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BERICHT
Ondergetekende, Tom Seurs, burgemeester van de gemeente As, brengt aan zijn inwoners ter kennis
dat de gemeenteraad van As bij beslissing van 23 november 2017 over ging tot het heffen van de
volgende belastingen en retributies voor het aanslagjaar 2018:
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opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Gewest
gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat
gemeentebelasting op de tweede verblijven – < 80m2
gemeentebelasting op de tweede verblijven – > 80m2
belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamebladen:

opcentiemen
procent

inlichtingenformulier

per verspreid exemplaar (ongeacht aantal en grootte):
 voor de publicaties waarvoor aangifte werd gedaan binnen de 14 dagen na verspreiding;
 voor de publicaties waarvoor geen aangifte werd gedaan.
Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een bladzijde geeft geen aanleiding tot een vermindering van de belasting.
Vrijstelling van belasting wordt voorzien voor elke verspreiding van drukwerken met een totaal maximum
papieroppervlakte van 623,7 cm² ( enkelzijdige A4) + alle uitzonderingen opgenomen in artikel 4.
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630
7,5
550,00
950,00

100 euro
150 euro

Gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen en/of (studenten)kamers die beschouwd worden
als leegstand in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘lokaal woonbeleid
GAOZ’
behoudens eventuele vrijstellingen zijn volgende heffingen van toepassing:
•
Eerste verjaardag van de inventarisatiedatum:
- € 1.200,00 voor leegstaand gebouw
- € 1.200,00 voor leegstaande eengezinswoning
- € 300,00 per leegstaande (studenten)kamer
- € 800,00 voor iedere andere leegstaande woning

1 200 euro
1 200 euro
300 euro
800 euro

•

Tweede verjaardag van de inventarisatiedatum:
- € 2.400,00 voor leegstaand gebouw
- € 2.400,00 voor leegstaande eengezinswoning
- € 600,00 per leegstaande (studenten)kamer
- € 1.600,00 voor iedere andere leegstaande woning

2 400 euro
2 400 euro
600 euro
1 600 euro

•

Derde verjaardag van de inventarisatiedatum:
- € 3.600,00 voor leegstaand gebouw
- € 3.600,00 voor leegstaande eengezinswoning
- € 900,00 per leegstaande (studenten)kamer
- € 2.400,00 voor iedere andere leegstaande woning

3 600 euro
3 600 euro
900 euro
2 400 euro

•

Alle verjaardagen volgend op de derde verjaardag van de inventarisatiedatum:
- € 3.600,00 voor leegstaand gebouw
- € 3.600,00 voor leegstaande eengezinswoning
- € 900,00 per leegstaande (studenten)kamer
- € 2.400,00 voor iedere andere leegstaande woning

3 600 euro
3 600 euro
900 euro
2 400 euro

De belasting is ondeelbaar verschuldigd per inventarisjaar.
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gemeentebelasting op de aanplakborden

per m² of gedeelte van één m²

belasting op de zand- en kiezelgroeven
per afgevoerde ton
belasting voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder:
per jaar en per vergund voertuig + indexering:

20,00
0,66
250,00
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contantbelasting op inzameling aan huis
voor de huis-aan-huisophaling:
de beschikking per gezin over standaard één huisvuilcontainer uitgerust met een gegevens-chip, die gebruikt wordt
voor de registratie van DIFTAR-gegevens. De gegevens worden gelezen bij de lediging.
de huis-aan-huisinzameling op reguliere tijdstippen en in maximaal 12 ophaal-beurten per jaar en waar per gezin
een jaarlijks quotum huisvuil is inbegrepen, berekend in functie van de gezinssamenstelling (toestand 1 januari):
o 1 persoonsgezin: 60 kg huisvuil
o 2 persoonsgezin: 120 kg huisvuil
o 3 persoonsgezin: 150 kg huisvuil
o 4 persoonsgezin en meer: 180 kg huisvuil
- Er kan per gezin maximum 60 kg huisvuil worden overgedragen naar het volgend jaar, op voorwaarde dat er
minimaal 1 ophaalbeurt van het huisvuil heeft plaats gevonden..
van het groente, fruit en tuinafval (gft):
de beschikking per gezin over standaard één gft container uitgerust met een gegevens-chip, die gebruikt wordt
voor de registratie van DIFTAR-gegevens.. De gegevens worden gelezen bij de lediging.
Voor het brengen van huishoudelijke afvalstoffen naar de door LIMBURG.NET beheerde inzamelpunten:
Voor de recyclageparken:
De toegang tot de recyclageparken in de gemeenten van het bedieningsgebied waar het recyclagepark door
LIMBURG.NET wordt uitgebaat, voor de gezinnen die toegang nemen tot het recyclagepark met hun EIdentiteitskaart en voor zover het reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de
geautomatiseerde recyclageparken van LIMBURG.NET wordt gerespecteerd.
Het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de recyclageparken in de gemeenten van het bedieningsgebied
waar het recyclagepark door LIMBURG.NET wordt uitgebaat, tot de maximumquota van specifieke fracties van
huishoudelijke afvalstoffen volgens het door de raad van bestuur van LIMBURG.NET goedgekeurde reglement
betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van LIMBURG.NET
en voor zover dit reglement wordt gerespecteerd. Ondernemingen genieten deze quota niet, met uitzondering van
het afval waarvoor het 0-tarief geldt, waar zij eveneens gerechtigd zijn gratis aan te leveren.
De pmd-fractie wordt steeds aangeleverd in de blauwe pmd-zak.
1)

tarieven: LIMBURG.NET legt in een afzonderlijk reglement de vergoedingen (tarieven) vast die door
LIMBURG.NET zullen aangerekend worden voor het aanbrengen van fracties huishoudelijke
afvalstoffen op de recyclageparken die door LIMBURG.NET worden uitgebaat. Het tarievenreglement
wordt vastgelegd door de raad van bestuur van LIMBURG.NET die de indeling per prijzencategorie
bepaalt, evenals de quota en de tarieven bij overschrijding van de quota.

In de basisdienst zijn m.b.t. het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de recyclageparken uitgebaat door
LIMBURG.NET enkel die fracties begrepen die onder de hierna vastgelegde quota liggen:

1

Tarief
€ 0,00/kg

Fracties
alle recycleerbare fracties + fracties met
aanvaardingsplicht: papier/karton, glas (vlak +
hol), pmd, kga, aeea, autobanden (4
autobanden per gezin/jaar), gemengde
kunststoffen, kaars- en kurkresten, metalen,
textiel, eps, kringloopgoederen1, …

Quotum

€ 0,025/kg

zuiver bouwpuin

1000 kg/gezin

€ 0,05/kg

groenafval, grond en afbraakhout

groenafval: 400 kg/gezin
geen quotum voor grond en
afbraakhout

€ 0,08 /kg

asbest, gemengd bouwpuin, gipsplaten en
landbouwfolies

€ 0,18 /kg

grofvuil, roofing en treinbielzen (C-hout)

asbest: 200 kg/gezin
geen quotum voor gemengd
bouwpuin, gipsplaten en
landbouwfolies
nihil

Enkel van toepassing indien kringloopgoederen worden ingezameld op het recyclagepark. Anders kan men
hiermee terecht in de kringwinkel.
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Het bedrag van de kohierbelasting
Het bedrag van de kohierbelasting wordt berekend in functie van het aantal personen die deel
uitmaken van het gezin per 1 januari.
De nieuwe maximumbedragen zijn de volgende:
• € 129,49 voor een eenpersoonsgezin
• € 140,29 voor een tweepersoonsgezin
• € 145,69 voor een driepersoonsgezin
• € 151,09 voor een vierpersoonsgezin en meer
Er wordt voorzien in vermindering van 55 euro indien een gezinslid recht heeft op een toelage aan
incontinentie- en stomapatiënten op 1 januari van het belastingjaar op basis van het
gemeentereglement “toelage aan incontinentie- en stomapatiënten”. Indien meerdere gezinsleden
recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, wordt de vermindering slechts 1 keer verrekend.
contantbelasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen huis aan huis - gft met diftar – huisvuilcontainer met diftar – limburg.net recyclagepark
(DIFTAR)
Voor een gezin met tenminste zes personen kan na verzoek van de referentiepersoon bij LIMBURG.NET het
gebruik van een tweede container voor huisvuil van 240 liter worden toegestaan waarvoor via de
voorschottenrekening een contantbelasting wordt aangerekend van 30,00 EUR

30,00

contantbelasting op inzameling aan huis
Huisvuil en gft

Het huisvuil en het gft worden opgehaald door middel van respectievelijk een grijze en groene container met
chip:
Type container
EUR/ aanbieding van de container
EUR/ kg meegegeven afval
1100 liter huisvuil
3,21
0,18
240 liter huisvuil
0,70
0,18
120 liter huisvuil
0,70
0,18
120 liter gft
0,00
0,10
40 liter citybin gft
0,00
0,10
Voor het aanleggen van een slot op een container wordt een contantbelasting vastgelegd van 36,25 EUR per slot

Grofvuil

3,21
0,70
0,70
0,00
0,00

0,18
0,18
0,18
0,10
0,10
36,25
20,00

Voor het ophalen van het grofvuil op afroep wordt de contantbelasting vastgesteld op 20 EUR per ophaalbeurt.
De contantbelasting wordt afgehouden van het vooraf betaalde bedrag dat betaald werd via de
voorschottenregeling.

Pmd

Voor de inzameling aan huis van pmd-afval moet gebruik worden gemaakt van pmd-zakken, waarvoor de
contantbelasting is vastgesteld op:
-1 rol van 20 pmd-zakken van 60 liter
- 1 rol van 10 pmd-zakken van 120 liter (voor scholen en verenigingen)

Bedeling en verkoop recipiënten en grofvuilstickers
Het gemeentebestuur zal haar inwoners in kennis stellen van de plaatsen en modaliteiten waar huisvuilcontainers, gft-containers en pmd-zakken kunnen bekomen worden tegen betaling van de vastgelegde
contantbelasting.

3,00
3,00
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Voorschotaanrekening
Voor elk gezin / onderneming wordt een voorschot aangerekend op basis van de aantallen en type containers
die aan de referentiepersoon ter beschikking zijn gesteld:
• per container 1.100 liter: € 180,00
• per container 120/240 liter huisvuil: € 30,00
• per container 40/120 liter gft: € 12,50
Wanneer het beschikbare saldo op de rekenstaat lager is dan een positief bedrag op de rekenstaat,
drempelbedrag genoemd, wordt aan de referentiepersoon een betalingsuitnodiging voor een nieuw voorschot
verstuurd. Het drempelbedrag wordt als volgt vastgesteld:
• een container van 1.100 liter: € 40,00
• een container van 240 liter/120 liter huisvuil: € 10,00
• een container van 120 liter/40 liter gft: € 5,00
Wanneer het gezin of de onderneming meerdere containers ter beschikking heeft is het drempelbedrag de
opstelsom van alle containers die het gezin of de onderneming ter beschikking heeft.

180,00
30,00
12,50

40,00
10,00
5,00

Het bedrag van de nieuwe betalingsuitnodiging zal gelijk zijn aan het voorschot zoals hierboven omschreven
behalve wanneer het saldo van de rekenstaat negatief is. In dit laatste geval zal het bedrag van de
betalingsuitnodiging gelijk zijn met het voorschot zoals hierboven omschreven vermeerderd met het bedrag
nodig om het negatief saldo aan te zuiveren.
Voor betalingsuitnodigingen van de voorschotten geldt een betalingstermijn van 21 dagen.

Een voor de huis-aan-huisinzameling aangeboden afvalcontainer zal enkel geledigd worden, voor zover het op
de rekenstaat beschikbare tegoed niet lager is dan onderstaande bedragen:
• een container van 1.100 liter: € 20,00
• een container van 240 liter/120 liter huisvuil: € 5,00
• een container van 120 liter/40 liter gft: € 2,50

Het aanrekenen van de dienstverlening op de beschikbare voorschotten verloopt uitsluitend in volgorde van de
datum van de afname van de dienst. Onder de datum van afname van de dienst wordt begrepen:
• de datum van ophaling van de huishoudelijke afvalstoffen, die niet aangeboden worden in een
daartoe bestemde zak of met een daartoe bestemde sticker
• de datum van het bezoek aan het recyclagepark met aangeboden fracties boven de quota
De afname van de dienst, de aard en de datum ervan worden geregistreerd en vermeld in de rekenstaat. De
rekenstaat vermeldt het bedrag dat voor de dienst werd aangerekend op het voorschot.
Door de betaling van een voorschot verklaart de belastingplichtige zich akkoord met de aanwending van de
voorschotten conform dit reglement.

Overzicht van de stand van de rekenstaat
Op elke nieuwe voorschotbetalingsuitnodiging zal aan het gezin of de onderneming een overzicht gegeven
worden voor de periode verstreken sedert de laatste betalingsuitnodiging, van de betaalde voorschotten, van
de contantbelastingen verschuldigd omwille van het gebruik maken van de huis-aan-huisinzameling of
inzameling op afroep of de tarieven verschuldigd omwille van betalende recyclageparkbezoeken.
Beschadiging
of
verlies
van - voor een 1.100 liter container met gegevenschip
- voor een 240 liter container met gegevenschip
afvalcontainers / badges
- voor een 120 liter container met gegevenschip
Bij beschadiging door oneigenlijk gebruik of bij verlies van - voor een 40 liter citybin met gegevenschip
een geleverde container, gegevenschip of toegangsbadge - voor een gegevenschip
wordt voor de vervanging volgende contantbelasting
aangerekend:

De inning

De voorschotten op de contantbelasting en de contantbelastingen worden in naam en voor rekening van de
gemeente geïnd door LIMBURG.NET, die daartoe wordt gemachtigd overeenkomstig artikel 26 van het decreet
van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
De betalingsuitnodigingen en de afrekeningen geven een gedetailleerd overzicht van de aangerekende en
betaalde voorschotten, de aangerekende contantbelastingen en de aangerekende tarieven.
De inning van de contantbelasting door LIMBURG.NET verloopt volgens de verdere bepalingen

235,50
75,00
50,00
50,00
25,00
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10 Tarieven van de gemeentelijke saneringsvergoeding voor drinkwatergebruikers en
eigen waterwinners.
* huishoudelijke klanten:
• 1,00 euro per m3 voor het basistarief (max. tarief is 1,3033 m3)
• 2 * 1,00 euro per m3 voor het luxetarief (max.tarief is 2*1,3033 m3)
* niet-huishoudelijke klanten
• 1€/m³ voor de schijf 0 – 500 m3
• 1€/m3 voor de schijf 501 – 6.000 m3
• 0,5 €/m3 voor de schijf > 6.000 m3.
(max.tarief is 1,4766 m3)
* grootverbruikers heffingsplichtingen
• Zelfde tarief als niet-huishoudelijke klanten
De gemeentelijke saneringsvergoeding is onderworpen aan 6% BTW voor de
drinkwatergebruikers en aan 21% BTW voor de eigen waterwinners.
De Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) staat in voor de inning van de
gemeentelijke saneringsvergoeding.

11 Indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken
a) documenten van de dienst burgerzaken:
- Voor elektronische identiteitskaarten/elektronische vreemdelingenkaart:

nieuwe eID gewone procedure: 17,00 EUR (retributie van 16,00 euro door te storten
aan ministerie);

nieuwe elektronische kaarten- en verblijfsdocumenten met biometrische
kenmerken voor vreemdelingen: 20,00 euro (retributie van 19,20 euro door te storten aan
ministerie )
- Voor identiteitsbewijs kinderen < 12 jaar: Kids-eID:
 voor de eerste aanvraag van een kids-eID geldig voor drie jaar: 7,00 EUR (retributie van 6,40
euro door te storten aan ministerie);
 voor de volgende aanvragen van een kids-eID in die drie jaar: 7,00 EUR (retributie van 6,40
euro door te storten aan het ministerie);
b) spoedprocedures met levering in de gemeente- elektronische identiteitskaarten voor Belgen,
Belgische kinderen onder de 12 jaar:
- - spoedprocedure = 100 EUR (retributie van 84,00 euro door te storten aan ministerie )
- - Extreme spoedprocedure = 140 EUR(retributie van 127,60 euro door te storten aan ministerie )
Vanaf 1 januari 2018 verlaagde tarieven vanaf het tweede elektronisch identiteitsdocument
voor Belgische kinderen onder de 12 jaar, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van
éénzelfde gezin die op hetzelfde adres ingeschreven zijn. Dit verlaagd tarief 55 euro
(retributie 55,60 euro door te storten aan ministerie) is van toepassing voor zowel de
dringende als de zeer dringende aanvragen.
- Voor afgifte van rijbewijzen:

 voor de afgifte van een voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel: 25,00 EUR (retributie van 20,00
euro door te storten aan FOD Financiën)

 voor de afgifte van een nieuw voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel (in geval van verlies,




diefstal, beschadiging, wanneer de foto niet meer gelijkend is of bij verandering van
begeleider): 25,00 EUR (retributie van 20,00 euro door te storten aan FOD Financiën).
voor afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel: 25,00 EUR (retributie van 20,00 euro door te
storten aan FOD Financiën);
voor de afgifte van een internationaal rijbewijs: 20,00 EUR (retributie van 16,00 euro door te
storten aan FOD Financiën);
voor de omruiling van een vreemd rijbewijs: 25,00 EUR (retributie van 20,00 euro door te
storten aan FOD Financiën);

EUR0

OMSCHRIJVING BELASTING 2018
-

Voor de paspoorten (reispassen):
1) Nieuwe aanvraag vanaf 18 jaar:

gewone procedure (wachttijd 6 werkdagen) (prijs per 7 jaar):
Door te storten aan ministerie
Consulair recht
35,00 EUR
30,00 EUR


spoedprocedure (wachttijd 3 dagen) (prijs per 7 jaar):
Door te storten aan ministerie
Consulair recht
210,00 EUR
30,00 EUR

2) Nieuwe aanvraag -18 jaar en aanvullende reispassen:

gewone procedure (wachttijd 6 werkdagen) (prijs per 7 jaar):
Door te storten aan ministerie
Gemeenterecht
35,00 EUR
0,00 EUR

EUR0

Gemeenterecht
7,00 EUR

Totaal
72,00 EUR

Gemeenterecht
7,00 EUR

Totaal
247,00 EUR

Totaal
35,00 EUR

spoedprocedure (wachttijd 3 dagen) (prijs per 7 jaar):
Door te storten aan ministerie
Gemeenterecht
Totaal
210,00 EUR
0,00 EUR
210,00 EUR
Voor de huwelijksboekjes:
voor een trouwboekje. Dit bedrag omvat de belasting op het in het trouwboekje voorkomend huwelijksgetuigschrift. Er is geen onderscheid meer tussen het trouwboekje "gewoon model" of het trouwboekje "luxe model".
Voor de uitoefening van het recht om overeenkomstig artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kennis te krijgen van
persoonsgegevens: per verzoek dat door dezelfde natuurlijke persoon wordt ingediend bij dezelfde houder van het
bestand, ongeacht het aantal verwerkingen waarvan de mededeling van gegevens wordt gevraagd.(KB nr.4 d.d.1993-09-07).


12

documenten betreffende de omgevingsvergunning:
gemeenteraad van december 2017

20,00

3,00
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retributie voor het verhuren van gemeentelijke accommodaties
•

Verhuring VTC

Gemeentelijke diensten en gemeentelijke
adviesraden
verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke
adviesraden of fracties deel uitmakend van de
gemeenteraad
vergadering
niet-commercieel

vergaderlokaal
Gratis

polyvalente ruimte + keuken
Gratis

Gratis
€ 10

/
€ 100 (dagtarief)
€ 125 (weekendtarief)
€ 150 (dagtarief)
€ 200 (weekendtarief)

Commercieel

€ 15

Asserse verenigingen niet aangesloten bij de
gemeentelijke adviesraden
vergadering
niet-commercieel

Gratis
€ 15

Commercieel

€ 20

/
€ 110 (dagtarief)
€ 140 (weekendtarief)
€ 170 (dagtarief)
€ 230 (weekendtarief)

Privé
Koffietafels
Niet-commercieel

•

€ 125
€ 175 (dagtarief)
€ 250 (weekendtarief)

Verhuring jeugdhuis

Gemeentelijke diensten en gemeentelijke adviesraden
jeugdverenigingen en privépersonenen ≤ 25 jaar
niet – commercieel
Commercieel
Verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke
adviesraden of fracties deel uitmakend van de
gemeenteraad
niet – commercieel
Commercieel
Asserse verenigingen niet aangesloten bij de
gemeentelijke adviesraden
niet – commercieel
Commercieel
Privépersonen ≥ 26 jaar
Feesten

Audiovisuele
ruimte
Gratis

Jeugdhuis

Gratis
€15

€ 100
€ 140

€ 10
€ 20

€ 115
€ 150

€ 15
€ 25
€ 25

€ 125
€ 175
€ 175

gratis

• Verhuring repetitieruimte
Groepen betalen 5 euro per blok van 3 uren en een waarborg van 50 euro
Voor de bergruimte vragen we 30 euro per 3 maanden.
• Verhuring GSC
verenigingen aangesloten bij de
klein
groot
luifel polyvalente zaal +
gemeentelijke adviesraden of vergaderlokaa vergaderlokaal + WC podium + keuken +
fracties deel uitmakend van de
l
tap
gemeenteraad
vergadering
gratis
gratis
n.v.t.
niet-commercieel
€ 10
€ 15
€ 50 € 75 (dagtarief)
€ 112,5
(weekendtarief)
commercieel
€ 15
€ 20
€ 75 € 150 (dagtarief)
€ 225
(weekendtarief)
verenigingen niet aangesloten
bij de gemeentelijke adviesraden
vergadering
gratis
gratis
n.v.t.
niet-commercieel
€ 15
€ 20
€ 75 € 100 (dagtarief)
€ 150
(weekendtarief)
commercieel
€ 20
€ 25
€100 € 200 (dagtarief)
€ 300
(weekendtarief)
privé

polyvalente zaal
+ podium

€ 60 (dagtarief)
€ 90
(weekendtarief)
€ 100 (dagtarief)
€ 150
(weekendtarief)

€ 70 (dagtarief)
€ 105
(weekendtarief)
€ 130 (dagtarief)
€ 195
(weekendtarief)

9

Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
De eigenaar van elke nutsvoorziening wordt een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en
het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente
nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein.
Er is een retributie voor sleufwerken per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte:
werken in rijweg = 2 euro
werken in voetpaden = 1,50 euro
werken in aardewegen = 0,90 euro

2 euro
1,50 euro
0,90 euro

Gelijktijdige werken in dezelfde sleuf bedraagt de retributie per nutsvoorziening 60% van bovenvermelde
bedragen.
Elke begonnen dag = een volledige dag
Elk deel van een lopende meter = volledige lopende meter
Er is een retributie voor hinder door dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van max. 3 vierkante meter per kalenderjaar:
per op het grondgebied aanwezig aansluitpunt = 1,00 euro
ter compensatie van diverse heffingen en belastingen wordt voor eigenaar van nutsleiding en werkmaatschappij =
0,50 euro per aanwezig aansluitpunt op het grondgebied.
10

Afleveren van conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen en voor controle op de
kwaliteitsnorm in kader van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen en studentenkamers
van de gemeente As
ZELFSTANDIGE WONINGEN
Ihkv afleveren CA /
woningcontrole

Ongeschiktheid /
onbewoonbaarheid

1e controle
2e controle
3e controle en volgende
geldigheidsduur

€ 62,50 / woning
€ 62,50 / woning
€ 62,50 / woning
10 jaar

Op eigen initiatief van
eigenaar / verhuurder
€ 62,50 / woning
€ 62,50 / woning
€ 62,50 / woning
10 jaar

62,50

NIET-ZELFSTANDIGDE WONINGEN
Ihkv afleveren CA /
woningcontrole
1e controle
2e controle
3e controle en volgende
geldigheidsduur

Ongeschiktheid /
onbewoonbaarheid (*)
€ 62,50 / gebouw
€ 12,50 / kamer
€ 62,50 / gebouw
€ 12,50 / kamer
€ 62,50 / gebouw
€ 12,50 / kamer
10 jaar

Op eigen initiatief van
eigenaar / verhuurder
(*)
€ 62,50 / gebouw
€ 12,50 / kamer
€ 62,50 / gebouw
€ 12,50 / kamer
€ 62,50 / gebouw
€ 12,50 / kamer
10 jaar

Studentenkame
r < 12 m²
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
10 jaar

Eén aanvraag geldt slechts voor één woning.
(*) Wanneer de burgemeester voor een niet-zelfstandige woning (kamerwoning/studentenkamer) een
conformiteitsattest aflevert, wordt per kamer bijkomend een bedrag van € 12,50 aangerekend met een
maximum van € 1.250,00. Het bedrag van € 12,50 / niet-zelfstandige woning wordt opgeteld bij de € 62,50 voor
de controle van het gebouw.

Conform artikel 186 van het Gemeentedecreet worden deze fiscale reglementen, aangenomen door de
gemeenteraad in zitting van 23 november 2017, bekendgemaakt op de gemeentelijke website op woensdag 29
november 2017.
De reglementen en verordeningen, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan.
Gedaan te As, 27 november 2017.

Tom Seurs
Burgemeester

62,50
12,50

