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Aanwezig: 

 
Wim De Visscher, Voorzitter 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, 
Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë 
Wouters, Lut Backx, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, 
Aline Maes, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Dorien Cuylaerts, Burgemeester 

Afwezig:  

 
De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
21. Betreft: GR/2019/217 - Retributiereglement inzake het opzoeken, samenstellen en 

afleveren van administratieve stukken en inlichtingen. Vaststelling.   
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 173; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40 §3 en artikel 41, 14°, 
zoals gewijzigd door art. 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van 
het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 december 2013 houdende de vaststelling van het 
retributiereglement inzake het opzoeken, samenstellen en afleveren van administratieve 
stukken en inlichtingen; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 56, §3, 7° 
bevoegd is voor de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk 
aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt; 
Overwegende dat het billijk lijkt om een retributie te vestigen op het opzoeken, samenstellen 
en afleveren van administratieve stukken en inlichtingen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen:  

Art. 1.- Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd die verschuldigd is voor het opzoeken, samenstellen en afleveren van 
administratieve stukken en inlichtingen.  
De retributie is verschuldigd voor administratieve stukken en inlichtingen inzake specifieke 
zaken of eigendommen en wanneer het opzoeken, samenstellen en afleveren van 
administratieve stukken en inlichtingen ruim opzoekingswerk, zijnde méér dan een uur, vergt.  
Art. 2.- De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het stuk of 
de inlichting vraagt.  
Art. 3.- De retributie wordt vastgesteld op € 62 per aanvraag.  
Art. 4.- De retributie is niet verschuldigd voor de inlichtingen en de stukken die rechtstreeks 
worden gevraagd door: 

 De federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten 
en de instellingen van openbaar nut. 

 OCMW’s, kerkfabrieken en consistories, polders en wateringen, grote seminaries en 
stichtingen van studiebeurzen. 
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 De instellingen die het bewijs leveren dat zij door de wet vrijgesteld zijn van 
gemeentelijke retributies. 

 Behoeftige personen. Echter de staat van onvermogen dient te worden vastgesteld door 
minstens één overtuigend bewijsstuk.  

Art. 5.- De retributie is verschuldigd vanaf het indienen van de aanvraag en dient te worden 
betaald bij wijze van factuur.  
Art. 6.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 en 287 van 

het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 

De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
 
 
 

 
Bart Adams 

  
 
 
 
Wim De Visscher 

 


