PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Arrondissement LEUVEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 30 mei 2017
Aanwezig: Johan Cans - voorzitter
Iris Vander Schelde - burgemeester
Gino Debroux, Bart J. De Vos, Frank Stevens, Didier Reynaerts, Greta Vanermen - schepenen
Yves Simons, Mark Keppens, Marc Richelle, Marc Lecocq, Gary Peeters, Lore Fourie, Saartje Ieven, Ingrid
Vanrutten, Leon Ignoul, Joeri Roosen, Yves Tilkens, Guy Tuts, Dirk Schampaert, Jeanine Smets, Patrick
Roosen - raadsleden
Renaat Kamers - secretaris
Afwezig: Kris Colsoul, Wilfried Roosen, Josseline Pansaerts - raadsleden
Eddy Vandenbosch - voorzitter OCMW

PUNT 03 - FINANCIËN - RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET LEVEREN VAN DIVERSE
DIENSTEN VAN ADMINISTRATIEVE AARD - AANPASSING - GOEDKEURING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 april 2013 waarbij het retributiereglement op
het leveren van diverse diensten van administratieve aard werd vastgesteld;
Overwegende dat er een sterretjesweide is gecreëerd op de begraafplaats van
Attenhoven;
Overwegende dat ouders waarvan de zwangerschap spontaan werd afgebroken vóór de
26e week de mogelijkheid krijgen een sterretje te plaatsen op deze sterretjesweide;
Overwegende dat de kostprijs van het sterretje 20,00 EUR exclusief BTW is (24,20 EUR
inclusief BTW);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2017;
Overwegende dat het college voorstelt om dit sterretje gratis aan te bieden;
Overwegende dat dit opgenomen moet worden in het retributiereglement op het leveren
van diverse diensten van administratieve aard;
Gelet op het ontwerp van aangepast retributiereglement op het leveren van diverse
diensten van administratieve aard;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2017;
Gehoord raadslid Lore Fourie, die veel lof heeft voor de manier waarop de inhuldiging van
de sterretjesweide op de begraafplaats van Attenhoven op 30 april 2017 werd
georganiseerd;
Aangenomen met algemeenheid van stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1. Het hierna vermelde retributiereglement op het leveren van diensten van
administratieve aard met ingang van heden goed te keuren:
RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET LEVEREN VAN DIVERSE DIENSTEN VAN ADMINISTRATIEVE
AARD

ARTIKEL 1. – DEFINITIE
Er wordt een retributie geheven voor het leveren van diverse diensten van administratieve aard.

ARTIKEL 2. – BELASTINGPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
ARTIKEL 3. – TARIEF
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
a. stedenbouwkundige inlichtingen aangevraagd bij vervreemding of overdracht van
onroerende goederen - per aanvraag en per eigenaar: 120,00 EUR
b. kiezerslijsten:
(1)
op papieren drager: 50,00 EUR per lijst
(2)
op digitale drager: 50,00 EUR per lijst

c. huisnummers: 5,00 EUR per stuk
d. naamplaten, incl. het plaatsen ervan op een nis van het columbarium:
(1) 25,00 EUR per stuk voor één persoon
(2) 35,00 EUR per stuk voor twee personen

e. sterretje, bestemd voor de sterretjesweide: 0,00 EUR
f. fotokopieën of prints:
(1) zwart-wit fotokopie of print in A4 formaat: 0,04 EUR per blad
(2) zwart-wit fotokopie of print in A3 formaat: 0,08 EUR per blad
(3) zwart-wit fotokopie of print in A4 formaat en recto-verso: 0,06 EUR per blad

(4) zwart-wit fotokopie of print in A3 formaat en recto-verso: 0,11 EUR per blad
(5) kleurenfotokopie of print in A4 formaat: 0,50 EUR per blad
(6) kleurenfotokopie of print in A3 formaat: 1,00 EUR per blad
g. afdrukken van plannen op plotter:
(1) formaat A0 (1189mm x 841 mm) in zwart wit: 2,00 EUR
(2) formaat A0 (1189mm x 841 mm) in kleur: 12,00 EUR
(3) formaat A1 (841 mm x 594 mm) in zwart wit: 1,00 EUR
(4) formaat A1 (841 mm x 594 mm) in kleur: 6,00 EUR
(5) voor alle andere afmetingen via plotter in zwart wit: 2,00 EUR/m²
(6) voor alle andere afmetingen via plotter in kleur: 12,00 EUR/m²
h. allerhande gegevens of informatie op digitale drager: 12,50 EUR per stuk
i. het gemeentelijk structuurplan in boekvorm of op digitale drager: 125,00 EUR per
boek of drager
j. allerlei plannen zoals het mobiliteitsplan, het detailhandelsplan, het
milieubeleidsplan: 125,00 EUR per boek of drager
ARTIKEL 4. – VRIJSTELLINGEN
§1. De retributie is niet van toepassing op de afgifte van stukken, die krachtens een wet, een
decreet, een koninklijk besluit, een besluit van de Vlaamse regering of een andere
overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente
onderworpen is.
§2. De documenten of stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit, een
besluit van de Vlaamse regering of een andere overheidsverordening kosteloos door het
gemeentebestuur moeten worden afgeleverd.
§3. Zijn van de retributie vrijgesteld:
(1) de studenten, die in het kader van hun eindwerk het structuurplan of het mobiliteitsplan
opvragen op een digitale drager
(2) de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde
instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut
(3) het gemeentelijk structuurplan voor de leden van de GECORO
(4) de gemeenteraadsleden voor het nemen van 100 kopieën op jaarbasis in functie van hun
mandaat.
ARTIKEL 5. – WIJZE VAN INNING
De retributie, zoals bepaald in artikel 2, moet bij het afleveren van de gevraagde documenten of
stukken contant worden betaald.

ARTIKEL 6. – ALGEMENE BEPALINGEN
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk worden ingevorderd
bij de territoriaal bevoegde rechtbank.
Art. 2. Al de voorgaande reglementen betreffende deze aangelegenheid vanaf heden op
te heffen.
Namens de raad:

Renaat KAMERS
secretaris
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voorzitter

