Gemeenteraad
Uittreksel uit de notulen
zitting van 16 december 2013
Aanwezig:

Peremans Steven - voorzitter
Wynants Ivo - burgemeester
Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen
Wouters Nadine - OCMW-voorzitter
Somers Edwin, Van Osselaer Jurgen, Verstrepen Liesbeth, Patteet Guy, Verhaert
Dirk, Pacquée-Rombouts Maria, Michielsens Philippe, Plasmans Pia, Matthys
Annemie, Carpentier Inge, Kelders Lieve, Boeckxstaens Roger, Antonissen Koen,
Van Mechelen Agnes, Laureyssens Elke - raadsleden
Sysmans Emiel - secretaris

17. Retributiereglement vastgoedinformatie
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43;
Overwegende dat het billijk is de kosten voor het verstrekken van vastgoedinformatie en de
opzoekingen die daarmee gepaard gaan, aan te rekenen aan de aanvrager;
Overwegende het feit dat er steeds vaker opzoekingen en inlichtingen gevraagd worden door
commerciële firma’s om een energieprestatiecertificaat op te maken;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Beslist eenparig:
Art.1. Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie
gevestigd op de aflevering van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie (model van VVSG). Deze
retributie geldt ook voor het inlichtingenformulier energieprestatiecertificaat.
Art.2. De retributie bedraagt € 70 per aanvraag. Elke aanvraag kan slechts betrekking hebben op een
enkel kadastraal perceel.
Art.3. De retributie is verschuldigd door de aanvrager. De betaling van de retributie dient te gebeuren
op rekening van het gemeentebestuur binnen de 30 dagen na verzending van de factuur.
Art.4. Worden van de retributie vrijgesteld:
- informatie die in uitvoering van een wet of decreet door het gemeentebestuur gratis moet worden
verstrekt aan een administratieve of gerechtelijke overheid of openbare instelling;
- gerechtsdeurwaarders als ze optreden in een strafrechtpleging in sociale of fiscale
aangelegenheden.
Art.5. De retributie wordt onder geen enkele voorwaarde terugbetaald.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens de gemeenteraad.
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