
 

 

Retributie op administratieve stukken en 

inlichtingen. 
 

 

Artikel 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentelijke 

retributie gevestigd voor: 

 

- Milieukundige inlichtingen 

- Genealogische inlichtingen voor het laten analyseren van de inhoud 

van documenten uit het archief door de gemeentearchivaris, voor 

zover deze documenten enkel nog worden bewaard wegens hun 

historische waarde en dit voor andere doeleinden gebeurt dan voor 

genealogisch onderzoek 

- Afschriften bestuursdocumenten  

 

Voor het begrip bestuursdocument wordt verwezen naar het decreet van 26  

maart 2004 betreffende de openbaarheid  van bestuur, in het bijzonder art 3, 

4°. 

 

Artikel 2. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

de inlichting of het afschrift vraagt. 

 

Artikel 3. De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

 

- Voor milieukundige inlichtingen: € 50 per dossier 

 

- Voor genealogische inlichtingen: € 10 per akte van de burgerlijke 

stand of per adres in het bevolkingsregister die moeten worden 

geanalyseerd 

- Voor het laten analyseren van de inhoud van documenten uit het 

archief door de gemeentearchivaris, voor zover de documenten enkel 

nog worden bewaard wegens hun historische waarde en dit voor 

andere doeleinden gebeurt dan voor genealogisch onderzoek:  € 30 

per uur 

- Voor het afleveren van afschriften van bouwplannen uit bouwdossiers: 

de kostprijs zoals berekend door het bedrijf dat de afschriften 

vervaardigt 

- Voor afschriften uit andere feitelijke bestuursdocumenten: 

- per gekopieerd blad met standaardafmetingen: € 0,15. 

 

Artikel 4. a) De retributie moet betaald worden bij het indienen van de aanvraag. Bij 

gebrek aan betaling wordt de gevraagde inlichting niet afgeleverd. 

b) De retributie voor genealogische inlichtingen dient te worden betaald na 

de mededeling aan de aanvrager van de totaal verschuldigde som.  

c) De retributie voor het laten analyseren van de inhoud van documenten uit 

het archief door de gemeentearchivaris, die enkel nog worden bewaard 

wegens hun historische waarde, dient te worden betaald na mededeling aan 

de aanvrager van de totaal verschuldigde som.  

 

Artikel 5. Bij gebrek aan betaling wordt de retributie burgerrechtelijk ingevorderd. 

 

Artikel 6. Vrijstelling: 

Er zal geen retributie geëist worden voor het verstrekken van inlichtingen aan 



een ander openbaar bestuur in het kader van de goede werking van de 

openbare diensten. 

Er zal ook geen retributie geëist worden wanneer het gemeentebestuur 

verplicht moet meewerken aan taken van openbare orde of van algemeen 

belang. 

 

Artikel 7. De particulier of rechtspersoon die om verzending van administratieve stukken 

verzoekt, is de verzendingskosten verschuldigd aan het bestuur, ook als de 

afgifte kosteloos is. 

 

Artikel 8. Huidig reglement heft alle vorige reglementen betreffende hetzelfde 

onderwerp op. 
 

 


