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Goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019 

Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 februari 2020 

Gewijzigd in de gemeenteraad van 17 februari 2020 

Bekendgemaakt op 19 december 2019, 18 februari 2020 

Artikel 1. Omschrijving van de prestatie 

De Stad Gent heft een retributie voor diensten van administratieve aard verstrekt door diverse 
stedelijke diensten. Het OCMW Gent heft eenzelfde tarief voor dezelfde diensten. Elke vermelding 
van ‘retributie’ in dit reglement moet gelezen worden als ‘retributie of tarief’. [gewijzigd gemeenteraad dd 

17/02/2020; treedt in werking 01/03/2020] 

Artikel 2. Tarief 

 De retributie voor buitengewoon opzoekingswerk bedraagt: 
 

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 en 
volgende 

Per begonnen half uur 15,30 15,50 15,80 16,00 16,30 16,60 

 

 De retributie voor het verstrekken van administratieve gegevens bedraagt: 
 

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 en 
volgende 

Lijst van inwoners (op papier) per blad, 
minimum 40 bladen 

         0,70             0,70             0,70             0,70             0,70             0,70    

Lijst van inwoners (op etiket) per blad 
van 24 etiketten, minimum 13 bladen 

         2,70             2,70             2,80             2,80             2,90             2,90    

Statistieken per statistiek, minimum 3 
statistieken 

         8,10             8,30             8,40             8,60             8,70             8,90    

Inwonersbestand (digitaal) *     337,00        342,00        348,00        354,00        360,00        366,00    

Demografische gegevens per boek          8,10             8,30             8,40             8,60             8,70             8,90    

Stratenbestand (digitaal) per bestand       13,20          13,40          13,70          13,90          14,10          14,40    

*deze retributie wordt vermeerderd met 0,01 euro per dossier en afgerond op de volgende euro. 

 

 De retributie voor het verstrekken van inlichtingen die verband houden met bestuurlijke of 
gerechtelijke handelingen door de politiezone Gent bedraagt: 

 

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 en 
volgende 

Per aanvraag          9,20             9,30             9,50             9,60             9,80          10,00    
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 De retributie voor het leveren van een bestek op papieren drager bedraagt: 
 

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 en 
volgende 

Tot 50 bladzijden A4 gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Vanaf 50 bladzijden A4, per dossier  25,40     25,90     26,30     26,70     27,20     27,70    

Per bijkomende bladzijde A4 boven 50  0,30     0,30     0,30     0,30     0,30     0,30    

Per bladzijde A4 in kleur, vanaf de 
eerste bladzijde 

 0,80     0,80     0,80     0,80     0,80     0,80    

Forfait verzendingskosten  5,10     5,20     5,30     5,30     5,40     5,50    

 
Het bestek op papieren drager in het kader van overheidsopdrachten omvat tekst, samenvattende 
meetstaat, inschrijvingsbiljet, plannen en andere documenten die horen bij de bundel. De retributie 
betreft enkel de procedure van openbare aanbesteding en/of algemene offerte-aanvraag en/of 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking gehanteerd wordt. 
 
Documenten groter dan een A4 formaat (ook plannen) dienen berekend te worden volgens het 
aantal maal A4 bladzijden die het document kan tellen en zijn vanaf de eerste bladzijde betalend. 
Bestekken of delen van bestekken afgeleverd op CD-ROM worden aangerekend zoals bepaald in 0. 
 

 De retributie voor het reproduceren van andere omvangrijke documenten (uitgezonderd 
bestekken) en lijsten op papieren drager bedraagt: 

 

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 en 
volgende 

Tot 50 bladzijden A4 gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Vanaf 50 bladzijden A4, per dossier  25,40     25,90     26,30     26,70     27,20     27,70    

Per bijkomende bladzijde A4 boven 50  0,30     0,30     0,30     0,30     0,30     0,30    

Per bladzijde A4 in kleur, vanaf de 
eerste bladzijde 

 0,80     0,80     0,80     0,80     0,80     0,80    

Plannen zwart-wit, per m²          2,50             2,50             2,50             2,60             2,60             2,70    

Plannen in kleur, per m²          4,90             5,00             5,10             5,20             5,30             5,40    

Plots van plannen, per m²       25,40          25,90          26,30          26,70          27,20          27,70    

Forfait verzendingskosten       10,20          10,30          10,50          10,70          10,90          11,10    

 
Documenten groter dan een A4 formaat (ook plannen) dienen berekend te worden volgens het 
aantal A4 bladzijden die het document kan tellen en zijn vanaf de eerste bladzijde betalend. 
 

 De retributie voor het verstrekken van gegevens op CD-ROM bedraagt: 

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 en 
volgende 

Per CD-ROM       12,20          12,40          12,60          12,80          13,10          13,30    

Forfait verzendingskosten*          5,10             5,20             5,30             5,30             5,40             5,50    

*Enkel indien de CD-ROM apart wordt verzonden, niet als deel van één van de andere paragrafen waarbij een verzendkost 
wordt aangerekend 

 
Indien het bestek of de andere omvangrijke documenten, zoals voorzien in § 4 of § 5 gratis zijn, is 
deze retributie niet verschuldigd. 
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 De retributie voor het leveren van uitzonderlijke kopieën van documenten bedraagt de 
werkelijke kostprijs vermeerderd met 10 euro. 

 

 De retributie voor het verstrekken van gegevens in pdf-formaat via mail is het tarief bepaald in 
§ 1. 

 
De retributies vermeld in dit artikel gelden niet voor administratieve diensten die louter mondeling 
worden verstrekt. 

Artikel 3. Schuldenaar 

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersonen die om de 
administratieve dienst vraagt. Werd de aanvraag gedaan door twee of meer belanghebbenden dan 
zijn deze solidair en ondeelbaar tot betaling gehouden. 

Artikel 4. Vrijstellingen  

Van de retributie zijn vrijgesteld: 

 informatie die in uitvoering van een wet of decreet aan een administratieve of gerechtelijke 
overheid of openbare instellingen door het stadsbestuur kosteloos moet afgeleverd worden; 

 afgifte van documenten die al zijn belast met het zegelrecht of de belasting op de afgifte van 
administratieve stukken. 

Artikel 5. Inning 

De retributie moet contant betaald worden tegen afgifte van een kwijting of in voorkomend geval 
via overschrijving binnen dertig dagen nadat de betalingsuitnodiging verzonden is. 

De retributie wordt onder geen enkele voorwaarde terugbetaald. 

Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 euro 
administratiekosten aangerekend. Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via 
dwangbevel overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 
december 2017, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg. 


