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RETRIBUTIEREGLEMENT  
VOOR HET VERSTREKKEN VAN ADMINISTRATIEVE 

GEGEVENS EN PUBLICATIES 

 

Orgaan van goedkeuring:  Raad van Bestuur WoninGent 

Datum van goedkeuring:  08.03.2016 

Datum van bekendmaking: 30.05.2016 

 

 

Artikel 1 - Voorwerp 

WoninGent heft een retributie voor diensten van administratieve aard. 

 

Artikel 2 – Retributie voor opzoekingen  

De retributie voor opzoekingswerk bedraagt: 

 per half uur, waarbij elk begonnen half uur als een volledig half uur wordt 

aangerekend: 20 euro aangezien een arbeidsuur > 40 euro kost. 

 

Artikel 3 – Retributie voor kopieën  

De retributie bedraagt: 

WAT TARIEF (in EURO)  

PAPIEREN DRAGERS (recto verso)   

Losse fotokopieën/afdrukken Zwart/wit (> 10 bladen) Kleur 

Per kopie/afdruk 
- Op gewoon papier A4 
- Op gewoon papier A3 

 
0,12 
0,15 

 
1 
2 

Fotokopieën van plannen, per lopende 
meter 

3 per lopende meter 

DIGITALE DRAGERS   

USB-stick – 2 GB 10 
11,5 
13 
 
 

USB-stick – 4 GB 

USB-stick – 8 GB 

 

 

 

Voor het verstrekken van gegevens in pdf-formaat via e-mail geldt het tarief bepaald voor de 

opzoekingen in artikel 2. 

De lijst van digitale dragers is niet bindend. Het is mogelijk dat een bepaald soort drager niet 

meer voorradig of te krijgen is. De aanvrager zal dan een alternatief naar keuze moeten 

aanduiden. 

 

Artikel 4 – Verzendkosten 

De geldende tarieven van Bpost zijn van toepassing indien de aanvrager de afschriften niet 

in persoon afhaalt. 
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Artikel 5 - Schuldenaar 

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke 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 6 - Vrijstellingen 

Vrijstelling wordt verleend voor volgende diensten: 

 informatie die in uitvoering van een wet of decreet aan een administratieve  

 informatie die WoninGent kosteloos aan een gerechtelijke overheid of openbare 

instellingen moet afleveren. 

 

Artikel 7 - Betaling 

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 tweede aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 

25 euro administratiekosten aangerekend. 

Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden langs gerechtelijke weg. 

 

Er zal een duidelijk schriftelijk en ondertekend engagement van de aanvrager (of per e-mail) 

gevraagd worden waaruit blijkt dat hij akkoord is met de retributie. 

 

Artikel 8 - Bevoegdheidsdelegatie aanpassing tarieven 

De tarieven kunnen aangepast worden aan de reële kostprijs bij beslissing van de algemeen 

directeur. 

 

Artikel 9 - Indexering 

Deze bedragen gelden op 01.02.2016 en worden jaarlijks geïndexeerd. 

Deze bedragen wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex en van rechtswege jaarlijks 
aangepast volgens de formule : 
 

bedrag x nieuwe index 
------------------------------------------------  = nieuw bedrag 

basisindex 
 
Het aanvangsindexcijfer (basisindex) is het gezondheidsindexcijfer van de maand vóór de 
inwerkingtreding van het retributiereglement, meer bepaald van januari 2016. Het nieuwe 
indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand vóór de verjaardag van de 
inwerkingtreding van het retributiereglement. 
 

 

 

 

 


