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Openbare vergadering

Retributiereglement voor het afleveren van fotokopiën en reproduct¡es
De gemeenteraad

Feiten en context
Het reglement dient vernieuwd te worden gezien de gewijzigde reglementering en de actuele
kost voor de gemeente.
De gemeente vraagt een retributie aangezien er kosten gemaakt worden door het bestuur om
te voldoen aan de noden van de aanvrager, De tarieven zijn aangepast aan de actuele kost
voor de gemeente.
Op heden bedraagt de kost van een zwart/wit kopie small 0,0031 euro en large 0,Q062 euro.
De kost voor een kleur kopie bedraagt small 0,031 euro en large 0,062 euro.
Volgende wijzigingen worden voorgesteld aan de gemeenteraad:
- de retributie op gemeenteraadsagendals en adressenlijsten worden geschrapt
- de vrijstelling voor behoeftige personen wordt geschrapt
- de retributie wordt verhoogd van 0,10 euro naar 0,15 euro, van 0,25 euro naar 0,65 euro
en van 2,50 euro naar 3,00 euro
- periode waarop het reglement betrekking heeft, wordt aangepast

Hogere regelgeving
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De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OI7 en latere wijzigingen
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en
raad pleegbaarheid
De omzendbrief KB/ABB 2OI9/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefisca liteit

Vorige beslissingen

.
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Gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2009 betreffende retributie voor het afleveren
van fotokopieën, adressenlijsten en gemeenteraadsagenda's aan derden
Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement voor het
innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:
Lokaal bestuur De Pinte
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Aftikel

1.

Er wordt een retributie geheven op fotokopieën en reproducties

Artikel

2.
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die om levering van

de fotokopieën verzoekt en moet betaald worden bij de afgifte van de fotokopieën,

Artikel 3.
Zijn van de retributie vrijgesteld:
- de inlichtingen en stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit, een
besluit van de Vlaamse regeririg of een andere overheidsverordening kosteloos door het
bestuur dienen te worden afgegeven;
- de inlichtingen en stukken die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van de heffing van een
belasting of retributie ten behoeve van het bestuur krachtens een wet, decreet, verordening
of besluit van het lokaal bestuur;
- de inlichtingen en stukken afgegeven aan de gerechtelijke overheden, de openbare besturen
en de daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut.

AÉikel 4.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:

-

Per fotokopie

zwart/wit: 0,15 euro voor alle gemaakte kopieën. Indien evenwel het aantal

10 of minder bedraagt, wordt er geen vergoeding aangerekend;

-

Per fotokopie

kleur: 0,65 euro;

Per kopie of scan van een bestuursdocument dat meer dan twee jaar oud is of al in het

archief ligt: 1,00 euro;
- Planafdrukken: 3 euro per mz met een minimum van 3 euro.

AÊikel 5.
Wanneer de gevraagde stukken met de post verstuurd worden, worden de verzendingskosten
aan de retributie toegevoegd

Artikel 6.
tot betaling verzonden. Het verschuldigde bedrag
wordt betaald binnen dertig dagen'vanaf verzending van de betaalbrief.

Aan de retributieplichtige wordt een verzoek

A¡tikel 7.
De retributieplichtige is gehouden alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te
verstrekken.

Artikel 8.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevordeid conform het
gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en
niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen,

Aftikel 9.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur

Artikel

1O.

Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2025.

Artikel 11.
Het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2009 betreffende retributie voor het afleveren van
fotokopieën, adressenlijsten en gemeenteraadsagenda's aan derden wordt vanaf 1 augustus
2020 opgeheven.
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