
verleend door de gemeente. Zijn geviseerd de opzoeking, de opmaking en de afgifte van
documenten en administratieve inlichtingen en diensten verstrekt aan particulieren door de
gemeente.
Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door de persoon die het document, de inlichting of de dienst
aanvraagt.
Artikel 3.
De retributie wordt als volgt vastgesteld :
a) Adresopzoeking – registers vanaf 1981 (per persoon) :
15,00 €.
b) Adresopzoeking – registers van 1961 tot 1981 (per persoon) :
15,00 €.
c) Adresopzoeking – registers vóór 1961 (per persoon) :
15,00 €.
d) Afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen in toepassing van het artikel 275 van Het
Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening
1) Notarissen
- gewone termijn (binnen de 30 dagen)
200,00 €
- dringend (binnen de 5 werkdagen per fax voor een briefontwerp en binnen de 7
werkdagen voor ondertekende brieven)
400,00 €
2) Particulieren:
- gewone termijn (binnen de 30 dagen)
100,00 €
- dringend (binnen de 5 werkdagen per fax voor een briefontwerp en binnen de 7
werkdagen voor ondertekende brieven)
300,00 €
e) Duplicaat van stedenbouwkundige vergunningen en attesten, verkavelings- vergunningen,
milieuvergunningen of -attesten :
5,00 €
f)
Gelijkvorming verklaren van afschriften van documenten. De gelijkvormigverklaring
voor sociale dossiers (mutualiteit, verschillende uitkeringen, werkloosheid, studiebeurs en
pensioen) zijn gratis alsook deze voor werkzoekenden:
5,00 €
g) Stamboomnavorsingen, per uur :
50,00 €

h) Afgifte van afschriften van documenten, reglementen of uittreksels van plannen beoogd
door de organieke ordonnantie of door de ordonnantie inzake milieuvergunningen:
-plannen:
-Formaat A4 : 1,00€/stuk.
-Formaat A3 : 3,00€/stuk
- platen:
-Formaat A2 : 8,00€/stuk
-Formaat A1 : 10,00€/stuk
-Formaat A0 : 12,00€/stuk
-Bovendien : 15,00€/m²
i) Vast bedrag voor het opzoeken van dossier(s) betreffende een goed (onderzoek ter plaatste
of voor een reproductie van documente
10,00 €/adres
j) Dossierskosten voor elke overname of opening van een handelszaak in de gemeente
Vorst :
100,00€
k) Afgifte van een verklaring van het slachten van dieren
12,50 €
l) Documenten die betrekking hebben op opdrachten door openbare aanbestedingsprocedure
of algemene offerteaanvragen (open procedures)
- speciaal lastenboek

0,00 €

-plannen:
-Formaat A4 : 1,00 €/stuk.
-Formaat A3 : 3,00 €/stuk
-platen:
-Formaat A2 : 8,00 €/stuk
-Formaat A1 : 10,00 €/stuk
-Formaat A0 : 12,00 €/stuk
-Bovendien : 15,00 €/m²

Artikel 4.
De belasting is betaalbaar op het ogenblik van de aanvraag van de documenten, de inlichting
of de administratieve dienst aan de gemeenteontvanger, aan zijn beambten of aan de daartoe
aangeduide agenten.

