Stad Leuven -financiën
Retributiereglement op de afgifte van afschriften van bestuursdocumenten - wijziging
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

OPENBARE ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2001

De gemeenteraad,
Gelet op de toestand van de stadsfinanciën;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 april 1998 aangaande hetzelfde onderwerp;
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de
provincies en gemeenten;
Overwegende dat de gemeenten en de provincies conform de artikels 4 en 13 van voornoemde
wet, een vergoeding kunnen vragen voor de afgifte van afschriften van bestuursdocumenten;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald op de artikelen 117 en 118;
Gelet op de invoering van de euro;
Overwegende dat de tarieven vanaf 1 januari 2002 in euro dienen uitgedrukt te worden;
Gelet op de besprekingen gevoerd in de raadscommissie "financiën, middenstand en
toerisme";
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT :
Artikel 1

Er wordt een retributie geheven op de afgifte van afschriften van
bestuursdocumenten.

Artikel 2

Diegene die het afschrift aanvraagt is de retributie verschuldigd.

Artikel 3

Het bedrag van de vergoeding wordt berekend per bestuursdocument en per
aanvraag.

Artikel 4

De vergoeding wordt als volgt vastgesteld:

- € 0,05 per bladzijde en € 0,07 per bladzijde recto-verso wanneer het afschrift in
zwart-wit versie wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is dan A4, met
een minimum van € 0,25 per document;
- € 0,10 per bladzijde en € 0,15 per bladzijde recto-verso wanneer het afschrift in
zwart-wit versie wordt verstrekt op een formaat dat groter is dan formaat A4
maar niet groter dan A3, met een minimum van € 0,50 per document;
- € 0,20 per bladzijde wanneer het afschrift in zwart-wit versie wordt verstrekt
op een formaat dat groter is dan formaat A3, met een minimum van € 0,60 per
document.
Voor bepaalde documenten wordt de vergoeding forfaitair vastgesteld :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

voor de agenda van de gemeenteraad:
voor het beknopt verslag van de gemeenteraad:
voor de gedocumenteerde agenda van de gemeenteraad:
voor het jaarverslag:
voor de begroting:
voor de begrotingsrekening:
voor de jaarrekening:

€ 7,50 per jaar
€ 15,00 per jaar
€ 100,00 per jaar
€ 17,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 17,00

Op verzoek van de onderwijsinstellingen worden de bescheiden vermeld onder de
punten 5, 6 en 7 vrijgesteld van deze retributie, op voorwaarde dat deze financiële
informatie deel uitmaakt van de leerstof.
Artikel 5

De vergoeding is contant betaalbaar tegen kwijting bij het afleveren van het afschrift. Indien het afschrift per post aan de aanvrager moet worden gezonden,
moet de retributie vooraf gestort worden. In dat geval wordt het bedrag van de
vergoeding vermeerderd met de portkosten.

Artikel 6

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

Artikel 7

Wanneer het gevraagde afschrift onder de toepassing van andere verordeningen
zou vallen is dit reglement niet van toepassing.

Artikel 8

Onderhavig reglement wordt van kracht op 1 januari 2002;

Artikel 9

Het gemeenteraadsbesluit van 20 april 1998 aangaande hetzelfde onderwerp
wordt opgeheven vanaf het in voege treden van onderhavig besluit.

Artikel 10 Dit besluit zal voor kennisneming naar de heer gouverneur gezonden worden.
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/126302
--------------------------------------------------------------Aan het college van burgemeester en schepenen van Leuven.
Deze beslissing is voor kennisneming aangenomen.
Leuven, 16 januari 2002
Namens de gouverneur
(w.g.) Geert Demarsin
adjunct van de directeur
Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet.
te Leuven, 22 februari 2002
de stadssecretaris

de burgemeester

(w.g.) Paul Hennes

(w.g.) Louis Tobback

