
 Schepencollege 
Zitting van 18 januari 2021 

Uittreksel 
 
 

Kurt Windels: burgemeester-voorzitter; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Vaststellen van retributies 
Het COLLEGE, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 mei 2020 betreffende het vaststellen van retributies en 

de voorwaarden ervan; 
Overwegende dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen de machtiging heeft 

gegeven om de retributies en de voorwaarden ervan vast te stellen; 
Overwegende dat een onderscheid te maken is tussen structurele retributies en niet-structurele retributies; 

dat niet-structurele retributies deze zijn die worden toegepast bij manifestaties en organisaties, éénmalig of niet 
met zekere frequentie terugkerend; 

Overwegende dat de niet-structurele retributies elke keer via een aparte collegebeslissing zullen worden 
goedgekeurd; 

Overwegende dat dit voornamelijk een technische operatie is waarbij het vaststellen van de verschillende 
retributies of toe te passen tarieven voor het verlenen van prestaties of het verkopen van artikels in één 
retributielijst wordt gegroepeerd waarbij voorzien wordt in een procedure voor het beheer van deze structurele 
retributies; 

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

Overwegende dat de niet-structurele retributies enkel geldig zijn voor de periode die in de specifieke 
collegebeslissing wordt aangeduid; 

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

Overwegende dat de betaling bij voorkeur via digitale weg gebeurt en cash geld maximaal vermeden moet 
worden; 

Overwegende dat de vast te stellen retributies per dienst kunnen 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 alle diensten; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende het aanvullend reglement inzake 

de invordering van niet fiscale ontvangstenen latere wijzigingen; 
Overwegende dat de retributie invordering niet-fiscale ontvangst verschuldigd is door de persoon die in 

gebreke blijft door niet of niet-tijdig betalen van de verschuldigde retributie; 
Overwegende dat het verwerken van een bepaald dossier door de administratieve diensten heel 

tijdsintensief kan zijn; 
Overwegende dat het in sommige gevallen mogelijk kan zijn dat hiervoor een dossierkost wordt 

aangerekend; 
Overwegende dat deze retributie verschuldigd is door de aanvrager of betrokkene van het dossier; 
Overwegende dat de retributies van alle diensten zijn samengebundeld in de retributielijst; 
Gelet op de beslissing van 29 juni 2020 van het college van burgemeester en schepenen betreffende het 

vaststellen van retributies; 



 
 
 

Overwegende dat de lijst van retributies moet worden aangepast, in dit geval dat er een tarief moet worden 
aangepast; 

Overwegende dat de kostprijs van een aangetekende zending wordt aangepast ten gevolge een 
tariefwijziging van BPost; 

Overwegende de nieuwe lijst van retributies; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst van retributies vast, die als bijlage wordt 

gevoegd bij deze beslissing. De lijst vastgesteld bij beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen van 29 juni 2020 wordt opgeheven. 

Artikel 2 – De burger betaalt bij voorkeur via digitale weg en cash geld wordt maximaal vermeden. 
Artikel 3 – Bij niet-betaling kan het college van burgemeester en schepenen de dienst waarvoor de retributie wordt 

geheven, opschorten. 
Artikel 4 – Bij niet-betaling van betwiste retributies dient de invordering te gebeuren via de burgerlijke 

rechtspleging. 
Artikel 5 – Deze lijst van retributies is geldig tot ze door een beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen wordt gewijzigd. 
Artikel 6 – Vanaf 19 januari 2021 wordt deze tarievenlijst gepubliceerd op de gemeentelijke website. 
Artikel 7 – Vanaf 19 januari 2021 wordt deze tarievenlijst 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 8 – Deze beslissing treedt in werking per 19 januari 2021. 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 
In opdracht, 

De algemeen directeur De burgemeester-voorzitter 

(get.) Dominik Ronse (get.) Kurt Windels 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 18 januari 2021 

 
ir. Dominik Ronse 
 

 

 



EENHEID TARIEF
Bestuursdocumenten Jaarverslag stuk 17,50 €            
Bestuursdocumenten Budget stuk 20,00 €            
Bestuursdocumenten Jaarrekening stuk 35,00 €            
Bestuursdocumenten Stratenplan gemeente stuk 1,00 €              
Bestuursdocumenten Wegwijzer gemeente stuk 1,20 €              
Bestuursdocumenten Dossier stratenplan en wegwijzer gemeente stuk 65,00 €            
Bestuursdocumenten Agenda van de gemeenteraad (abonnement) stuk 7,50 €              
Bestuursdocumenten Beknopt verslag van de gemeenteraad 

(abonnement)
stuk 15,00 €            

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

Leefmilieu PMD-zakken rol 3,00 €              
Leefmilieu PMD-zakken groot rol 2,00 €              
Leefmilieu Huisvuilzakken geel 60 l rol 20,00 €            
Leefmilieu Huisvuilzakken geel 30 l rol 10,00 €            

Economie Kadobon 5 euro stuk 5,00 €              
Economie Kadobon 10 euro stuk 10,00 €            
Economie Kadobon 20 euro stuk 20,00 €            

Brandweer Rookmelder stuk 16,00 €            

ARTIKEL
ONTHAAL



EENHEID TARIEF
Rijbewijzen Voorlopig rijbewijs/leervergunning 

(bankkaartmodel)
stuk 25,00 €            

Rijbewijzen Duplicaat voorlopig rijbewijs/leervergunning 
(bankkaartmodel)

stuk 25,00 €            

Rijbewijzen Eerste rijbewijs (bankkaartmodel) stuk 25,00 €            
Rijbewijzen Duplicaat (2de) rijbewijs (bankkaartmodel) stuk 25,00 €            
Rijbewijzen Rijbewijs GRATIS stuk -  €                
Rijbewijzen Internationaal rijbewijs stuk 20,00 €            

Identiteitsbewijzen Identiteitsbewijs kinderen <12jaar (vreemdelingen) stuk 1,50 €              

Identiteitsbewijzen EID kids-ID stuk 7,00 €              
Identiteitsbewijzen EID vreemdelingen EU stuk 19,50 €            
Identiteitsbewijzen EID vreemdelingen niet-EU stuk 19,50 €            
Identiteitsbewijzen Attest Immatriculatie vreemdeling stuk 13,00 €            
Identiteitsbewijzen EID volwassene stuk 17,00 €            
Identiteitsbewijzen EID GRATIS stuk -  €                
Identiteitsbewijzen EID Kids-ID GRATIS stuk -  €                
Identiteitsbewijzen EID HEEL DRINGEND volwassene en vreemdeling stuk 100,00 €          
Identiteitsbewijzen EID HEEL DRINGEND kids-ID stuk 90,00 €            
Identiteitsbewijzen EID HEEL DRINGEND volwassene gecentraliseerde 

levering in Brussel
stuk 130,00 €          

Identiteitsbewijzen EID HEEL DRINGEND kids-ID gecentraliseerde 
levering in Brussel

stuk 120,00 €          

Identiteitsbewijzen Nieuwe certificatiecodes voor kaart stuk 2,00 €              

Paspoorten Paspoort <18j gewoon stuk 40,00 €            
Paspoorten Paspoort <18j DRINGEND stuk 215,00 €          
Paspoorten Paspoort >18j gewoon stuk 70,00 €            
Paspoorten Paspoort >18j DRINGEND stuk 245,00 €          
Paspoorten Paspoort <18j SUPERDRINGEND met 

gecentraliseerde levering in Brussel
stuk 275,00 €          

Paspoorten Paspoort >18j SUPERDRINGEND met 
gecentraliseerde levering in Brussel

stuk 305,00 €          

Paspoorten Reisdocument vluchteling/vreemdeling/staatloze 
minderjarig gewone procedure

stuk 46,00 €            

Paspoorten Reisdocument vluchteling/vreemdeling/staatloze 
meerderjarig gewone procedure

stuk 66,00 €            

Paspoorten Reisdocument vluchteling/vreemdeling/staatloze 
minderjarig dringende procedure

stuk 215,00 €          

Paspoorten Reisdocument vluchteling/vreemdeling/staatloze 
meerderjarig dringende procedure

stuk 235,00 €          

Paspoorten Reisdocument vluchteling/vreemdeling/staatloze 
minderjarig superdringende procedure met 
gecentraliseerde levering in Brussel

stuk 275,00 €          

Paspoorten Reisdocument vluchteling/vreemdeling/staatloze 
meerderjarig superdringende procedure met 
gecentraliseerde levering in Brussel

stuk 295,00 €          

ARTIKEL
BURGELIJKE STAND EN BEVOLKING



Huwelijk Trouwboekje stuk 25,00 €            
Huwelijk Huwelijk gewone dagen behalve vrijdag tussen 16 

en 17u
stuk 50,00 €            

Huwelijk Huwelijk zaterdag tussen 9 en 12u stuk 75,00 €            
Huwelijk Huwelijk op uitzondering stuk 250,00 €          
Huwelijk Huwelijk vrijdag tussen 16 en 17u stuk -  €                

Begraafplaatsen Ontgraving stuk 1.100,00 €      
Begraafplaatsen Ontgraving urne stuk 75,00 €            
Begraafplaatsen Grafvergunningen (concessie) - volle grond stuk 200,00 €          
Begraafplaatsen Hernieuwing grafvergunning volle grond - 10 jaar stuk 100,00 €          
Begraafplaatsen Hernieuwing grafvergunning volle grond - 20 jaar stuk 200,00 €          
Begraafplaatsen Grafvergunningen (concessie) - Urne in het 

columbarium
stuk 450,00 €          

Begraafplaatsen Hernieuwing grafvergunning columbarium - 10 jaar stuk 100,00 €          

Begraafplaatsen Hernieuwing grafvergunning columbarium - 20 jaar stuk 200,00 €          

Begraafplaatsen Hernieuwing grafvergunning columbarium - 30 jaar stuk 450,00 €          

Begraafplaatsen Grafvergunningen (concessie) - Urne in een 
urnekelder

stuk 450,00 €          

Begraafplaatsen Hernieuwing grafvergunning urnekelder - 10 jaar stuk 100,00 €          
Begraafplaatsen Hernieuwing grafvergunning urnekelder - 20 jaar stuk 200,00 €          
Begraafplaatsen Hernieuwing grafvergunning urnekelder - 30 jaar stuk 450,00 €          
Begraafplaatsen Grafvergunningen (concessie) - Grafkelder stuk 450,00 €          
Begraafplaatsen Hernieuwing grafvergunning grafkelder - 10 jaar stuk 100,00 €          
Begraafplaatsen Hernieuwing grafvergunning grafkelder - 20 jaar stuk 200,00 €          
Begraafplaatsen Hernieuwing grafvergunning grafkelder - 30 jaar stuk 450,00 €          
Begraafplaatsen Grafvergunningen (concessie) - Sterretjesweide stuk -  €                
Begraafplaatsen Hernieuwing grafvergunning sterretjesweide - 20 

jaar
stuk 200,00 €          

Begraafplaatsen Grafvergunningen (concessie) - Kinderbegraafplaats stuk -  €                

Begraafplaatsen Hernieuwing grafvergunning kinderbegraafplaats - 
20 jaar

stuk 200,00 €          

Begraafplaatsen Prijs van een nis (1e gravure inbegrepen) stuk 450,00 €          
Begraafplaatsen Prijs van een urnezerk (1e gravure inbegrepen) stuk 500,00 €          
Begraafplaatsen Prijs afdekplaat columbarium stuk 60,00 €            
Begraafplaatsen Prijs sterretje sterretjesweide (gravure inbegrepen) stuk 160,00 €          

Begraafplaatsen Prijs zerkje kinderbegraafplaats (gravure 
inbegrepen)

stuk 190,00 €          

Begraafplaatsen Grafkelder stuk 550,00 €          

Gravenkapel Kort gebruik na andere dienst keer -  €                
Gravenkapel Volledige dienst keer 250,00 €          
Gravenkapel Stel sleutels stuk 50,00 €            



Afschriften Afdruk A4 z/w recto stuk 0,13 €              
Afschriften Afdruk A4 z/w recto/verso stuk 0,18 €              
Afschriften Afdruk A4 kleur recto stuk 0,25 €              
Afschriften Afdruk A4 kleur recto/verso stuk 0,35 €              
Afschriften Afdruk forfait 1€ (minimum afname) 1,00 €              
Afschriften Digitale kiezerslijst stuk 30,00 €            
Afschriften Afdruk A3 z/w recto stuk 0,25 €              
Afschriften Afdruk A3 z/w recto/verso stuk 0,35 €              
Afschriften Afdruk A3 kleur recto stuk 0,50 €              
Afschriften Afdruk A3 kleur recto/verso stuk 0,70 €              



EENHEID TARIEF
Financiën Invordering niet-fiscale ontvangst stuk 25,00 €            
Financiën Dossierkost stuk 65,00 €            
Dossierkost Aangetekende zending stuk 6,35 €              
Dossierkost Inzet E1-E3 uur 19,34 €            
Dossierkost Inzet D1-D3 uur 21,98 €            
Dossierkost Inzet D4-D5 uur 25,02 €            
Dossierkost Inzet C1-C3 uur 24,71 €            
Dossierkost Inzet C4-C5 uur 30,67 €            
Dossierkost Inzet B1-B3 uur 29,79 €            
Dossierkost Inzet B4-B5 uur 33,55 €            
Dossierkost Inzet A1a-A3a uur 38,48 €            
Dossierkost Inzet A4a-A4b uur 42,30 €            

ARTIKEL
ADMINISTRATIE ALLE DIENSTEN



EENHEID TARIEF
Stedenbouw Bijkomende woongelegenheid stuk 25,00 €            
Stedenbouw Bijkomend lot (aanvraag en wijziging) stuk 50,00 €            
Stedenbouw Stedenbouwkundig attest stuk 40,00 €            
Stedenbouw Planologisch attest stuk 200,00 €          
Stedenbouw Aangetekende zending stuk 6,35 €              
Stedenbouw Attesten notarissen volledig dossier stuk 70,00 €            
Stedenbouw Attesten notarissen volledig dossier binnen de 2 

werkdagen
stuk 140,00 €          

Stedenbouw Attesten notarissen volledig dossier binnen de 5 
werkdagen

stuk 105,00 €          

Stedenbouw Stedenbouwkundig uittreksel stuk 60,00 €            
Stedenbouw Stedenbouwkundig uittreksel binnen de 2 

werkdagen
stuk 120,00 €          

Stedenbouw Stedenbouwkundig uittreksel binnen de 5 
werkdagen

stuk 90,00 €            

Stedenbouw Vastgoedinformatie type I stuk 35,00 €            
Stedenbouw Vastgoedinformatie type I binnen de 2 werkdagen stuk 70,00 €            
Stedenbouw Vastgoedinformatie type I binnen de 5 werkdagen stuk 50,00 €            
Stedenbouw Conformiteitsattest woning stuk 60,00 €            
Stedenbouw Conformiteitsattest kamerwoning (<6) stuk 60,00 €            
Stedenbouw Supplement per kamer stuk 12,50 €            
Stedenbouw Waarborg 125 euro stuk 125,00 €          
Stedenbouw Waarborg 250 euro stuk 250,00 €          
Stedenbouw Waarborg 500 euro stuk 500,00 €          
Stedenbouw Berekende waarborg stuk var. €

Leefmilieu Eerste compostvat stuk 8,00 €              
Leefmilieu Compostvat stuk 20,00 €            
Leefmilieu Eerste compostbak stuk 50,00 €            
Leefmilieu Compostbak stuk 70,00 €            
Leefmilieu Aanbouwmodule stuk 52,00 €            
Leefmilieu Eerste wormenbak stuk 18,50 €            
Leefmilieu Wormenbak stuk 25,00 €            
Leefmilieu Beluchtingsstok stuk 8,00 €              
Leefmilieu Keukenemmertje stuk 3,80 €              
Leefmilieu Opruimen sluikstorten
Leefmilieu > dossierkost stuk 65,00 €            
Leefmilieu > verplaatsingskost km 1,00 €              
Leefmilieu > loonkost uur 33,00 €            
Leefmilieu > stortkosten (op factuur) stuk var. €

Volkstuinen Drevetuintjes - tuintje 50 m² huur/jaar 30,00 €            
Volkstuinen Drevetuintjes - tuintje 40 m² huur/jaar 25,00 €            
Volkstuinen Drevetuintjes - tuintje 25 m² huur/jaar 15,00 €            
Volkstuinen Drevetuintjes - twee verhoogde moestuinbakken huur/jaar 5,00 €              
Volkstuinen Drevetuintjes - grote berging huur/jaar 15,00 €            
Volkstuinen Drevetuintjes - tuinkast huur/jaar 10,00 €            

ARTIKEL
GRONDGEBIED EN PATRIMONIUM



Omgeving Digitale aanvraag stedenbouwkundige handelingen 
zonder architect

stuk 40,00 €            

Omgeving Digitale aanvraag met architect stuk 60,00 €            
Omgeving Analoge aanvraag zonder architect stuk 60,00 €            
Omgeving Projecten op Vlaamse of Provinciale lijst of IIOA 

klasse 1
stuk 200,00 €          

Omgeving IIOA klasse 2 stuk 200,00 €          
Omgeving IIOA omvat een Project-MER of een OVR stuk 1.500,00 €      
Omgeving IIOA met een GPBV-installatie stuk 1.200,00 €      
Omgeving Digitale aanvraag met stedenbouwkundige 

handelingen en IIOA klasse 1
stuk 260,00 €          

Omgeving Digitale aanvraag met stedenbouwkundige 
handelingen en IIOA klasse 2

stuk 260,00 €          

Omgeving Digitale aanvraag met stedenbouwkundige 
handelingen en IIOA omvat een Project-MER of een 
OVR

stuk 1.560,00 €      

Omgeving Digitale aanvraag met stedenbouwkundige 
handelingen en IIOA met een GPBV-installatie

stuk 1.260,00 €      

Omgeving Digitale aanvraag voor het verkavelen van gronden 
zonder wegenaanleg

stuk 50,00 €            

Omgeving Digitale aanvraag voor het verkavelen van gronden 
met wegenaanleg

stuk 100,00 €          

Omgeving Digitale aanvraag voor een bijstelling van een 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden zonder wegenaanleg

stuk 50,00 €            

Omgeving Digitale aanvraag voor een bijstelling van een 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden met wegenaanleg

stuk 100,00 €          

Omgeving Digitale aanvraag tot omgevingsvergunning voor 
kleinhandelsactiviteiten

stuk 75,00 €            

Omgeving Digitale meldingsaanvraag stuk 40,00 €            
Omgeving Analoge meldingsaanvraag stuk 60,00 €            
Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking van 

de milieuvoorwaarden, IIOA klasse 1
stuk 200,00 €          

Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking van 
de milieuvoorwaarden, IIOA klasse 2

stuk 200,00 €          

Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking van 
de milieuvoorwaarden, IIOA omvat een Project-MER 
of een OVR

stuk 1.200,00 €      

Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking van 
de milieuvoorwaarden, IIOA met eenGPVB-
installatie

stuk 1.200,00 €      

Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking van 
de milieuvoorwaarden, digitale aanvraag met 
stedenbouwkundige handelingen en IIOA klasse 1

stuk 260,00 €          

Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking van 
de milieuvoorwaarden, digitale aanvraag met 
stedenbouwkundige handelingen en IIOA klasse 2

stuk 260,00 €          

Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking van 
de milieuvoorwaarden, digitale aanvraag met 
stedenbouwkundige handelingen en IIOA omvat 
een Project-MER of een OVR

stuk 1.260,00 €      



Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking van 
de milieuvoorwaarden, digitale aanvraag met 
stedenbouwkundige handelingen en IIOA met een 
GPBV-installatie

stuk 1.260,00 €      

Omgeving Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking van 
de milieuvoorwaarden bij een analoge aanvraag 
bovenop de andere procedurekosten

stuk 20,00 €            

Omgeving Melding van een overdracht van een IIOA, digitale 
aanvraag

stuk 40,00 €            

Omgeving Melding van een overdracht van een IIOA, analoge 
aanvraag

stuk 60,00 €            

Omgeving Melding met vraag tot omzetting van een 
milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een 
permanente vergunning, digitale aanvraag

stuk 40,00 €            

Omgeving Melding met vraag tot omzetting van een 
milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een 
permanente vergunning, analoge aanvraag

stuk 60,00 €            

Omgeving Projectvergadering stuk 100,00 €          

Patrimonium Markt m + dag 1,00 €              
Patrimonium Markt (jaarabonnement) m 0,70 €              
Patrimonium Markt (abonnement half jaar) m 0,75 €              
Patrimonium Privatieve ingebruikname openbaar domein m² + maand 5,00 €              
Patrimonium Inrichten terrassen en andere voorzieningen m² 12,00 €            
Patrimonium Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
Patrimonium openbaar domein:
Patrimonium > werken in rijwegen m + dag 2,14 €              
Patrimonium > werken aan voetpaden m + dag 1,64 €              
Patrimonium > werken in aardewegen m + dag 0,99 €              
Patrimonium Dringende werken, aansluitingswerken en 

herstellingen <3m²
aansluitpunt 1,00 €              

Patrimonium Compensatievergoeding aansluitpunt 0,50 €              
Patrimonium Herstellen schade aan openbaar domein, e.a. 

tussenkomsten
Patrimonium > dossierkost stuk 65,00 €            
Patrimonium > verplaatsingskost km 1,00 €              
Patrimonium > loonkost uur 33,00 €            
Patrimonium > forfait klein materiaal stuk 30,00 €            
Patrimonium > forfait verkeerspaal stuk 50,00 €            
Patrimonium > bijzondere herstelkosten (op factuur) stuk var. €
Patrimonium Set 2 verkeersborden 'verboden parkeren' stuk 180,00 €          
Patrimonium Verkeersbord 'verboden parkeren' stuk 60,00 €            
Patrimonium Verkeersbord 'verboden parkeren' + voet stuk 90,00 €            
Patrimonium Voet van verkeersbord 'verboden parkeren' stuk 30,00 €            
Patrimonium Boete laattijdig terugbrengen verkeersborden stuk 25,00 €            

Verkeer Reglementair parkeren in blauwe zone dag -  €                
Verkeer Niet-reglementair parkeren in blauwe zone dag 15,00 €            

Afschriften Afdruk A4 z/w recto stuk 0,13 €              
Afschriften Afdruk A4 z/w recto/verso stuk 0,18 €              
Afschriften Afdruk A4 kleur recto stuk 0,25 €              
Afschriften Afdruk A4 kleur recto/verso stuk 0,35 €              



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



EENHEID TARIEF
Bibliotheek Lidgeld 18+ persoon 5,00 €              
Bibliotheek Vervangen lenerspas stuk 2,50 €              
Bibliotheek IBL-aanvraag monografie stuk 1,50 €              
Bibliotheek IBL-aanvraag artikel stuk 1,50 €              
Bibliotheek IBL-aanvraag multimedia stuk 1,50 €              
Bibliotheek IBL bij Belgische wetenschappelijke bib stuk var. €
Bibliotheek Kopie IBL-artikel stuk 0,10 €              
Bibliotheek Boekreservatie stuk 0,50 €              
Bibliotheek Boete stuk + dag 0,10 €              
Bibliotheek Vervangen RFID-tag stuk 1,00 €              
Bibliotheek Kopie of print zw/w stuk 0,10 €              
Bibliotheek Kopie of print kleur stuk 0,40 €              

Economie Kadobon 5 euro stuk 5,00 €              
Economie Kadobon 10 euro stuk 10,00 €            
Economie Kadobon 20 euro stuk 20,00 €            

Toerisme Fietsnetwerkkaart stuk 9,00 €              
Toerisme Fiets- en wandelkaarten var. 3,00 - 6,00 €

Sport Volksspel stuk 4,00 €              
Sport Schade of verlies (koperen of houten schijf 

groot/klein)
stuk 15,00 €            

Sport Schade of verlies (gaaibol, kegel, ring) stuk 20,00 €            
Sport Laattijdig terugbrengen van gehuurde spelen  

volksspel
stuk 10,00 €            

Sport Kubb stuk 10,00 €            
Sport Schade of verlies (koning, kubbs, werpstokken, 

veldpaaltjes)
stuk 5,00 €              

Sport Golfset stuk 20,00 €            
Sport Schade of verlies ijzer graphite stuk 40,00 €            
Sport Schade of verlies putter dames/heren stuk 40,00 €            
Sport Schade of verlies (golfballetjes, afslagpunten, 

puttingdoeljtes)
stuk 10,00 €            

Sport Schade of verlies golftas stuk 100,00 €          
Sport Pannakooi stuk 25,00 €            
Sport Clubtarieven (min. 7 maand):
Sport > Sporthal I en II (1/3) uur 3,00 €              
Sport > Sporthal I en II (2/3) uur 6,00 €              
Sport > Sporthal I en II (3/3) uur 9,00 €              
Sport > Judozaal uur 3,00 €              
Sport > Schietstand uur 3,00 €              
Sport > Zaal onder tribune I en II uur 3,00 €              
Sport > Bokszaal uur 3,00 €              
Sport > Polyvalente zaal uur 3,00 €              
Sport > Tennisvelden jaar 575,00 €          
Sport > Voetbalvelden jaar 395,00 €          
Sport > Voetbalvelden met verlichting jaar 435,00 €          

ARTIKEL
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Sport Atleketiekpiste jaar 345,00 €          
Sport Individueel en éénmalig verhuren:
Sport > Sporthal I en II (1/3) uur 7,00 €              
Sport > Sporthal I en II (2/3) uur 14,00 €            
Sport > Sporthal I en II (3/3) uur 21,00 €            
Sport > Judozaal uur 16,00 €            
Sport > Schietstand halve dag 115,00 €          
Sport > Zaal dansvormen en andere uur 3,00 €              
Sport > Zaal Olympisch doelschieten uur 3,00 €              
Sport > Terrein 1 + tribune dag 145,00 €          
Sport > Gymhal uur 20,00 €            
Sport > Voetbalveld zonder verlichting 28,00 €            
Sport > Voetbalveld met verlichting 45,00 €            
Sport > Atletiekpiste zonder verlichting 28,00 €            
Sport > Atletiekpiste met verlichting 45,00 €            
Sport > Tennisveld zonder verlichting uur 20,00 €            
Sport > Tennisveld met verlichting uur 22,00 €            
Sport > Krachtbalveld zonder verlichting 20,00 €            
Sport > Krachtbalveld met verlichting 22,00 €            
Sport Evenementenhal categorie 1 weekend -  €                
Sport Evenementenhal 1/3 categorie 2 weekend 150,00 €          
Sport Evenementenhal 2/3 categorie 2 weekend 240,00 €          
Sport Evenementenhal 3/3 categorie 2 weekend 320,00 €          
Sport Evenementenhal 1/3 categorie 3 weekend 300,00 €          
Sport Evenementenhal 2/3 categorie 3 weekend 480,00 €          
Sport Evenementenhal 3/3 categorie 3 weekend 640,00 €          
Sport Polyvalente zaal categorie 1 dagdeel -  €                
Sport Polyvalente zaal categorie 2 dagdeel 25,00 €            
Sport Polyvalente zaal categorie 3 dagdeel 60,00 €            
Sport Vergaderzaal categorie 1 dagdeel -  €                
Sport Vergaderzaal categorie 2 dagdeel 15,00 €            
Sport Vergaderzaal categorie 3 dagdeel 30,00 €            
Sport Vergaderzaal voor bestuursvergaderingen dagdeel -  €                
Sport
Sport Start to move 50-plussers les 2,00 €              
Sport Start to move 50-plussers 10-beurten kaart 10 beurten 15,00 €            
Sport Sportklas op maandag, dinsdag, donderdag of 

vrijdag
dag 3,50 €              

Sport Sportklas op woensdag dag 3,00 €              
Sport Sportklas hele week (van maandag tot en met 

vrijdag)
week 17,00 €            

Sport Zumba voor 50-plussers - 11 lessen 11 lessen 45,00 €            
Sport Kijk! Ik fiets! 12,00 €            
Sport Ladies Sports Nicht 20,00 €            
Sport Sportkamp halve dag kind 7,00 €              
Sport Sportkamp volle dag kind 14,00 €            
Sport Seniorensportdag: sportactiviteit + koffie/taart OF 

ontbijt
halve dag 8,00 €              

Sport Seniorensportdag: sportactiviteit + maaltijd + 
taart/koffie

dag 16,00 €            



Sport Doe aan sport beurs kind 3,50 €              
Sport City Run: voorinschrijving deelnemer 8,00 €              
Sport City Run: inschrijving dag zelf deelnemer 10,00 €            

Jeugd Jeugdkamp/activiteit korte schoolvakantie halve 
dag

kind 7,00 €              

Jeugd Jeugdkamp/activiteit korte schoolvakantie volle dag kind 14,00 €            

Jeugd Speelpleinwerking kind 3,00 €              
Jeugd Speelpleinwerking - daguitstap kind 14,00 €            

Kinderopvang Halve dag opvang kind 7,00 €              
Kinderopvang Volledige dag opvang kind 14,00 €            
Kinderopvang Per begonnen kwartier opvang met een max. van 7 

euro halve dag / 14 euro volle dag
kind 0,75 €              

Kinderopvang Warme maaltijd kind 3,00 €              
Kinderopvang Boete - kind te laat afhalen - per begonnen kwartier 

na sluitingstijd
kind 2,50 €              

Kinderopvang Boete - laattijdig annuleren - volle dag kind 8,50 €              
Kinderopvang Boete - laattijdig annuleren - halve dag kind 5,00 €              

Gemeenschapscentrum Grote zaal categorie 1 dagdeel -  €                
Gemeenschapscentrum Grote zaal categorie 2 dagdeel 25,00 €            
Gemeenschapscentrum Grote zaal categorie 3 dagdeel 50,00 €            
Gemeenschapscentrum Brasserie categorie 1 dagdeel -  €                
Gemeenschapscentrum Brasserie categorie 2 dagdeel 25,00 €            
Gemeenschapscentrum Brasserie categorie 3 dagdeel 50,00 €            
Gemeenschapscentrum Vergaderzaal J&O voor bestuursvergadering dagdeel -  €                
Gemeenschapscentrum Polyvalente ruimte bib categorie 1 dagdeel -  €                
Gemeenschapscentrum Polyvalente ruimte bib categorie 2 dagdeel 15,00 €            
Gemeenschapscentrum Polyvalente ruimte bib categorie 3 dagdeel 30,00 €            
Gemeenschapscentrum Polyvalente ruimte bib voor bestuursvergadering dagdeel -  €                
Gemeenschapscentrum Vergaderzaal bib voor bestuursvergadering dagdeel -  €                
Gemeenschapscentrum Cultuurfabriek categorie 1 dagdeel -  €                
Gemeenschapscentrum Cultuurfabriek categorie 2 dagdeel 25,00 €            
Gemeenschapscentrum Cultuurfabriek categorie 3 dagdeel 50,00 €            
Gemeenschapscentrum Marktplein categorie 1 dag -  €                
Gemeenschapscentrum Marktplein categorie 2 dag -  €                
Gemeenschapscentrum Marktplein categorie 3 dag -  €                
Gemeenschapscentrum Afname drank in brasserie stuk 0,80 €              
Gemeenschapscentrum Afname drank in bib stuk 0,80 €              
Gemeenschapscentrum Afname drank in Cultuurfabriek stuk 0,80 €              

Evenementen Bijdrage vuurwerk kermis september grootte 20,00-60,00 €



EENHEID TARIEF
Peuter + 1e kleuter Kermisbezoek bezoek 3,00 €              
Peuter + 1e kleuter Schoolreis reis 20,00 €            
Peuter + 1e kleuter Rest 22,00 €            
2e kleuter Kermisbezoek bezoek 3,00 €              
2e kleuter Schoolreis reis 23,00 €            
2e kleuter Rest 19,00 €            
3e kleuter Kermisbezoek bezoek 3,00 €              
3e kleuter Schoolreis reis 23,00 €            
3e kleuter Zwemmen (vervoer + inkom) 3 beurten 15,00 €            
3e kleuter Rest 4,00 €              
1e lager Kermisbezoek bezoek 3,00 €              
1e lager Zwemmen (vervoer) - inkom gratis 10 beurten 30,00 €            
1e lager DAS-beurs deelname 3,50 €              
1e lager Schoolreis reis 29,00 €            
1e lager Toneel Davidsfonds toneel 4,50 €              
1e lager Rest 20,00 €            
2e lager Kermisbezoek bezoek 3,00 €              
2e lager Zwemmen (vervoer + inkom) 10 beurten 50,00 €            
2e lager DAS-beurs deelname 3,50 €              
2e lager Schoolreis reis 29,00 €            
2e lager Toneel Davidsfonds toneel 4,50 €              
3e lager + 4e lager Zwemmen (vervoer + inkom) 10 beurten 50,00 €            
3e lager + 4e lager DAS-beurs deelname 3,50 €              
3e lager + 4e lager Schoolreis reis 30,00 €            
3e lager + 4e lager Toneel Davidsfonds toneel 4,50 €              
3e lager + 4e lager Rest 2,00 €              
5e lager + 6e lager Zwemmen (vervoer + inkom) 10 beurten 50,00 €            
5e lager + 6e lager DAS-beurs deelname 3,50 €              
5e lager + 6e lager Schoolreis reis 30,00 €            
5e lager + 6e lager Rest 6,50 €              
1e lager - 6e lager Sportklassen dag 3,50 €              
1e lager - 6e lager Sportklassen halve dag 3,00 €              
Alle kleuters Fluojas (bij verlies) stuk 5,00 €              
Alle kleuters Warme maaltijd stuk 2,20 €              
Alle kleuters Middagtoezicht kind/dag 2,25 €              
Alle kleuters Koekjes stuk 0,75 €              
Alle kleuters Vakantieblaadjes stuk 8,00 €              
Alle kleuters Klasfoto stuk 2,00 €              
Alle kleuters Kerstmenu stuk 5,00 €              
Alle kleuters Grootouderfeest per persoon 2,00 €              
1e lager - 6e lager Turn T-shirt stuk 9,00 €              
1e lager - 6e lager Turnbroek stuk 7,00 €              
1e lager - 6e lager Fluojas (bij verlies) stuk 5,00 €              
1e lager - 6e lager Warme maaltijd stuk 2,50 €              
1e lager - 6e lager Middagtoezicht kind/dag 2,25 €              
1e lager - 6e lager Vakantieblaadjes stuk 8,00 €              
1e lager - 6e lager Klasfoto stuk 2,00 €              
1e lager - 6e lager Nieuwjaarsbrieven stuk 0,80 €              
1e lager - 6e lager Kerstmenu stuk 5,00 €              
1e lager - 6e lager Grootouderfeest per persoon 2,00 €              

ARTIKEL
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EENHEID TARIEF
Duplo's + lego's Kermisbezoek bezoek 3,00 €              
Duplo's + lego's Zwemmen (vervoer + inkom) 10 beurten 50,00 €            
Duplo's + lego's DAS-beurs deelname 3,50 €              
Duplo's + lego's Schoolreis reis 29,00 €            
Duplo's + lego's Toneel Davidsfonds toneel 4,50 €              
Mikado's + memory's Zwemmen (vervoer + inkom) 10 beurten 50,00 €            
Mikado's + memory's DAS-beurs deelname 3,50 €              
Mikado's + memory's Schoolreis reis 29,00 €            
Mikado's + memory's Toneel Davidsfonds toneel 4,50 €              
Mikado's + memory's Rest 3,00 €              
Stratego's Zwemmen (vervoer) - inkom gratis 10 beurten 30,00 €            
Stratego's DAS-beurs deelname 3,50 €              
Stratego's Schoolreis reis 29,00 €            
Stratego's Rest 27,50 €            
Alle klassen Sportklassen dag 3,50 €              
Alle klassen Sportklassen halve dag 3,00 €              
Alle klassen Turn T-shirt stuk 9,00 €              
Alle klassen Turnbroek stuk 7,00 €              
Alle klassen Fluojas (bij verlies) stuk 5,00 €              
Alle klassen Warme maaltijd stuk 2,50 €              
Alle klassen Middagtoezicht kind/dag 2,25 €              
Alle klassen Klasfoto stuk 2,00 €              
Alle klassen Kerstmenu stuk 5,00 €              
Alle klassen Grootouderfeest per persoon 2,00 €              

ARTIKEL
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