OVERZICHT BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
Belastingen
BELASTBARE GRONDSLAG

TARIEF

LOOPTIJD

BESLUIT

BEKENDMAKING
28 februari 2014

25 februari 2014

28 februari 2014

Algemene milieubelasting.

37,50 euro

29 december 2015

30 december 2015

Sociale correctie op de algemene milieubelasting voor alleenstaande
belastingplichtigen, ouder dan 70 jaar.
Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval – diftar.
Per aanbieding van de container
40 liter container
120 liter container
240 liter container

- 12,50 euro

1 januari 2014 31 december 2018
1 januari 2014 31 december 2018
1 januari 2016 31 december 2018
1 januari 2016 31 december 2018
1 november 2015 –
31 december 2018

25 februari 2014

Opcentiemen op de onroerende voorheffing.

7% van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven
in het jaar dat aan het aanslagjaar voorafgaat.
1300 opcentiemen

29 december 2015

30 december 2015

24 juni 2015

30 juni 2015

Per kilogram aangeboden afval
De minimum belasting per aansluitpunt bedraagt 1,18 euro per maand.
Belasting op ophaling van snoeihout en grof vuil aan huis na afroep
Per ophaling van maximum 3m³
grof vuil
snoeihout
Belasting op het gebruik van het gemeentelijk containerpark.
Particulieren
Bezoek 1 tem 10, tarief per kubieke meter
Grof huisvuil
Bouw- en sloopafval samen (niet copro steenpuin, kalkhoudend
materiaal, asbest)
Zuiver steenpuin
Overige betalende fracties samen (vlak glas, tuinafval en
snoeihout, houtafval, boomstronken, harde plastics, plastic folie,
plastic bloempotjes, piepschuim)

0,25 euro
1 november 2015 –
31 december 2018

24 juni 2015

30 juni 2015

1 november 2015 –
31 december 2018

24 juni 2015

30 juni 2015

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.

Vanaf bezoek 11, tarief per kubieke meter
Grof huisvuil
Bouw- en sloopafval samen (niet copro steenpuin, kalkhoudend
materiaal, asbest)
Zuiver steenpuin

0,15 euro
0,30 euro
0,60 euro

30 euro
15 euro

5 euro
2,5 euro
1,5 euro
2,5 euro

10 euro
5 euro
3 euro
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-

Overige betalende fracties samen (vlak glas, tuinafval en
snoeihout, houtafval, boomstronken, harde plastics, plastic folie,
plastic bloempotjes, piepschuim)
De aangevoerde fracties worden gerekend per begonnen kubieke meter.
Zelfstandigen en KMO’s
Bezoek 1 tem 10, tarief per kubieke meter
Grof huisvuil
Bouw- en sloopafval samen (niet copro steenpuin, kalkhoudend
materiaal, asbest)
Zuiver steenpuin
Overige betalende fracties samen (vlak glas, tuinafval en
snoeihout, houtafval, boomstronken, harde plastics, plastic folie,
plastic bloempotjes, piepschuim)
Landbouwfolie
Vanaf bezoek 11, tarief per kubieke meter
Grof huisvuil
Bouw- en sloopafval samen (niet copro steenpuin, kalkhoudend
materiaal, asbest)
Zuiver steenpuin
Overige betalende fracties samen (vlak glas, tuinafval en
snoeihout, houtafval, boomstronken, harde plastics, plastic folie,
plastic bloempotjes, piepschuim)
Landbouwfolie
De aangevoerde fracties worden gerekend per begonnen kubieke meter.
Belasting op tweede verblijven.

5 euro

5 euro
5 euro
3 euro
2,5 euro

8 euro

10 euro
10 euro
6 euro
5 euro

8 euro
625 euro

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen.

990 euro

Belasting op masten en pylonen.

2500 euro/mast of pyloon

Belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk.
Drukwerken met een gewicht van 20 gram of minder
Drukwerken met een gewicht van meer dan 20 gram
De minimum belasting bedraagt 25 euro.
Belasting op de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen en
milieuvergunningen.
Verkavelingsvergunning
Stedenbouwkundige vergunning

0,005 euro/bedeeld exemplaar
0,005 euro/aangesneden schijf van 20 gram/bedeeld exemplaar

1 januari 2016 31 december 2018
1 januari 2016 31 december 2018
1 januari 2016 31 december 2018
1 januari 2013 31 december 2018

29 december 2015

30 december 2015

29 december 2015

30 december 2015

29 december 2015

30 december 2015

29 januari 2013

30 januari 2013

1 januari 2013 31 december 2018

29 januari 2013

30 januari 2013

25 euro
25 euro
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Milieuvergunning klasse I
Milieuvergunning klasse II
Melding
Belasting op het parkeren in de blauwe zone

Belasting op sluikstort.
Belasting op de afgifte van administratieve bescheiden.
Afgifte E-ID voor Belgen:
Eerste uitreiking of vernieuwing
Duplicaat wegens verlies of diefstal of beschadiging

250 euro
80 euro
25 euro
Gratis voor de max. duur die toegelaten is door de
verkeersborden
20 euro/dag voor elke periode die langer is
200 euro per begonnen kubieke meter

1 januari 2013 31 december 2018

29 januari 2013

30 januari 2013

1 januari 2013 31 december 2018
1 januari 2013 31 december 2018

29 januari 2013

30 januari 2013

29 januari 2013

30 januari 2013

2 euro
2 euro

Indien de beschadiging te wijten is aan een productiefout wordt geen
gemeentebelasting geheven.

-

Spoedprocedure (gewone of dringend)

Afgifte E-VK voor vreemdelingen:
Eerste uitreiking of vernieuwing
Duplicaat wegens verlies of diefstal of beschadiging

2 euro

2 euro
2 euro

Indien de beschadiging te wijten is aan een productiefout wordt geen
gemeentebelasting geheven.

-

Spoedprocedure (gewone of dringend)

2 euro

Afgifte elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen onder de
12 jaar (kids-ID):
Eerste uitreiking of vernieuwing
Duplicaat wegens verlies of diefstal of beschadiging
Spoedprocedure (gewone of dringend)
Verlies PIN-PUK-code

Gratis
Gratis
Gratis
2 euro

-

Gratis

-

Afgifte identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen jonger dan
12 jaar
Afgifte identiteitsstuk voor kinderen jonger dan 12 jaar
Afgifte reispassen
Afgifte rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen
Mercuriusproject (bankkaartmodel)
Op de aanvraag van allerlei andere getuigschriften, uittreksels,
afschriften, enz. die ambtshave of op verzoek worden uitgereikt
Wettiging van handtekeningen, voor eensluidend verklaren van
getuigschriften, machtiging voor minderjarigen om naar het
buitenland te reizen.

Gratis
10 euro
3,75 euro
2 euro
Gratis
Gratis
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-

Genealogische opzoekingen, per vacatie van 15 minuten

7,5 euro

Trouwboekje
Jaarabonnement op de agenda van de gemeenteraad
Gemeenteplannen

Gratis
20 euro
5 euro

Fotokopies
zwart-wit
kleuren

0,10 euro
0,30 euro

Retributies
OMSCHRIJVING
Retributie op PMD-zakken en luierzakken
PMD-zakken
Luierzakken
Retributie op het verhakselen aan huis van snoeihout
Retributie op PMD-zakken en luierzakken voor de periode 2016-2018
Retributie voor het bekomen van inlichtingen betreffende onroerende
goederen
Retributie op burgerlijke huwelijksplechtigheden
Huwelijk
op gewone werkdagen en tijdens de normale diensturen
op zaterdagnamiddag of buiten de normale diensturen
Receptie na de huwelijksvoltrekking
tot 25 personen
vanaf 26 personen
Retributie op compostbakken- en vaten
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein

TARIEF
3 euro per rol van 12
5 euro per rol van 10
10 euro/begonnen kwartier
3 euro per
100 euro/dossier

LOOPTIJD

BESLUIT

BEKENDMAKING

1 januari 2016 31 december 2018

26 januari 2016

28 januari 2016

1 januari 2015 31 december 2018

30 december 2014

12 januari 2015

1 januari 2013 31 december 2018
Met ingang van 1
januari 2014

29 januari 2013

30 januari 2013

24 juni 2014

15 juli 2014

1 juni 2016 31 december 2018
1 januari 2017 – 31
december 2019

31 mei 2016

2 juni 2016

20 december 2016

22 december 2016

Gratis
200 euro
Gratis
4 euro/persoon
Compostvat: 22 euro per stuk
Compostbak: 45 euro per stuk
Sleufwerken:

voor rijwegen: 2.17 euro per dag en per lopende meter

voor voetpaden: 1.63 euro per dag en per lopende meter

voor aardewegen: 0.98 euro per dag en per lopende meter
Dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en
belastingen:

max opp.3m²: 1 euro per aanwezig sluitingspunt
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Namens de gemeenteraad:
De gemeentesecretaris,
L. JOURQUIN

De voorzitter,
N. TEIRLINCK
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