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08. Retributie voor administratieve prestaties
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43;
Overwegende dat het afleveren van allerlei inlichtingen uit de gegevensbestanden van de gemeente
een zware last betekent voor de gemeente en dat het billijk is hiervoor een vergoeding te vragen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur artikel 20, §3;
Gelet e-mail van 25 maart 2014 van het bestuurlijk toezicht ter verbetering van het reglement;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende een redelijke kostprijs als retributie mag worden gevraagd;
Overwegende het verschil in een kleurenafdruk en een zwart-wit kopie;
Beslist eenparig:
Art.1. Met ingang van heden en eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente
Wijnegem onder de navolgende voorwaarden een retributie geheven voor administratieve prestaties.
Het retributiereglement is niet van toepassing op het afleveren van het model inlichtingenformulier
vastgoedinformatie waarvoor een aparte retributie wordt vastgesteld.
Art.2. Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
a) Voor inlichtingen die opzoekingen vergen uit de archiefstukken die de duur van één uur
overschrijden, wordt een vergoeding gevraagd van 30 euro per uur opzoeking met een minimum van
30 euro.
b) Prijs per afdruk van een bestuursdocument
Kleur
Formaat
Prijs/ bladzijde
zwart-wit

A4

€ 0,05

kleur
A4
€ 0,10
Art.3. De retributie wordt geheven op het ogenblik van de aanvraag. Het bewijs van de betaling blijkt
uit het betalingsbewijs, waarop het retributiebedrag is vermeld.
Art.4. Zijn van de retributie vrijgesteld:
a) de stukken welke krachtens een wet, een K.B. of een overheidsverordening zijn voorgeschreven;
b) de instanties die ingevolge wetsbepalingen zijn vrijgesteld van retributierechten, de gerechtelijke
overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen
van openbaar nut;
c) de mededelingen door de politie aan de verzekeringsmaatschappijen van inlichtingen omtrent het
gevolg dat werd gegeven ter zake van verkeersongevallen op de openbare weg;
Art.5. Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande reglementen terzake.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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