
 Gemeenteraad 

Zitting van 24 januari 2023 

Uittreksel 

 

 

Steven De Maesschalck: voorzitter; 

Kurt Windels: burgemeester; 

Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Nadine Verheye: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 

Jan Defreyne, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, 
Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Liesbeth Holvoet, Koen Depreiter, Rudi 

Debruyne: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 

Goedkeuren van de aansluiting bij het Vastgoedinformatieplatform en vaststellen van een retributie 

 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 173, van de Grondwet; 

Gelet op artikel 40, §3, van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

Gelet op de artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 

2009; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget in evenwicht te houden; 

Overwegende dat notarissen en vastgoedmakelaars informatie over onroerende goederen bij de gemeente 

kunnen aanvragen; 

Overwegende dat de gemeente het belangrijk vindt dat potentiële kopers met kennis van zaken een 

beslissing kunnen nemen over een onroerend goed; 

Overwegende dat gemeenten op zoek zijn naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen 

efficiënter en veiliger te delen; 

Overwegende dat gemeenten samenwerken met het agentschap Digitaal Vlaanderen om een 

Vastgoedinformatieplatform te ontwikkelen en om in een testfase te onderzoeken hoe informatie over onroerende 

goederen op een efficiënte wijze kan worden ter beschikking gesteld; 

Overwegende dat het Vastgoedinformatieplatform een elektronisch informatiesysteem is voor de ontsluiting, 

samenvoeging en veilige gegevensdeling van vastgoedinformatie en vastgoeddossiers tussen bronhouders en 

aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars; 

Overwegende dat de gemeente via het Vastgoedinformatieplatform de door aanvragers, zoals in eerste 

instantie notarissen en vastgoedmakelaars, aangevraagde vastgoedinformatie kan verzamelen en de 

vastgoeddossiers kan ontsluiten; 

Overwegende dat het verzamelen en ontsluiten, via het Vastgoedinformatieplatform, van vastgoeddossiers 
op verzoek van aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars, voor de gemeente een 

administratieve last en bijhorende kost met zich meebrengt;  

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster de kost voor het verzamelen van vastgoedinformatie en het 

ontsluiten van vastgoeddossiers op de aanvrager ervan wenst te verhalen; 

BESLUIT:  

eenparig 

Artikel 1 – De toetreding tot het Vlaams Vastgoedinformatieplan wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 – Het retributiereglement inzake de procedure voor het Vastgoedplatform wordt goedgekeurd en als 

bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 3 – Dit reglement treedt in voege vanaf 15 februari 2023. 

Artikel 4 – Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet over het 

Lokaal Bestuur. 

 

  



 

 

 

Namens de gemeenteraad, 

In opdracht, 

De algemeen directeur,   De voorzitter, 

(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 25 januari 2023 

 

ir. Dominik Ronse 


