
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN KOKSUDE

ARRONDISSEMENT VEURNE OP : 12 juni 2007

GEMEENTE KOKSiJDE Tegenwoordig de heren : L.Deltombe, voorzitter;
M.Vanden Bussche, burgemeester;
D.Van Herck, H.Vollon, D.Dawyndt, schepenen;
E.Depotter, G.Decorte, A.Saubain, P.CasseIman, F.Devos,

R.Gantois, S.Dewulf, C.Castelein, A.Serpieters,
D.VerIinden, C.Vanheule, B.Dalle, C.Bakeroot, K.Deman,
I.Vancayseele, K.D'Haveloose, R.Stekelorum, J.Boons,

raadsleden;
J.Stekelorum, secretaris

DE GEMEENTERAAD,
Bijeengeroepen overeenkomstig en ingevolge art. 19, 20
en 21 van het gemeentedecreet

19. RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE AFGIFTE VAN BESTUURSDOCUMENTEN IN HET KADER VAN
OPENBAARHEID VAN BESTUUR.

Ge!et op de artikelen 42, §3 en 43, §2, 15° van het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en de omzendbrief van 1 december
2006;

Overwegende dat de gemeente overeenkomstig artikel 20 van het decreet een vergoeding kan vragen voor de afgifte
van afschriften van bestuursdocumenten;

Gelet op de omzendbrief BA 2004-003 Gemeentefiscaiiteit - coördinatie van de onderrichtingen van 14 juli 2004.

Besluit: goedgekeurd bij unanimiteit

Art. 1 : Er wordt een retributie gevestigd op de afgifte van afschriften van bestuursdocumenten.

Art 2 : De retributie is verschuldigd door de persoon die het afschrift aanvraagt.

Art. 3 : De retributie is pas verschuldigd voor afschriften die meer dan tien bladzijden behelzen.

Art. 4 : Het bedrag van de vergoeding wordt berekend per bestuursdocument en per aanvraag.

Art. 5 : De vergoeding wordt ais voigt vastgesteld;
§1 - Zwart/wif op een zwart/wif copier - per zijde:
A4: 5 cent per kopie
A3:10 cent per kopie

§2 - Zwart/wit op een kleurencopier - per zijde:
A4:10 cent per kopie
A3:15 cent per kopie

§3 - Kleurkopie op een kleurencopier - per zijde:
A4: 20 cent per kopie
A3: 40 cent per kopie

Art. 6 : De vergoeding moet contant worden betaald bij het afleveren van het afschrift. Indien het stuk wordt
verzonden, moet de retributie vooraf worden gestort. In dat geval wordt het bedrag van de vergoeding vermeerderd
met de portkosten.

Art. 7 : Wanneer het gevraagde afschrift onder de toepassing van andere verordeningen zou vallen, is dit reglement
niet van toepassing.

Art. 8 : Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2007.



Art. 9 ; Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de ontvanger, de financiële dienst en de toezichthoudende
overheid.

Gedaan te Koksijde in zitting datum als boven.
Namens de leden van de raad.
De secretaris, De voorzitter,
get. J. Stekelorum get. L Deltombe

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De secretaris, De voör^itfer,
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Joeri STEKELORUM \ Luc gELTOMBE


