
 

GEMEENTERAAD 28 MAART 2017 

 

RETRIBUTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEVE PRESTATIES 

 

 

 

1. Algemene bepalingen 

De stad heft met ingang van 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 een retributie voor het 

opzoeken, het samenstellen en het afleveren door het stadsbestuur van allerhande administratieve 

stukken en inlichtingen. 

Inlichtingen omvatten opzoekwerk, een schriftelijk antwoord over specifieke zaken of eigendommen 

en de samenstelling van een dossier, maar niet het louter laten inzien van, het uitleg geven over en 

het afleveren van een afschrift van bestuursdocumenten. 

2. Gebruiker 

De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk of de inlichting vraagt. 

3. Grondslag en tarief 

De retributie wordt als volgt samengesteld: 

Administratieve prestaties 

- 0,05 euro per kopie A4 zwart/wit 

- 0,10 euro per kopie A3 zwart/wit 

- 0,50 euro per kopie A4 kleur 

- 1,00 euro per kopie A3 kleur 

- 5,00 euro per plan (A0) zwart/wit per lopende en per begonnen meter 

- 10,00 euro per plan (A0) kleur per lopende en per begonnen meter 

- 5, 00 euro per scan (A0) voor bouwplannen 

- 0,15 euro per adres met een minimum van 37,00 euro en een maximum van 124,00 euro per 

aanvraag voor het aanmaken van een adressenlijst via het rijksregister of computersysteem 

- 80,00 euro voor een stedenbouwkundig uittreksel, inclusief vastgoedinformatie en dit per 

kadastraal perceel (cfr. Vlaamse codex ruimtelijke ordening, hoofdstuk informatieplicht). Een 

stedenbouwkundig uittreksel is gratis voor publiekrechtelijke rechtspersonen. 

- 25,00 euro per uur voor administratieve opzoekingen die de normale dienstverlening 

overschrijden en meer dan één arbeidsuur bedragen. Elk begonnen uur na het eerste wordt als 

een vol uur aangerekend.  

Fotocabine 

- 8,00 euro op het gebruik van de fotocabine (afdruk van 6 pasfoto’s) 

Opzoekingen archieven 

- Verstrekken van inlichtingen over de (raadpleging van) bewaarde archieven, verzamelingen en 

collecties, de toegang tot de leeszaal en het gebruik van leeszaalinfrastructuur: gratis 

- Geschiedkundige, genealogische en wetenschappelijke opzoekingen in de archieven, 

verzamelingen en collecties, beheerd door de stad Herentals, 12,50 euro per begonnen half uur. 

Reproducties archieven 

- Fotokopieën en prints op papier: 

- 0,05 euro per kopie/print A4 zwart/wit 

- 0,10 euro per kopie/print A3 zwart/wit 

- Digitale opnames tot formaat A3: 

- opnames met eigen fototoestel: gratis 

- 5 euro per scan + reproductierechten 

- Reproductierechten voor privaat en educatief gebruik: 

- privaat gebruik: gratis 

- educatief gebruik: publicatie op papier, cd-rom of dvd: gratis 

- educatief gebruik: publicatie op internet of digitaal: gratis 

 



 

- Reproductierechten voor commercieel gebruik, per afbeelding: 

- 25 euro publicatie met oplage (1-1000 ex.) 

- 50 euro publicatie met oplage (1001-3000 ex.) 

- 125 euro publicatie met oplage (+3000 ex.) 

- 125 euro prentbriefkaarten voor verkoop 

- Reproductierechten voor commercieel gebruik: 

- 120 euro per minuut bewegend filmmateriaal 

- Bij gebruik van de afgeleverde reproductie in een publicatie, educatief of commercieel, dient 

de aanvrager een gratis exemplaar van de publicatie te deponeren in de bibliotheek van het 

stadsarchief. 

Leveren van naamplaatje op de gedenkzuil strooiweide 

- 25,00 euro voor het leveren van een naamplaatje op de gedenkzuil van de strooiweide. 

Afleveren van een bewonerskaart 

- 25,00 euro per jaar voor de kaart van een eerste voertuig en 75,00 euro voor de kaart van 

een tweede voertuig.  

4. Vrijstellingen 

Voor dit reglement zijn er geen vrijstellingen. 

5. Betaling 

De betaling is verschuldigd op het moment van de aanvraag of ten laatste bij het afleveren van de 

stukken of verstrekken van inlichtingen.  

Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 

vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de 

retributie in te vorderen. 

6. Procedure 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.  

Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 

7. Opheffing 

Het reglement retributies op administratieve prestaties zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 

van 30 juni 2015 wordt opgeheven met ingang van huidig reglement. 

 


