
Retributie 

 
VERSTREKKEN VAN SCHRIFTELIJKE ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN INZAKE 
ONROERENDE GOEDEREN 
 
(GR 04/02/2002 – 08/12/2003 – 06/02/2006 – 03/06/2008 – 07/07/2009 – 09/11/2010) 
 
  
Artikel 1:  
De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag doet met uitzondering van de persoon 
die de aanvraag doet voor zijn eigen perceel. 
 
Artikel 2:   
De retributie wordt vastgesteld als volgt:  

 € 41,00  per kadastraal perceel met een maximum van € 82,00 indien de gevraagde informatie 
betrekking heeft op meerdere kadastrale percelen. 

 € 170,00  per vragenlijst (maximaal 4 kadastrale percelen) te verhogen met € 41,00 per 
bijkomend kadastraal perceel indien spoedprocedure (afgifte binnen 5 dagen). 

 € 57,00 per stedenbouwkundig uittreksel   

 € 114,00  per stedenbouwkundig uittreksel indien spoedprocedure  (afgifte binnen 5 dagen). 

 € 17,00 per stedenbouwkundige vergunning (€ 23,00 met architect) 

 € 23,00  per verkavelingsvergunning   

 € 11,40  per stedenbouwkundig attest 

 € 284,00  per planologisch attest 
 
 
Artikel 3: 
De retributie wordt gevorderd door middel van een invorderingsstaat van de gemeenteontvanger 
opgemaakt per voorbije maand en per aanvrager.  De retributie is onmiddellijk eisbaar na toezending 
van de invorderingsstaat per gewone post. 
 
Artikel 4:  
De vigerende wetgeving inzake bezwaar tegen de geheven gemeentelijke retributie is van toepassing.  
De bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en uitvoeringsbesluiten zijn van 
toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten heffen. 
 
 
De tarieven vermeld  hierboven worden geïndexeerd als volgt: 
De basistarieven zijn  verbonden aan het gezondheidsindexcijfer van 30 juni 2008 (= aanvangsindex) 
en worden jaarlijks op 1 januari door het college van burgemeester en schepenen aangepast aan het 
gezondheidsindexcijfer van december ervoor (= nieuwe index), volgens volgende formule : 
 
            basisbedrag x nieuwe index                                 = nieuw bedrag 
                    aanvangsindex   
Het nieuw bedrag (bekomen na indexatie) wordt afgerond als volgt : 

Van 0 tot 0,99 euro : op dichtste veelvoud van 1 cent             
Van 1  tot   9,99 euro  : op dichtste veelvoud van 10 cent 

             Van 10  tot  19,99 euro :                 “                       20 cent 
             Van 20  tot  49,99 euro :                 “                       50 cent 
             Vanaf 50 euro               :                 “                       één euro 
Als twee veelvouden even dicht liggen, wordt het bedrag afgerond naar boven. 
De geïndexeerde bedragen worden met toepassing van het afrondingsprincipe jaarlijks vastgesteld 
door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 


