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Punt 5 :

Goedkeuring van een belastingsreglement op het afleveren van
stukken, inlichtingen, enz. inzake stedenbouw voor de
dienstjaren 2014 tot en met 2019.
______________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 170 §4 van de grondwet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2013, houdende algemene
bepalingen voor de gemeentelijke belastingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met
260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 ;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van
het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Met 23 ja-stemmen (algemeen stemmen).
BESLUIT :
Artikel 1 :
Er wordt ten behoeve van de gemeente, onder de navolgende voorwaarden, een belasting
geheven op het afleveren van stukken, inlichtingen, enz.… inzake stedenbouw voor de
dienstjaren 2014 tot en met 2019.
De belasting valt ten bezware van de personen of instellingen aan wie deze stukken of
inlichtingen door de gemeente worden uitgereikt.
Artikel 2 :
De bedragen van de belasting worden als volgt vastgesteld:
Uitgebreide dossiersamenstelling (= dossiers i.s.m. een architect):
Bouwen, verbouwen, uitbreiden van een ééngezinswoning /
commercieel gebouw

€ 75,00

Bouwen, verbouwen, uitbreiden van een meergezinswoning

€ 75,00

Boven 3 woonentiteiten

+ € 50,00 / entiteit

Technische werken / Terreinaanlegwerken

€ 50,00

Eenvoudige dossiersamenstelling (= dossiers zonder medewerking
van een architect)

€ 50,00

Meldingsplichtige handelingen

€ 30,00

As-built attest

€ 30,00

Verkavelingsaanvraag:
Nieuwe aanvraag
(incl. verkavelingswijziging m.b.t. het aantal kavels)
Wijziging van een verkaveling

€ 125,00
€ 75,00

Stedenbouwkundig attest

€ 50,00

Bijkomend huisnummerplaatje

€ 5,00

Gemeentelijke kapmachtiging

€ 10,00

Stedenbouwkundige inlichtingen

€ 75,00

Uittreksel registers (plannenregister, vergunningenregister,…)

€ 20,00

Artikel 3 :
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
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get. Mevr. K. Biesemans

de voorzitter,
get. Mevr. J. Vermeir
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Opwijk, 20 december 2013
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