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16. SB - retributiereglement op afgifte stedenbouwkundige stukken - goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.  
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 1 december 2011 het retributiereglement op de afgifte 
van stedenbouwkundige stukken goedgekeurd en dit eindigt op 31 december 2013.  
 
Het afleveren van stedenbouwkundige stukken allerhande en het verstrekken van 
inlichtingen betreffende onroerende goederen brengen administratieve verplichtingen met 
zich mee zodat het passend voorkomt om voor dit werk een retributie te vragen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11 september  2013 
voorgesteld om aan het retributiereglement op de afgifte van stedenbouwkundige stukken 
geen wijzigingen of aanpassingen door te voeren en het ongewijzigd te behouden voor een 
periode die ingaat op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019.  
 
Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen bepaalt 
dat het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande 
retributiereglement op afgifte stedenbouwkundige stukken goed te keuren.  
 
Art. 1. - Onderstaand retributiereglement gaat in per 1 januari 2014 en eindigt op 31 
december 2019.  
 

Art. 1. - Voor de afgifte van stedenbouwkundige stukken wordt een retributie geïnd 
waarvan het tarief als volgt wordt bepaald: 
 

- Afleveren aktename melding 15 euro 
- Afleveren stedenbouwkundige vergunning/weigering 

eenvoudige dossiersamenstelling 
 

15 euro 
- Aflevering stedenbouwkundige vergunning/weigering 

technische en/of terreinaanlegwerken 
 

15 euro 
- Afleveren stedenbouwkundige vergunning/weigering 

uitgebreide dossiersamenstelling 
 

30 euro 
- Afleveren positief/negatief stedenbouwkundig attest  15 euro 
- Afleveren verkavelingsvergunning/-weigering met  



wegenis 25 euro/lot 
- Afleveren verkavelingsvergunning/-weigering zonder 

wegenis 
 
25 euro/lot 

- Afleveren vergunning/weigering verkavelingswijziging 25 euro 
- Verstrekken notariële inlichtingen 50 euro/ 

aanvraag 
- Afleveren uittreksel uit vergunningenregister of 

plannenregister 
15 euro 
/aanvraag 

- Afleveren stedenbouwkundig uittreksel 30 euro 
/aanvraag 

 
Een aanvraag tot notariële inlichtingen, uittreksel uit het vergunningenregister of 
plannenregister of een stedenbouwkundig uittreksel kan verschillende percelen bevatten 
die echter ruimtelijk aaneengesloten moeten zijn om beschouwd te worden als zijnde 
behorende tot een en dezelfde aanvraag. 
 
Art. 2. - De retributie is verschuldigd door diegene die de uittreksels of inlichtingen 
effectief aanvraagt. De betaling gebeurt vooraf hetzij contant, hetzij door overschrijving, 
hetzij door afname op een daartoe bij het gemeentebestuur gestelde provisie.  
 
Art. 3. - Alle openbare besturen, hun administraties en de sociale bouwmaatschappijen 
zijn van de retributie vrijgesteld. 

 
Art. 2. - Dit retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.  
 
Art. 3. - Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen overgemaakt aan de toezichthoudende 
overheid conform artikel 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen.  
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