STAD RONSE
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 20 DECEMBER 2010
RETRIBUTIE VOOR HET OPZOEKEN, HET SAMENSTELLEN EN HET
AFLEVEREN VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN INLICHTINGEN
Artikel 1. Te rekenen van 01 januari 2011 wordt een gemeentelijke retributie geheven voor
het opzoeken, het samenstellen en het afleveren door het gemeentebestuur van allerhande
administratieve stukken en inlichtingen.
Artikel 2. De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk of de inlichting vraagt.
Artikel 3. De retributie wordt vastgesteld als volgt :
- voor het afleveren van adressenlijsten via computer :
* 0,05 EUR per adres indien ze opgevraagd worden op listing
* 0,10 EUR per adres indien ze opgevraagd worden op etiketten.
De minimum aanslag bedraagt evenwel 10 EUR.
- voor het opzoeken van adresaanvragen : 10 EUR per adresaanvraag.
- voor het opzoeken van informatie betreffende onroerende goederen :
* 25 EUR per aangevraagd dossier uittreksels uit het plannenregister
* 25 EUR per aangevraagd dossier uittreksels uit het vergunningenregister
* 50 EUR per aangevraagd dossier stedenbouwkundige uittreksels
* 100 EUR per aangevraagd dossier notariële inlichtingen.
Artikel 4.
- Het uittreksel uit het plannenregister geeft informatie over de zonering en de voorschriften
van een perceel en geeft een overzicht van de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg,
uitvoeringsplannen, verordeningen, BPA’s, RUP’s,…) die van kracht zijn op één bepaald
perceel. Aan deze instrumenten zijn voorschriften gekoppeld, waar rekening dient mee
gehouden te worden indien er op dit perceel een project gerealiseerd wordt.
- Het uittreksel uit het vergunningenregister is een samenvatting van de gegevens over de
stedenbouwkundige vergunningssituatie voor de kadastrale percelen waarvoor de aanvraag
werd ingediend. In dit uittreksel staan ook de vastgestelde bouwovertredingen vermeld.
- Een stedenbouwkundig uittreksel (vroeger stedenbouwkundig attest 1) bestaat uit een
uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister.
- De notariële inlichtingen bevatten, behalve stedenbouwkundige informatie (zoals voorzien
in een stedenbouwkundig uittreksel) ook andere informatie die relevant is bij een
eigendomsoverdracht van een onroerend goed zoals informatie over milieuvergunningen,
beschermde monumenten, … De notariële inlichtingen kunnen enkel worden aangevraagd
door gebruikers die om beroepsredenen informatie wensen over vastgoed (meestal zijn dit
notarissen maar ook vastgoedmakelaars of advocaten).
Artikel 5. De verzendingskosten van de gevraagde documenten worden integraal
teruggevorderd voor zover het correspondentie betreft, die rechtstreeks met particulieren en
privé-instellingen gevoerd wordt.
Artikel 6. De retributie moet betaald worden bij de aanvraag, tegen afgifte van een
ontvangstbewijs. Bij niet-betaling worden de documenten niet afgeleverd.
Artikel 7. Bij niet-betaling in der minne, zal de betwiste retributie ingevorderd worden
volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging en de onbetwiste retributie via dwangbevel.
Artikel 8. Zijn van de retributie vrijgesteld, de gerechtelijke overheden, de openbare besturen
en de daarmee gelijkgestelde instellingen. Aan gerechtsdeurwaarders worden inlichtingen
inzake adressen kosteloos verstrekt als ze optreden in een strafrechtspleging, in sociale of

fiscale aangelegenheden of voor behoeftigen krachtens een beslissing van het bureau voor
gerechtsbijstand, overeenkomstig artikel 664 van het Gerechtelijk Wetboek.

