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Zitting van 23 maart 2021
Financiën/Operationele ondersteuning

Goedgekeurd

16 2021_GR_00081 Aanpassing retributiereglement - Diensten van 
administratieve aard - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Dymfna Meynen, schepen; de heer Habib El Ouakili, 
schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw 
Joske Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya 
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter 
Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut 
Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank 
Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie 
Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; de heer Philip De 
Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk 
Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, gemeenteraadslid; de heer Peter Briers, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 37 stem(men) voor: Peter Briers; Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom Cox; Lut 
Creemers; Pieter Cuppens; Philip De Hollogne; Kim De Witte; Rik Dehollogne; 
Frank Dewael; Joske Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; 
Michel Froidmont; Carlo Gysens; Stefan Hendrickx; Inge Hendrikx; Maryam 
Jamshid; Nele Kelchtermans; Bert Lambrechts; Hubert Lenssen; Laurence Libert; 
Peter Liefsoens; Raf Martens; Dymfna Meynen; Karolien Mondelaers; Bart Moors; 
Silvie Nickmans; Marc Roppe; Marc Schepers; Kevin Schouterden; Brigitte Smets; 
Dirk Sweron; Steven Vandeput; Tom Vandeput; Joost Venken
- 3 onthouding(en): Koen Ooms; Frank Troosters; Dietrich Vandereyken

Beschrijving

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Aanleiding en context
In het kader van administratieve vereenvoudiging houdt de invoering van een 
retributie voor het afleveren van een badge i.p.v. het aanrekenen van een borg 
veel minder administratie in.

Argumentatie
Huidige werkwijze: 

Momenteel wordt er een borg van 25 euro of 50 euro gevraagd voor de bruikleen 
van een badge voor de verzinkbare paaltjes. Deze borg is bepaald in de 
politiecodex. 

Voor het departement financiën houdt de boekhoudkundige verwerking en de 
opvolging van deze borgen een grote administratieve last in. Elke borg moet 
immers op naam worden geboekt, nadien moeten er terugbetalingen gebeuren,....

Voorgestelde werkwijze: 

Deze administratieve last kan verminderd worden door het invoeren van een 
retributie voor het afleveren van een badge i.p.v. het aanrekenen van borg.  

Nu wordt er reeds een retributie van 15 euro aangerekend voor het afleveren van 
een duplicaat van een badge. 

We stellen voor om dezelfde retributie van 15 euro aan te rekenen voor het 
afleveren van een badge. Deze badge dient achteraf niet meer teruggebracht te 
worden.

Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Het retributiereglement voor dienst van administratieve aard van 28 maart 2017.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de 
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het retributiereglement voor diensten van 
administratieve aard en dit met ingang vanaf 1 april 2021. 
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Bijlagen
1. Retributiereglement_diensten_van_administratieve_aard.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



 
 

Artikel 1 
Met ingang vanaf 1 april 2021 wordt er een retributie gevestigd op bepaalde diensten van administratieve 
aard. 
 
Artikel 2 
De retributie wordt als volgt vastgesteld :  

- Verstrekken van administratieve inlichtingen over onroerende goederen (een aanvraag kan slechts 
gelden voor één perceel) : 70,00 euro per aanvraag 

- Voor aanpassingen in de Atlas der Buurtwegen (kosten openbaar onderzoek, publicatiekosten (o.a. 
Belgisch Staatsblad), kosten schattingsverslag, kosten opmetingsplan (indien van toepassing)):  
Het bedrag van de retributie stemt overeen met de gemaakte kosten nodig om de aanpassing uit te 
voeren en is verschuldigd door de aanvrager 

- Voor het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten (exclusief planafdrukken):  
o De eerste 50 kopies zijn gratis 
o Voor elke bijkomende kopie wordt 0,05 euro aangerekend 

- Voor het maken van planafdrukken : 
Per formaat :   

o A4-formaat zwart/wit = 0,15 euro/stuk 
o A4-formaat zwart/wit vanaf 100 stuks = 0,10 euro/stuk 
o A4-formaat kleur = 2,00 euro/stuk 
o A3-formaat zwart/wit = 0,25 euro/stuk 
o A3-formaat zwart/wit vanaf 100 stuks = 0,10 euro/stuk 
o A3-formaat kleur = 3,30 euro/stuk 
o A2-formaat zwart/wit = 0,70 euro/stuk 
o A2-formaat kleur = 45,90 euro/stuk 
o A1-formaat zwart/wit = 1,40 euro/stuk 
o A1-formaat kleur = 55,80 euro/stuk 
o A0-formaat zwart/wit = 2,40 euro/stuk 
o A0-formaat kleur = 69,00 euro/stuk 

+ extra prestatie 
o Grotere maten is per m² zwart/wit = 2,40 euro/m² 
o Grotere maten is per m² kleur = 69,00 euro/m² 
o Kleurenplots vlakvullingen per m² = 16,50 euro/m² 
o Kleurenplots lijnen per m² = 12,60 euro/m² 
o Scannen A2,A1 of A0 = 12,50 euro/scan 
o Scannen grotere maten = 17,00 euro/scan 
o Plooien <1,50 m = 0,30 euro 
o Plooien >1,50 m = 0,50 euro 
o Inbinden = 2 euro/boek 

- Voor het afleveren van een kaart of badge voor o.a. toegang tot het voetgangersgebied of een 
duplicaat hiervan wordt 15,00 euro aangerekend.  

- Publicatiekosten voor het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen:  
Het bedrag van de retributie stemt overeen met het bedrag van de factuur of berekeningsnota 
toegezonden door de uitgeversmaatschappijen. 
 

De retributie wordt berekend per bestuursdocument, per kaart/badge en per aanvraag.  
 
Artikel 3 
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die om deze dienstverlening verzoekt.  
De retributie voor de publicatiekosten voor het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen dient betaald 
te worden door de aanvrager van de vergunning.  
 
Artikel 4 
De retributie dient contant te worden betaald bij de aflevering van de gevraagde inlichtingen of stukken ofwel 
binnen de termijn zoals bepaald op de factuur.  
Indien de gevraagde inlichtingen of stukken aangetekend dienen opgestuurd te worden, wordt de werkelijke 
postkosten aangerekend aan de natuurlijke- of rechtspersoon die de retributie zoals bepaald in artikel 3 dient 
te betalen.  
 
Artikel 5 
De retributie is niet verschuldigd door de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee 
gelijkgestelde instellingen, en ook de instellingen van het openbaar nut.  
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De inlichtingen of stukken die krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening 
kosteloos moeten worden afgeleverd zijn vrijgesteld van de retributie.  
 
Artikel 6 
Bij niet-betaling van de retributie zal deze ingevorderd worden conform artikel 177 van het decreet lokaal 
bestuur. Indien de retributie wordt betwist zal deze burgerrechtelijk worden ingevorderd. 
 
Artikel 7 
Deze gemeenteraadsbeslissing vervangt de beslissing van 28 maart 2017 met ingang vanaf 1 april 2021.  
 
Artikel 8 
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 285, 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal 
bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de 
toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.  
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