Retributiereglement op kopieën en reproducties
Artikel 1
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie
gevestigd op kopieën en reproducties.
Artikel 2
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
Wat

Tarief in EUR

PAPIEREN DRAGERS
Losse fotokopieën / afdrukken
Per kopie / afdruk
- Op gewoon papier A4
- Op gewoon papier A3
- Op fotopapier A4
- Op fotopapier A3

zwart/wit

kleur

0,15
0,15
NVT
NVT

0,65
0,65
6,00
12,00

DIGITALE DRAGERS
USB-stick – 8 GB

13,00

DIGITALE OPNAMEN (scans)
met aanwezige apparatuur
Scan in kleur hoge resolutie (vanaf 300 dpi)
A0 of kleiner, per scan
Scan van een volledig bouwdossier (FelixArchief)
Scan hoge resolutie (vanaf 300 dpi), groter dan A0

12,00
20,00
Volgens bestek

ANDERE
Opzoekwerk, waarbij de eerste 30 minuten zijn
vrijgesteld
Dossierkost uitlening materiaal voor
tentoonstellingen aan niet-stedelijke instellingen,
per inventaris nummer
Verzendkosten (fysieke levering)

Personeelskost wordt doorgerekend volgens de
vastgestelde uurlonen aan te rekenen aan derden,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.
100,00

Tarieven Bpost

Artikel 3
Van de retributie zijn vrijgesteld:
- Kopieën en niet gedigitaliseerde reproducties die worden afgeleverd aan andere overheidsdiensten, in het
kader van wettelijke verplichtingen van de stad.
Artikel 4
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 5 – Wijze van betaling
De betaling van de retributie dient te gebeuren:
- Ter plaatse bij aflevering van de diensten, via bancontact, VISA, maestro, mastercard;
Of
- Binnen de 30 dagen na verzending van de factuur (via KAT of AVIAS);
Artikel 6
Artikel 177, 2de en 3de lid van het Decreet lokaal bestuur voorzien in de mogelijkheid om een dwangbevel uit
te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij
betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

Artikel 7
Dit retributiereglement vervangt vanaf inwerkingtreding het voorgaande retributiereglement op kopieën en
reproducties.

