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Artikel 1 
 

Er wordt een retributie geheven voor het afleveren van kopieën van 
bestuursdocumenten door de provinciale diensten, met uitzondering van 
documenten in het provinciaal archief waarvoor een specifiek 
retributiereglement van toepassing is. 

 

Artikel 2 

 

Een bestuursdocument is de drager, in welke vorm ook, van informatie 
waarover een bestuursinstantie of milieu-instantie beschikt. 
 
 
Artikel 3 

 

De tarieven worden als volgt vastgesteld: 

 
1° prijzen voor het leveren van kopieën van bestuursdocumenten (excl. 
bestekken) en het produceren van lijsten 
 
a) prijs A4 zwart-wit: 0,10 EUR per bladzijde, 
 
Indien het aantal te kopiëren bladzijden 20 of minder bedraagt, wordt voor het 
bekomen van kopieën geen vergoeding aangerekend. Bedraagt het aantal te 
kopiëren bladzijden meer dan 20, dan wordt een vergoeding aangerekend van 
0,10 EUR per afgeleverde kopie. 
 
b) prijs A3 zwart-wit: 0,15 EUR per bladzijde 
 
c) prijs A4 kleur: 0,40 EUR per bladzijde 
 
d) prijs A3 kleur: 0,80 EUR per bladzijde 
 
Voor het inbinden met ringen of het lijmen wordt in ieder geval 1,25 EUR 
aangerekend 
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2° prijzen plans 
 
a) prijs plan zwart-wit: 2,5 EUR/m² 
b) prijs plan kleur: 10 EUR/m² 
 
3° prijs CD-ROM: 6 EUR 
 
4° prijs DVD: 10 EUR 
 
5° prijs voor het verstrekken van een bestek, samenvattende meetstaat en 
inschrijvingsbiljet in het kader van openbare aanbestedingen: 0,10 EUR per 
bladzijde en 2,5 EUR/m² per plan 
 
Indien het totaalbedrag per dossier minder dan 25 EUR (excl. 
verzendingskosten) bedraagt; wordt voor het bekomen van een bestek, 
samenvattende meetstaat en inschrijvingsbiljet geen vergoeding aangerekend. 
Is het totaalbedrag per dossier 25 EUR of meer (excl. verzendingskosten), dan 
wordt een vergoeding aangerekend van 0,10 EUR per bladzijde en 2,5 EUR/m² 
per plan. 
 
Artikel 4 

 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de kopieën. Indien de 
aanvrager minderjarig is, zijn de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen 
hoofdelijk gehouden tot betaling. 

 

Artikel 5 

 

De retributie is te betalen aan de daartoe aangestelde ambtenaren of wordt 
voldaan door overschrijving op rekeningnummer 091-0112743-58 van de 
provincie Oost-Vlaanderen-Griffie Ontvangsten, Gouvernementstraat 1,  
9000 Gent met vermelding "retributie bestuursdocumenten dossier …". 

 

Artikel 6 

 

Het inzagereglement voor de burger van 12 december 2001 wordt opgeheven 
met ingang van 1 juli 2004. 

De vergoeding voor afschriften zoals bepaald in artikel 8 van voornoemd 
inzagereglement blijft evenwel van toepassing tot op het ogenblik van 
inwerkingtreding van dit reglement. 

 

Artikel 7 
Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Bestuursmemoriaal. 


