UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeentebestuur WICHELEN
Zitting van 18 december 2013.
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

Kenneth Taylor, burgemeester.
Luc Galle, voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut,
Christoph Van de Wiele, schepenen.
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van
Steendam, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els
Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop,
raadsleden.
Frans Coppens, secretaris

17. Retributiereglement voor het afleveren van fotokopies aan verenigingen

De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 november 2007
inzake de vaststelling van een retributie voor het afleveren van fotokopies aan verenigingen;
Overwegende dat het afleveren van fotokopies van
documenten een uitgave betekent voor de gemeente;
Overwegende dat het opportuun is de tarieven te koppelen
aan de gezondheidsindex om een jaarlijkse aanpassing van de levensduur te kunnen realiseren;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
inzake het bestuurlijk toezicht;
Met algemene stemmen
Besluit.
Art. 1 – Met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd
op het afleveren van afschriften of fotokopies van documenten die op verzoek van een vereniging
worden afgeleverd door het gemeentebestuur.
De retributie bedraagt € 0,06 per bladzijde of gedeelte van een bladzijde van gewoon
handelsformaat (A4) en € 0,12 per bladzijde of gedeelte van een bladzijde van dubbel
handelsformaat ( A3).
Voor een gekleurde bladzijde of gedeelte van een bladzijde van gewoon handelsformaat bedraagt de
retributie € 0,10, van dubbel handelsformaat € 0,20.

Art. 2 - De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon die uit naam van een vereniging
actief op de gemeente de fotokopie of het afschrift vraagt. Zij moet betaald worden bij het afleveren
van de fotokopie.
Art. 3 – De bovenvermelde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden
op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule
R x I waarbij :
i
R = tarief zoals vastgesteld in artikel 1en 2 van dit besluit
I = index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2014 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2015
i = de index van de maand december 2013
Art. 4 – De beslissing zal aan de heer Gouverneur opgestuurd worden.

Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,
get. Coppens.

De voorzitter,
get. Galle.
Voor eensluidend afschrift,

De secretaris,

De voorzitter,

