Stad Leuven – financiën
Retributiereglement op het afleveren van afdrukken van grafische documenten en de
bijhorende stukken en diverse plannen - wijziging
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

OPENBARE ZITTING VAN 22 APRIL 2002
De gemeenteraad,
Gelet op de toestand van de stadsfinanciën;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2001 aangaande hetzelfde onderwerp;
Overwegende dat de basiskaart wordt bijgewerkt in het huidige GIS systeem G@lileo en dat deze
gegevens via een uitwisselingsformaat kunnen verkocht worden;
Overwegende dat analyses en simulaties uit G@lileo kunnen aangemaakt en verkocht worden ;
Overwegende dat de tarieven hiervoor best opgenomen in het retributiereglement;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald op de artikelen 117 en 118;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT:
Artikel 1

Er wordt een retributie gevestigd op het afleveren van:
•
afdrukken van grafische documenten en de bijhorende stukken en diverse plannen;
•
digitale informatie op informatiedrager;
•
analyseresultaten.

Artikel 2

De retributie is van toepassing voor de verkoop van gegevens aan externe personen of
instellingen. De retributie is niet van toepassing voor levering van gegevens aan
overheidsdiensten of aan dienstverleners die in opdracht van de stad Leuven werken of
diensten uitvoeren.
De informatie kan slechts aangekocht worden mits ondertekening van een overeenkomst
over de beperking van het gebruiksrecht en waarin algemene aankoopvoorwaarden
worden gesteld.

Artikel 3

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

Analoge afdrukken:
a) niet-gekleurde afdrukken: € 0,05 per dm² of deel van een dm² oppervlakte met een
minimum bedrag van € 1,00 per afdruk of uittreksel;
b) gekleurde afdrukken: € 0,40 per dm² of deel van een dm² oppervlakte met een minimum
bedrag van € 4,00 per afdruk of uittreksel;
c) niet-gekleurd straatnamenplan van de stad, met bijhorende straatnamenlijst: € 2,50;

d) informatie uit G@lileo met visualisatie van algemeen toegankelijke objecten: € 5,00 per
m² met een minimum van € 2,00;
e) analyse en/of simulatieresultaat uit G@lileo: € 62,00 per uur verhoogd met € 5,00 per m²
met een minimum van € 2,00;
Digitale informatie op informatiedrager
f) voor de digitale basiskaart: € 22,60 per ha;
g) voor de digitale straatnamenkaart: € 250,00;
h) digitale informatie uit G@lileo met visualisatie van algemeen toegankelijke objecten: €
35,00 per ha;
i) actualisatie van digitale informatie onder i: aantal dagdelen aan € 250,00 per halve dag;
j) analyse en/of simulatieresultaat (éénmalig) uit G@lileo: € 62,00 per uur;
k) actualisatie van analyse en/of simulatieresultaat onder j): aantal dagdelen aan € 250,00
per halve dag.
Artikel 4

De retributie is verschuldigd door de aanvragers en dient vooraf betaald te worden.

Artikel 5

De betaling van de retributie brengt de vrijstelling mee van andere belastingen of
retributies, die eventueel om dezelfde redenen ten voordele van de stad Leuven
vastgesteld zijn voor het afleveren van administratieve stukken of inlichtingen.

Artikel 6

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd
worden.

Artikel 7

De gerechtelijke overheden en de openbare besturen zijn van de retributie vrijgesteld.

Artikel 8

Het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2001 aangaande hetzelfde onderwerp wordt
opgeheven vanaf de datum van het in voege treden van onderhavig reglement.

Artikel 9

Dit besluit wordt voor kennisgeving aan de heer gouverneur van de provincie VlaamsBrabant gezonden.

Gedaan in zitting ten stadhuize, datum als hierboven.
Op last van de raad:
de stadssecretaris

de burgemeester-voorzitter

(w.g.) Paul Hennes

(w.g.) Louis Tobback

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
afdeling Vlaamse Gemeenschap - dienst financiën
kenmerk VGF/BEL/LW/cvs/133057
--------------------------------------------------------------Aan het college van burgemeester en schepenen van Leuven.
Deze beslissing is voor kennisneming aangenomen.
Leuven, 31 mei 2002
Namens de gouverneur
(w.g.) Geert Demarsin
adjunct van de directeur

Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet.
te Leuven, 9 september 2002
de stadssecretaris

de burgemeester

(w.g.) Paul Hennes

(w.g.) Louis Tobback

