
BESTUUR DER STAD RONSE 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

DD° 26 MAART 2018 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

4.  RETRIBUTIE VOOR AFSCHRIFTEN VAN BESTUURS- EN ANDERE 

DOCUMENTEN.  

AANPASSING.  

BESLISSING. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de omzendbrief VR/2006/26 van 01 december 2006 betreffende de 

openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 08 maart 2010 betreffende de retributie voor 

afschriften van bestuurs- en andere documenten; 

Gelet op de kosten voor het afleveren van afschriften van bestuurs- en andere documenten; 

Overwegende dat het aangewezen is om het retributiereglement aan te passen omwille van 

het in ongebruik raken van Cd-roms en Dvd’s; 

Overwegende dat tevens USB-sticks als medium kunnen gebruikt worden voor het 

overmaken van bestuursdocumenten; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen :  

Artikel 1.   Er wordt met ingang van 01 april 2018 tot en met 31 december 2024 een 

gemeentelijke retributie geheven voor de afgifte van afschriften van bestuursdocumenten en 

allerhande andere documenten door het gemeentebestuur. 

Artikel 2.  Een bestuursdocument is de drager, in welke vorm ook, van informatie waarover 

een bestuursinstantie beschikt. 

Artikel 3.  De retributie wordt als volgt vastgesteld : 

- voor de afgifte van afschriften van bestuurs- en andere documenten: 

* 0,25 EUR per afgedrukte zijde voor een kopie in zwart/wit op A4 formaat 

* 0,40 EUR per afgedrukte zijde voor een kopie in zwart/wit op A3 formaat 

* 0,75 EUR per afgedrukte zijde voor een kopie in kleur op A4 formaat 

* 1,00 EUR per afgedrukte zijde voor een kopie in kleur op A3 formaat 

* 1,25 EUR voor het inbinden van documenten 

* 15,00 EUR/m² voor een planafdruk (plot) in zwart/wit 

* 30,00 EUR/m² voor een planafdruk (plot) in kleur 

* 10,00 EUR voor gegevens op een USB-stick 

- voor het leveren van een bestek op papieren en/of andere drager (incl. alle documenten die 

horen bij het bundel) worden de tarieven voor afschriften van bestuurs- en andere 

documenten gehanteerd. 

Artikel 4.  De verzendingskosten van de gevraagde documenten worden integraal 

teruggevorderd. 

Artikel 5.  De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die de 

administratieve documenten vragen. Wordt de aanvraag gedaan door twee of meer 

belanghebbenden, dan zijn deze solidair en ondeelbaar tot betaling gehouden. 



Artikel 6.  De aanvrager betaalt de retributie hetzij op het tijdstip van de aanvraag of de 

dienstverlening aan de daartoe aangestelde ambtenaren hetzij door overschrijving op rekening 

van het stadsbestuur. Bij niet-betaling in der minne, zal de betwiste retributie ingevorderd 

worden volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging en de onbetwiste retributie via 

dwangbevel. 

Artikel 7.  Zijn van de retributie vrijgesteld : 

- de raadsleden voor de afgifte van 1 afschrift van bestuursdocumenten 

- de leden van de gemeentelijke adviesraden en commissies voor de afgifte van afschriften 

      van hun bestuursdocumenten. 

Indien het aantal te kopiëren bladzijden van bestuursdocumenten 5 of minder bedraagt, wordt 

voor het bekomen van kopieën geen vergoeding aangerekend. 

Artikel 8.  De gemeenteraadsbeslissing van 08 maart 2010 betreffende de retributie voor 

afschriften van bestuurs- en andere documenten wordt opgeheven met ingang van 01 april 2018.  

 

Voor gelijkvormig uittreksel : 

 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

 


