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FINANCIËN 

 
1       Vaststellen van retributies 

Het College, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 januari 2009 houdende reglement 
inzake de vaststelling van de voorwaarden waaronder personeelsleden kunnen worden belast met 
de inning van geringe dagontvangsten; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende vaststelling 
van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan; 

Overwegende dat de voorbehouden bevoegdheid van de gemeenteraad inzake het 
vaststellen van retributies is versoepeld sinds 1 juli 2009, zodanig dat de gemeenteraad nog enkel 
zelf moet beslissen over het kader en de bijzonderste voorwaarden van de retributie; 

Overwegende dat de gemeenteraad instaat voor de aanduiding van diegene die de 
retributie verschuldigd is, voor zover dat niet als vanzelfsprekend volgt uit de aard van de 
retributie en voor de eventuele vaststelling van vrijstellingen of verminderingen; 

Overwegende dat gebruikelijk is dat de vaststelling van retributietarieven tegen 
kostprijs gebeurt, met andere woorden, dat de gemeente niet wordt verondersteld winst te boeken, 
doch alle kosten van de bijzondere dienstverlening waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, op 
een realistische wijze bepaald worden; 

Overwegende dat in deze beslissing werd voorzien dat alle van toepassing zijnde 
retributiereglementen buiten werking worden gesteld op 1 april 2010; 

Overwegende dat de tarieven vastgesteld in de buiten werking te stellen 
retributiereglementen slechts een beperkt onderdeel vormden van door de gemeente gehanteerde 
tarieven; 

Overwegende dat een onderscheid te maken is tussen structurele tarieven en niet-
structurele tarieven; dat niet-structurele tarieven deze zijn die worden toegepast bij allerhande 
manifestaties en organisaties, éénmalig of met zekere frequentie terugkerend; 

Overwegende dat deze niet-structurele tarieven tot dusverre nooit op formele wijze 
werden geregeld; 



 

 

Overwegende dat het aldus noodzakelijk is tegen 1 april 2010 te voorzien in een 
hervaststelling van alle bestaande retributies om de nodige continuïteit te garanderen; 

Overwegende dat dit voornamelijk een technische operatie is waarbij het vaststellen 
van de verschillende retributies of toe te passen tarieven voor het verlenen van bijzondere 
prestaties of het verkopen van specifieke artikels in één collegereglement wordt gegroepeerd en 
waarbij voorzien wordt in een procedure voor het beheer van deze retributies, zowel voor 
structurele als niet-structurele tarieven; 

Overwegende dat structurele tarieven hun geldigheid blijven behouden tot zij door een 
wijzigende collegebeslissing worden aangepast; 

Overwegende dat niet-structurele tarieven enkel geldig zijn voor de periode die in de 
collegebeslissing aangeduid is; 

Overwegende dat voor alle duidelijkheid in de beslissing wordt aangewezen wie de 
retributie verschuldigd is, hoewel dit vanzelfsprekend volgt uit de aard van de retributie; 

Overwegende dat aan de burger de keuze kan worden gelaten over de wijze van 
betaling; 

Overwegende dat de gemeente betaling via overschrijving of elektronisch aan het 
loket verkiest boven een cash-betaling; 

Overwegende dat specifieke betalingsmodaliteiten van toepassing kunnen zijn in 
functie van het aan te kopen artikel of de te verlenen prestatie; 

Overwegende dat de vast te stellen retributies of de tarievenlijst per dienst 
gegroepeerd worden in functie van de artikels of de diensten die er kunnen worden bekomen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende aanvullend 
reglement inzake de invordering van niet-fiscale ontvangsten; 

Overwegende dat in deze beslissing de procedure vermeld is in het geval retributies 
niet of niet-tijdig worden betaald; 

Overwegende dat volgende bepalingen van toepassing zijn op de artikels en 
diensten van de Dienst Onthaal; 

a. Toerisme 

Overwegende dat deze artikels betrokken worden van andere instanties (toeristische 
samenwerkingsverbanden, provincie, gemeenten, …) en dat deze tegen aankoopprijs doorverkocht 
worden; 

Overwegende dat deze tarieven per 1 april niet wijzigen; 

Overwegende dat de betaling gebeurt bij overhandiging van het artikel; 

Overwegende dat gevraagd kan worden een bestelling per post te versturen, dat, in 
voorkomend geval, de portkosten bij het te betalen bedrag worden gerekend; 

b. Afschriften van bestuursdocumenten 

Overwegende dat deze tarieven per 1 april niet wijzigen; 

Overwegende dat de retributie geheven wordt ten laste van de persoon aan wie een 
afschrift van een bestuursdocument wordt afgegeven; 

Overwegende dat het bedrag van de vergoeding wordt berekend per 
bestuursdocument en per aanvraag, die op een daartoe bestemd formulier wordt verricht; 

Overwegende dat de betaling gebeurt bij overhandiging van het afschrift; 

Overwegende dat gevraagd kan worden een bestelling per post te versturen, dat, in 
voorkomend geval, de portkosten bij het te betalen bedrag worden gerekend; 

c. Leefmilieu 

Overwegende dat het restafval van huishoudens of KMO’s in, respectievelijk, rode of 
zwarte huisvuilzakken aangeboden moet worden, zodanig dat het kan worden opgehaald en 
verwerkt door IVIO, waarbij de gemeente Ingelmunster aangesloten is; 



 

 

Overwegende dat het afval van plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD) in 
specifieke blauwe zakken aangeboden moet worden, zodanig dat kan worden opgehaald en 
verwerkt door IVIO, waarbij de gemeente Ingelmunster aangesloten is; 

Overwegende dat IVIO de kostprijs van deze zakken intercommunaal vaststelt en dat 
de gemeente Ingelmunster deze tarieven ongewijzigd overneemt 

Overwegende dat de betaling gebeurt bij overhandiging van de zakken; 

Overwegende dat volgende bepalingen van toepassing zijn op de artikels en 
diensten van de Dienst Burgerlijke stand en Bevolking; 

a. Rijbewijzen, identiteitsbewijzen, paspoorten en huwelijken 

Overwegende dat een beperkt aantal van deze tarieven per 1 april wijzigen als gevolg 
van een prijsverhoging toegepast door de FOD Binnenlandse Zaken; 

 eID Elektronische 
vreemdelingenkaart 

Kids-ID 

 oud (€) nieuw (€) oud (€) nieuw (€) oud (€) nieuw (€) 

Gewone 
procedure 

10,00 12,00 10,00 12,00 3,00 3,00 

Extreme 
spoedprocedure 

139,15 177,00 139,15 177,00 130,68 170,00 

Spoedprocedure 87,12 113,00 87,12 113,00 78,65 106,00 

 
Overwegende dat de andere tarieven per 1 april niet wijzigen; 

Overwegende dat de betaling gebeurt bij overhandiging van het artikel of bij bestelling 
van de dienst; 

b. Begraafplaatsen 

Overwegende dat deze tarieven per 1 april niet wijzigen; 

Overwegende dat een retributie verschuldigd is aan de persoon die een machtiging tot 
ontgraving vraagt; 

Overwegende dat de betaling dient te gebeuren bij de aanvraag tot machtiging; 

Overwegende dat een retributie verschuldigd is aan de persoon die een aanvraag doet 
voor het openen van een grafkelder om andere doeleinden dat de begraving of ontgraving van 
stoffelijke overblijfselen; 

Overwegende dat de betaling dient te gebeuren bij de aanvraag tot opening; 

c. Afschriften 

Overwegende dat voor afschriften bij de Dienst Burgerlijke stand en Bevolking 
dezelfde bepalingen van toepassing zijn als bij de Dienst Onthaal; 

Overwegende dat volgende bepalingen van toepassing zijn op de artikels en 
diensten van de Dienst Grondgebied en Patrimonium; 

a. Stedenbouw 

Overwegende dat per 1 januari 2010 de kostprijs voor een aangetekende zending 
gestegen is van 4,68 euro naar 5,19 euro; 

Overwegende dat de gemeente dit tarief doorrekent in het kader van de 
stedenbouwkundige procedures; 

Overwegende dat deze kosten worden aangerekend op het ogenblik van de betekening 
van de beslissing inzake de aanvraag; 

Overwegende dat de andere tarieven per 1 april niet wijzigen; 

Overwegende dat voor de administratieve afhandeling van stedenbouwkundige 
aanvragen voor technische werken, terreinaanlegwerken of aanvragen waarvoor een eenvoudige 
dossiersamenstelling volstaat overeenkomstig het Decreet Ruimtelijke Ordening aan de aanvrager 
een retributie wordt gevraagd; 



 

 

Overwegende dat voor de administratieve afhandeling van stedenbouwkundige 
aanvragen met een uitgebreide dossiersamenstelling overeenkomstig het Decreet Ruimtelijke 
Ordening aan de aanvrager een retributie wordt gevraagd; 

Overwegende dat voor de administratieve afhandeling van verkavelingsaanvragen of 
wijzigingen aan verkavelingen overeenkomstig het Decreet Ruimtelijke Ordening aan de aanvrager 
een retributie wordt gevraagd; 

Overwegende dat voor de administratieve afhandeling van stedenbouwkundige en 
planologische attesten overeenkomstig het Decreet Ruimtelijke Ordening aan de aanvrager een 
retributie wordt gevraagd; 

Overwegende dat de retributie verschuldigd is op het ogenblik van het indienen van 
het dossier; 

Overwegende dat voor het afleveren van vastgoedinformatie (volledig dossier of per 
type) een retributie wordt gevraagd aan de aanvrager; 

Overwegende dat de retributie verschuldigd is bij het leveren van de informatie; 

Overwegende dat de lijst van waarborgen ten informatieve titel worden meegegeven, 
doch niet als retributie beschouwd kunnen worden; 

b. Leefmilieu 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2008 houdende goedkeuring 
van de wijziging van het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van compostvaten, 
compostbakken en wormenbakken; 

Overwegende dat in deze beslissing vastgelegd wordt welke tegemoetkoming de 
burger krijgt bij de aankoop van compostvaten, -bakken en wormenbakken; 

Overwegende dat het resterend bedrag als retributie dient te worden beschouwd, 
waarvan het tarief hier ook vastgesteld wordt; 

Overwegende dat deze tarieven per 1 april niet wijzigen; 

Overwegende dat de retributie verschuldigd is bij bestelling van het gewenste product; 

c. Milieuvergunningen 

Overwegende dat deze tarieven per 1 april niet wijzigen; 

Overwegende dat voor de administratieve afhandeling van diensten en prestaties 
overeenkomstig het milieuvergunningendecreet een retributie wordt gevraagd aan de aanvrager, 
meer bepaald voor de administratieve kosten van een dossier Klasse 1, 2 en 3, voor de 
begeleidings-, voorbereidings- en opmaakkosten van een dossier Klasse 1, 2 en 2 en voor de 
melding van een verandering of overname; 

Overwegende dat deze kosten worden aangerekend op het ogenblik van de betekening 
van de beslissing inzake de aanvraag; 

d. Patrimonium 

Overwegende dat deze tarieven per 1 april niet wijzigen; 

Overwegende dat voor het in gebruik nemen van openbaar domein ter gelegenheid 
van markt- of foordagen of andere gelegenheden een retributie wordt gevraagd aan de gebruiker 
van het openbaar domein voor het opstellen van een kraam of attractie; 

Overwegende dat deze ingebruikname kan worden verkregen in abonnementsvorm, 
ofwel voor een jaar, ofwel voor een half jaar; 

Overwegende dat voor de berekening steeds wordt afgerond naar de eerstvolgende 
eenheid, zijnde m; 

Overwegende dat deze retributie dient te worden betaald bij de aanvraag en dat de 
gebruiksmodaliteiten worden geregeld in een specifieke overeenkomst met het college van 
burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat voor de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein onder 
gelijk welke vorm, gelijkgronds, boven- of ondergronds, een retributie wordt gevraagd aan de 
aanvrager, met name de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt; 



 

 

Overwegende dat voor de berekening steeds wordt afgerond naar de eerstvolgende 
eenheid, zijnde m²; 

Overwegende dat elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand; 

Overwegende dat deze retributie dient te worden betaald bij de aanvraag en dat de 
gebruiksmodaliteiten worden geregeld in een specifieke overeenkomst met het college van 
burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat voor de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het 
gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op 
het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor 
Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen een retributie wordt gevraagd aan de 
eigenaar van elke nutsvoorziening, met uitzondering van de werken die worden uitgevoerd samen 
met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of 
de werken die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente; 

Overwegende dat permanente nutsvoorzieningen zijn: 
• alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, 

verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, …) 
dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- 
en afvalwater, warm water, brandstof 

• telecommunicatie; 
• radiodistributie en kabeltelevisie; 
• de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die 

installaties kan aangesloten worden; 
• alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als 

nutsvoorzieningen. 

Overwegende dat een retributie wordt gevraagd voor sleufwerken in rijwegen, in 
voetpaden en in aardewegen; 

Overwegende dat, bij werken van verschillende bouwheren in dezelfde sleuf, elke 
bouwheer een korting van 40% bekomt op de retributie; 

Overwegende dat een retributie wordt gevraagd voor dringende werken, 
aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met maximale sleufoppervlakte van 
3 m² 

Overwegende dat voor de berekening steeds wordt afgerond naar de eerstvolgende 
eenheid, zijnde m; 

Overwegende dat elke begonnen dag wordt beschouwd als een volledige dag; 

Overwegende dat de retributie wordt betaald op last van een jaarlijkse factuur gericht 
aan de bouwheer; 

e. Afschriften 

Overwegende dat voor afschriften bij de Dienst Grondgebied en Patrimonium dezelfde 
bepalingen van toepassing zijn als bij de Dienst Onthaal; 

Overwegende dat volgende bepalingen van toepassing zijn op de artikels en 
diensten van de Dienst Vrije Tijd; 

a. Bibliotheek 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2003 houdende goedkeuring 
nieuw dienstreglement voor de bibliotheek; 

Overwegende dat deze beslissing een aantal tarieven vastlegt voor artikels en 
prestaties; 

Overwegende dat deze tarieven als retributie te beschouwen zijn waardoor het 
aangewezen is het dienstreglement aan te passen in die zin van geen tarieven meer te vermelden 
doch enkel het principe van de retributie; 

Overwegende dat deze tarieven in deze beslissing zonder wijziging opgenomen 
worden; 

Overwegende dat voor bepaalde bibliotheekprestaties, voor bepaalde verhuring en 
sancties een retributie gevraagd wordt aan de gebruiker van de bibliotheek; 



 

 

Overwegende dat deze retributie contant dient betaald; 

b. Toerisme 

Overwegende dat deze betrokken worden van andere instanties (toeristische 
samenwerkingsverbanden, provincie, gemeenten, …) en dat deze tegen aankoopprijs doorverkocht 
worden; 

Overwegende dat deze tarieven per 1 april niet wijzigen; 

Overwegende dat de betaling gebeurt bij overhandiging van het artikel; 

c. Afschriften 

Overwegende dat voor afschriften bij de Dienst Vrije tijd dezelfde bepalingen van 
toepassing zijn als bij de Dienst Onthaal; 

Overwegende dat aan de gebruiker van de bibliotheek die kopies wenst te nemen uit 
boeken, tijdschriften, kranten, enz. een kopiekaart kan worden verkocht met verschillende 
eenheden; 

d. Sport 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 maart 2007 houdende 
goedkeuring reglement van inwendige orde voor het sportcentrum; 

Overwegende dat deze beslissing een aantal tarieven vastlegt voor verhuring van 
accommodatie; 

Overwegende dat deze tarieven als retributie te beschouwen zijn waardoor het 
aangewezen is het reglement aan te passen in die zin van geen tarieven meer te vermelden doch 
enkel het principe van de retributie; 

Overwegende dat deze tarieven in deze beslissing zonder wijziging overgenomen 
worden; 

Overwegende dat voor bepaalde verhuring van accommodatie een retributie gevraagd 
wordt aan de aanvrager; 

Overwegende dat voor de periode van november tot maart een energiesupplement 
dient te worden betaald; 

Overwegende dat deze retributie dient betaald bij de aanvraag; 

e. Jeugd en Cultuur 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2008 houdende 
reglementering gemeenschapscentrum; 

Overwegende dat deze beslissing een aantal tarieven vastlegt voor verhuring van 
accommodatie; 

Overwegende dat deze tarieven als retributie te beschouwen zijn waardoor het 
aangewezen is het reglement aan te passen in die zin van geen tarieven meer te vermelden doch 
enkel het principe van de retributie; 

Overwegende dat deze tarieven in deze beslissing zonder wijziging overgenomen 
worden; 

Overwegende dat voor bepaalde verhuring van accommodatie een retributie gevraagd 
wordt aan de aanvrager; 

Overwegende dat voor de periode van november tot maart een energiesupplement 
dient te worden betaald; 

Overwegende dat deze retributie dient betaald bij de aanvraag; 

Overwegende dat volgende bepalingen van toepassing zijn op de artikels en 
diensten van de Brandweer; 

Overwegende dat deze tarieven per 1 april niet wijzigen; 

Overwegende dat voor de door de brandweer verrichte opdrachten van 
brandvoorkoming bij nieuwbouw of verbouwingen aan de private of openbare bouwheren een 
retributie wordt gevraagd; 



 

 

Overwegende dat de retributie moet worden betaald bij het ontvangen van het 
brandpreventierapport; 

Overwegende dat voor diverse hulpverleningen door de brandweer een retributie wordt 
gevraagd aan de hulpvrager; 

Overwegende dat retributie moet worden betaald na tussenkomst van de brandweer; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Volgende tarieven worden vastgesteld voor de Dienst Onthaal: 

Artikel  Eenheid Tarief 

Toerisme Fietsnetwerkkaart Westhoek Noord stuk 6,00 € 
 Fietsnetwerkkaart Westhoek Zuid stuk 6,00 € 
 Fietsnetwerkkaart Brugse Ommeland 

Noord 
stuk 6,00 € 

 Fietsnetwerkkaart Brugse Ommeland Zuid stuk 6,00 € 
 Fietsnetwerkkaart Leiestreek West stuk 6,00 € 
 Fietsnetwerkkaart Leiestreek Oost stuk 6,00 € 
 Fietsnetwerkkaart Kust stuk 6,00 € 
 Fietsnetwerkkaarten (met korting) 2 stuks 5,50 € 
 Fietsnetwerkkaarten (met korting) 3 tot 5 stuks 5,00 € 
 Fietsnetwerkkaarten (met korting) > 5 stuks 4,50 € 
 Fietsen tussen otter en zeehond stuk 3,00 € 
 Nooit meer oorlog stuk 3,00 € 
 Graanroute stuk 3,00 € 
 Fietsen tussen weidevogels en 

vriezeganzen 
stuk 3,00 € 

 Vlastocht stuk 3,00 € 
 Poproute stuk 3,00 € 
 Forten en dijken tussen Brugge en 

Damme 
stuk 3,00 € 

 De mijnenslag 1917 stuk 3,00 € 
 Wandelnetwerkkaart Ieperboog stuk 6,00 € 
 Erfgoedwandeling stuk 1,50 € 
 Bikepointer stuk 6,00 € 
 Provinciale Domeinenbox stuk 8,00 € 
 Weverijroute stuk 2,00 € 

Bestuursdocumen-
ten 

Jaarverslag stuk 17,50 € 

 Budget stuk 20,00 € 
 Jaarrekening stuk 35,00 € 
 Agenda van de gemeenteraad 

(abonnement) 
stuk 7,50 € 

 Beknopt verslag van de gemeenteraad 
(abonnement) 

stuk 15,00 € 

Afschriften Afdruk A4 z/w recto stuk 0,13 € 
 Afdruk A4 z/w recto/verso stuk 0,18 € 
 Afdruk A4 kleur recto stuk 0,25 € 
 Afdruk A4 kleur recto/verso stuk 0,35 € 
 Afdruk forfait 1€ (minimum afname)  1,00 € 
 CD-ROM stuk 5,00 € 
 Afdruk A3 z/w recto stuk 0,25 € 
 Afdruk A3 z/w recto/verso stuk 0,35 € 
 Afdruk A3 kleur recto stuk 0,50 € 
 Afdruk A3 kleur recto/verso stuk 0,70 € 
 Afdruk grootformaat per meter meter 5,00 € 



 

 

Leefmilieu Huisvuilzakken rood 60 l rol 15,00 € 
 Huisvuilzakken rood 30 l rol 7,50 € 
 PMD-zakken rol 2,50 € 
 PMD-zakken groot rol 2,00 € 
 Huisvuilzakken zwart 60 l rol 15,00 € 

artikel 2: Volgende tarieven worden vastgesteld voor de Dienst Burgerlijke stand en 
Bevolking: 

Artikel  Eenheid Tarief 

Rijbewijzen Voorlopig rijbewijs/leervergunning stuk 9,00 € 
 Duplicaat voorlopig 

rijbewijs/leervergunning 
stuk 7,50 € 

 Eerste rijbewijs stuk 16,00 € 
 Duplicaat (2de) rijbewijs stuk 11,00 € 
 Rijbewijs GRATIS stuk 0,00 € 
 Internationaal rijbewijs stuk 16,00 € 

Identiteitsbewijzen Identiteitsbewijs kinderen <12 jaar 
(vreemdelingen) 

stuk 1,50 € 

 EID kids-ID stuk 0,00 € 
 EID vreemdeling stuk 13,00 € 
 EID volwassene stuk 13,00 € 
 EID GRATIS stuk 0,00 € 
 EID DRINGEND volwassene en 

vreemdeling 
stuk 113,00 € 

 EID DRINGEND kids-ID stuk 106,00 € 
 EID HEEL DRINGEND volwassene en 

vreemdeling 
stuk 177,00 € 

 EID HEEL DRINGEND kids-ID stuk 170,00 € 
Paspoorten Paspoort <18j gewoon stuk 41,00 € 

 Paspoort <18j DRINGEND stuk 210,00 € 
 Paspoort >18j gewoon stuk 76,00 € 
 Paspoort >18j DRINGEND stuk 245,00 € 

Huwelijk Trouwboekje stuk 22,00 € 
 Huwelijk zaterdag tussen 12 en 14u stuk 125,00 € 
 Huwelijk gewone dagen behalve vrijdag 

tussen 16 en 17u 
stuk 50,00 € 

 Huwelijk vrijdag tussen 16 en 17u stuk 0,00 € 
Begraafplaatsen Ontgraving stuk 250,00 € 
 Openen grafkelder stuk 75,00 € 
 Grafvergunningen (concessies)   
  Volle grond stuk 200,00 € 
  Urne in het columbarium stuk 450,00 € 
  Urne in een urnekelder stuk 450,00 € 
  Grafkelder stuk 450,00 € 
 Prijs van   
 Nis stuk 450,00 € 
 Urnezerk stuk 407,90 € 
 Grafkelder stuk 550,00 € 
Afschriften Afdruk A4 z/w recto stuk 0,13 € 

 Afdruk A4 z/w recto/verso stuk 0,18 € 
 Afdruk A4 kleur recto stuk 0,25 € 
 Afdruk A4 kleur recto/verso stuk 0,35 € 
 Afdruk forfait 1€ (minimum afname)  1,00 € 
 CD-ROM stuk 5,00 € 
 Afdruk A3 z/w recto stuk 0,25 € 



 

 

 Afdruk A3 z/w recto/verso stuk 0,35 € 
 Afdruk A3 kleur recto stuk 0,50 € 
 Afdruk A3 kleur recto/verso stuk 0,70 € 
 Afdruk grootformaat per meter meter 5,00 € 

artikel 3: Volgende tarieven worden vastgesteld voor de Dienst Grondgebied en Patrimonium: 

Artikel  Eenheid Tarief 

Stedenbouw Eenvoudige bouwaanvraag stuk 30,00 € 
 Aanvraag terreinaanlegwerken of 

technische werken 
stuk 30,00 € 

 Uitgebreide bouwaanvraag stuk 50,00 € 
 Bijkomende woongelegenheid stuk 25,00 € 
 Verkavelingsaanvraag stuk 50,00 € 
 Bijkomend lot (aanvraag en wijziging) stuk 50,00 € 
 Verkavelingswijziging stuk 25,00 € 
 Stedenbouwkundig attest stuk 25,00 € 
 Planologisch attest stuk 25,00 € 
 Aangetekende zending stuk 5,19 € 
 Notarissen volledig dossier stuk 60,00 € 
 Vastgoedinformatie 1 type stuk 25,00 € 

Waarborgen Waarborg 125 euro stuk 125,00 € 
 Waarborg 250 euro stuk 250,00 € 
 Waarborg 500 euro stuk 500,00 € 
 Berekende waarborg stuk var. € 

Leefmilieu Eerste compostvat stuk 13,00 € 
 Compostvat stuk 25,00 € 
 Eerste compostbak stuk 29,00 € 
 Compostbak stuk 49,00 € 
 Eerste wormenbak stuk 18,50 € 
 Wormenbak stuk 25,00 € 
 Beluchtingsstok stuk 4,50 € 
 Keukenemmertje stuk 3,80 € 

Milieuvergunningen Administratieve dossierkosten   
  Klasse 3 stuk 3,00 € 
  Klasse 2 stuk 13,00 € 
  Klasse 1 stuk 25,00 € 
 Begeleidings-, voorbereidings- en 

opmaakkosten 
  

  Klasse 3 stuk 30,00 € 
  Klasse 2 stuk 375,00 € 
  Klasse 1 stuk 525,00 € 
  Melding verandering of overname stuk 40,00 € 

Patrimonium Markt m + dag 1,00 € 
 Markt (jaarabonnement) m 0,70 € 
 Markt (abonnement half jaar) m 0,75 € 
 Privatieve ingebruikname openbaar 

domein 
m² + maand 5,00 € 

 Werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein 

  

  Werken in rijwegen m + dag 2,00 € 
  Werken aan voetpaden m + dag 1,50 € 
  Werken in aardewegen m + dag 0,70 € 
 Dringende werken, aansluitingswerken en 

herstellingen < 3 m² 
aansluitpunt 5,00 € 



 

 

Kopies Afdruk A4 z/w recto stuk 0,13 € 
 Afdruk A4 z/w recto/verso stuk 0,18 € 
 Afdruk A4 kleur recto stuk 0,25 € 
 Afdruk A4 kleur recto/verso stuk 0,35 € 
 Afdruk forfait 1€ (minimum afname)  1,00 € 
 CD-ROM stuk 5,00 € 
 Afdruk A3 z/w recto stuk 0,25 € 
 Afdruk A3 z/w recto/verso stuk 0,35 € 
 Afdruk A3 kleur recto stuk 0,50 € 
 Afdruk A3 kleur recto/verso stuk 0,70 € 
 Afdruk grootformaat per meter meter 5,00 € 

artikel 4: Volgende tarieven worden vastgesteld voor de Dienst Vrije tijd: 

Artikel  Eenheid Tarief 

Bibliotheek Vervangen lenerspas stuk 2,50 € 
 IBL-aanvraag monografie stuk 1,25 € 
 IBL-aanvraag artikel stuk 1,25 € 
 IBL-aanvraag multimedia stuk 1,25 € 
 Huurprijs CD stuk 0,25 € 
 Huurprijs CD-rom stuk 1,00 € 
 Huurprijs DVD stuk 1,00 € 
 Boekreservatie stuk 0,50 € 
 Boete boek stuk + week 0,20 € 
 Boete CD en CD-rom stuk + week 0,40 € 
 Boete DVD stuk + week 2,00 € 

Toerisme Fietsnetwerkkaart Westhoek Noord stuk 6,00 € 
 Fietsnetwerkkaart Westhoek Zuid stuk 6,00 € 
 Fietsnetwerkkaart Brugse Ommeland 

Noord 
stuk 6,00 € 

 Fietsnetwerkkaart Brugse Ommeland Zuid stuk 6,00 € 
 Fietsnetwerkkaart Leiestreek West stuk 6,00 € 
 Fietsnetwerkkaart Leiestreek Oost stuk 6,00 € 
 Fietsnetwerkkaart Kust stuk 6,00 € 
 Fietsnetwerkkaarten (met korting) 2 stuks 5,50 € 
 Fietsnetwerkkaarten (met korting) 3 tot 5 stuks 5,00 € 
 Fietsnetwerkkaarten (met korting) > 5 stuks 4,50 € 
 Fietsen tussen otter en zeehond stuk 3,00 € 
 Nooit meer oorlog stuk 3,00 € 
 Graanroute stuk 3,00 € 
 Fietsen tussen weidevogels en 

vriezeganzen 
stuk 3,00 € 

 Vlastocht stuk 3,00 € 
 Poproute stuk 3,00 € 
 Forten en dijken tussen Brugge en 

Damme 
stuk 3,00 € 

 De mijnenslag 1917 stuk 3,00 € 
 Wandelnetwerkkaart Ieperboog stuk 6,00 € 
 Erfgoedwandeling stuk 1,50 € 
 Bikepointer stuk 6,00 € 
 Provinciale Domeinenbox stuk 8,00 € 
 Weverijroute stuk 2,00 € 

Afschriften Afdruk A4 z/w recto stuk 0,13 € 
 Afdruk A4 z/w recto/verso stuk 0,18 € 
 Afdruk A4 kleur recto stuk 0,25 € 



 

 

 Afdruk A4 kleur recto/verso stuk 0,35 € 
 Afdruk A3 z/w recto stuk 0,25 € 
 Afdruk A3 z/w recto/verso stuk 0,35 € 
 Afdruk A3 kleur recto stuk 0,50 € 
 Afdruk A3 kleur recto/verso stuk 0,70 € 
 CD-ROM stuk 5,00 € 
 Kopiekaart (20 eenheden) stuk 2,00 € 
 Kopiekaart (10 eenheden) stuk 1,00 € 
 Kopiekaart (5 eenheden) stuk 0,60 € 
 Afdruk forfait 1€ (minimum afname)  1,00 € 

Sport Clubtarieven   
  Sporthal I en II (1/3) uur 5,00 € 
  Sporthal I en II (2/3) uur 10,00 € 
  Sporthal I en II (3/3) uur 15,00 € 
  Judozaal uur 2,50 € 
  Schietstand uur 2,50 € 
  Zaal onder tribune I en II uur 2,50 € 
  Bokszaal uur 2,50 € 
  Polyvalente zaal uur 2,50 € 
  Tennisvelden jaar 500,00 € 
  Voetbalvelden jaar 300,00 € 
  Atletiekpist jaar 300,00 € 
 Individueel en éénmalig verhuren   
  Sporthal I en II (1/3) uur 5,00 € 
  Sporthal I en II (2/3) uur 10,00 € 
  Sporthal I en II (3/3) uur 15,00 € 
  Judozaal uur 12,00 € 
  Schietstand halve dag 100,00 € 
  Zaal dansvormen en andere uur 2,50 € 
  Zaal Olympisch doelschieten uur 2,50 € 
  Terrein 1 + tribune dag 125,00 € 
  Polyvalente zaal dag 125,00 € 
  Gymhal uur 15,00 € 
  Voetbalveld zonder verlichting  15,00 € 
  Voetbalveld met verlichting  30,00 € 
  Atletiekpiste zonder verlichting  15,00 € 
  Atletiekpiste met verlichting  30,00 € 
  Tennisveld zonder verlichting uur 10,00 € 
  Tennisveld met verlichting uur 12,00 € 
  Krachtbalveld zonder verlichting  10,00 € 
  Krachtbalveld met verlichting  12,00 € 
  Vergaderzalen en leslokalen uur 2,50 € 
 Evenementenhal voor eigen bewoners  250,00 € 
 Evenementenhal voor bewoners van 

buiten de gemeente 
 1.000,00 € 

 Supplement energie uur 5,00 € 
Jeugd en Cultuur Erkende verenigingen   

  Grote zaal + berging dag 50,00 € 
  Judozaal dag 30,00 € 
  Cafetaria dag 50,00 € 
  Vergaderzaal dag 12,50 € 
  Polyvalente zaal bib dag 30,00 € 
  Keuken dag 12,50 € 
  Geluidsversterking dag 50,00 € 
  Belichting dag 25,00 € 



 

 

  Videoprojector dag 25,00 € 
 Niet-erkende verenigingen   
  Grote zaal + berging dag 125,00 € 
  Judozaal dag 75,00 € 
  Cafetaria dag 125,00 € 
  Vergaderzaal dag 12,50 € 
  Polyvalente zaal bib dag 75,00 € 
  Keuken dag 12,50 € 
  Geluidsversterking dag 50,00 € 
  Belichting dag 25,00 € 
  Videoprojector dag 25,00 € 
 Commerciële activiteiten   
  Grote zaal + berging dag 500,00 € 
  Judozaal dag 125,00 € 
  Cafetaria dag 250,00 € 
  Vergaderzaal dag 12,50 € 
  Keuken dag 12,50 € 
  Geluidsversterking dag 50,00 € 
  Belichting dag 25,00 € 
  Videoprojector dag 25,00 € 
 Supplement energie erkende 

verenigingen 
  

  Grote zaal + berging  10,00 € 
  Judozaal  7,00 € 
  Cafetaria  10,00 € 
  Vergaderzaal  3,00 € 
  Polyvalente zaal bib  7,00 € 
  Keuken  3,00 € 
 Supplement energie anderen   
  Grote zaal + berging  20,00 € 
  Judozaal  12,50 € 
  Cafetaria  20,00 € 
  Vergaderzaal  7,50 € 
  Polyvalente zaal bib  12,50 € 
  Keuken uur 7,50 € 

artikel 5: Volgende tarieven worden vastgesteld voor de Brandweer: 

Artikel  Eenheid Tarief 

Brandweer Standpijp stuk 25,00 € 
 Autopomp stuk 75,00 € 
 Tankwagen stuk 75,00 € 
 Ladderwagen stuk 75,00 € 
 Materiaalwagen stuk 25,00 € 
 Waterverlening – vast recht stuk 65,00 € 
 Water stuk 4,00 € 
 Openen dossier brandpreventie stuk 125,00 € 
 Uurloon brandpreventie stuk 25,00 € 
 Olieabsorberende korrels zak 22,00 € 
 Wespenverdelging interventie 25,00 € 

artikel 6: De burger kan kiezen op welke wijze aan de betaling van de retributies wordt 
voldaan, ofwel contant als kasverrichting, ofwel elektronisch als kasverrichting, 
ofwel giraal, al dan niet, op last van een factuur. 



 

 

artikel 7: Deze tarieven zijn geldig tot ze door een beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen worden gewijzigd. 

artikel 8: Vanaf 1 april 2010 worden deze tarievenlijsten gepubliceerd op de gemeentelijke 
website. 

artikel 9: Vanaf 1 april 2010 worden deze tarievenlijsten duidelijk zichtbaar aangebracht aan 
de loketten waar deze tarieven gehanteerd worden of worden deze tarievenlijsten 
ter beschikking gehouden door de diensten waar deze tarieven worden gehanteerd, 
maar waar geen loket ter beschikking is. 

artikel 10: Het college rapporteert, naar aanleiding van het voorstellen van de jaarrekening 
over het afgelopen jaar, over de gehanteerde tarieven in het afgelopen jaar met 
ingang van 2011 voor het dienstjaar 2010. 

artikel 11: Deze beslissing treedt in werking per 1 april 2010. 

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen 

In opdracht, 

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse (get.) Yves Vercruysse 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 14 april 2010 
 

 
 

 

 
 
 


