Stad Leuven - financiën
Retributiereglement op de reproductie van archief- en collectiestukken - wijziging
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

OPENBARE ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2001
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 1999 aangaande hetzelfde onderwerp;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
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’;
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 geheven voor het afleveren van reproducties van archief- en
collectiestukken.
Artikel 2 De retributie wordt als volgt vastgesteld:
zwart/wit reproducties:
• A4-formaat: € 0,50
• A3-formaat: € 1,00
• A2-formaat: € 2,00
• A1-formaat: € 4,00
• A0-formaat: € 8,00
kleurenreproducties:
• A5-formaat: € 1,00
• A4-formaat: € 2,00
• A3-formaat: € 4,00
Reproducties van A1 en A0-formaat zijn bovendien onderworpen aan een vergoeding van €
2,50 voor de administratiekosten.
Artikel 3 Bij verzoek om de reproducties op te slaan op een digitaal medium, wordt de kostprijs van
dat medium doorberekend aan de aanvrager.
Artikel 4 In geval van publicatie, tentoonstelling, film- en video-opnamen of om het even welk ander
openbaar gebruik met winstoogmerk van een reproductie afkomstig van het stadsarchief,

zal er per reproductie afkomstig van het stadsarchief een eenmalig recht van € 25,00
worden aangerekend.
Artikel 5 De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die er om verzoekt. Zij
moet betaald worden binnen de 15 dagen na ontvangst van de desbetreffende rekening.
Artikel 6 Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
Artikel 7 Onderhavig besluit wordt van kracht op 1 januari 2002.
Artikel 8 Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 1999 aangaande hetzelfde onderwerp wordt
ingetrokken vanaf het in voege treden van onderhavig reglement.
Artikel 9 Dit besluit zal voor kennisgeving 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

