STAD LEUVEN
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad
-----------------------------------------------------------------------------------ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2007
------------------------------------------------------------------------------------

Aanwezig :

Financiën -

de heer Tobback, burgemeester-voorzitter;
de heren Devlies, Brepoels, mevrouw Brouwers, de heren Robbeets, Vansina, mevrouwen
Vandevoort, Fannes en de heer Ridouani, schepenen;
mevrouw Aelvoet, de heren Bellens, Beckers, Bex, Bracquené, Bruggemans, mevrouw
Ceysens, de heer Coninx, mevrouwen Dahmani, Demuynck, El Abouzi, de heren El
Khadraoui, Feyfer, Geleyns, Goyvaerts, mevrouwen Ilands, Jiroflée, Karrouche, Keirsebilck,
Kindekens, de heer Laeremans, mevrouwen Madrid, Mahani, de heren Mortelmans, Neefs,
mevrouw Nuyens, de heren Oversteyns, Ponsaerts, mevrouwen Saelens, Smolders, Van Hoof,
Van Rafelghem, Vanneck, de heer Verheyen, mevrouwen Verlinden en Wellens, raadsleden;
de heer Vriens, stadssecretaris

Retributiereglement op het afleveren van administratieve documenten
en/of het verrichten van administratieve handelingen buiten de normale
werkuren - Wijziging - Goedkeuring

De gemeenteraad,
Gelet op de toestand van de stadsfinanciën;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2001 aangaande het retributiereglement op het
afleveren van reispassen en identiteitskaarten voor volwassenen buiten de normale werkuren;
Overwegende dat een uitbreiding van het reglement tot alle administratieve documenten en/of
administratieve handelingen zich opdringt gezien de loketdiensten meer en meer geconfronteerd
worden met het feit dat er buiten de normale werkuren een personeelslid wordt opgeroepen om een
administratief document (bijvoorbeeld een rijbewijs) af te leveren die, meestal uit vergetelheid, niet
tijdig werd aangevraagd of afgehaald;
Gelet op de besprekingen gevoerd in de raadscommissie financiën;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT :
Artikel 1

Er wordt een retributie gevestigd op het afleveren van administratieve documenten en/of
het verrichten van administratieve handelingen buiten de normale werkuren.

Artikel 2

De retributie wordt vastgesteld op € 62,00 per administratief document en/of
administratieve handeling.

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Artikel 4

De retributie moet betaald worden bij de aflevering van het administratief document
en/of het verrichten van de administratieve handeling.

Artikel 5

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

Artikel 6

Onderhavig reglement wordt van kracht op 1 januari 2008;

Artikel 7

Het besluit van 26 november 2001 wordt opgeheven vanaf de datum van het van kracht
worden van onderhavig besluit.

Artikel 8

Dit besluit zal voor kennisneming naar de heer gouverneur gezonden worden. Het wordt
van kracht na de bekendmaking overeenkomstig de wet.

Goedgekeurd met algemene stemmen.
Gedaan in zitting ten Stadhuize, datum als hierboven.
Op last van de raad:
de stadssecretaris

de voorzitter

Gust Vriens

Louis Tobback

