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De gemeenteraad in openbare vergadering
Feiten en context
Gelet op de financiële noodwendigheden van de gemeente
Juridische grond
Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005
Gelet op de nota van het Provinciebestuur van Antwerpen, dienst Toezicht Financiën dd.
22/9/1998 inzake richtlijnen ‘dossiers rampenschade’
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5/05/2001 betreffende de openbare
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen,
gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2001

Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 heft het
gemeentebestuur een retributie voor administratieve prestaties.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk of de inlichting vraagt.
Artikel 3
De retributie dient betaald bij aanvraag en wordt als volgt vastgelegd :
 wettiging van handtekening, eensluidend verklaren van afschriften, en dergelijke
0,00 EUR voor eerste 3 exemplaren
2,50 EUR voor ieder bijkomend exemplaar
 fotokopie van persoonlijke documenten
0,50 EUR voor A4-formaat
1,00 EUR voor A3-formaat
 genealogische opzoekingen
15,00 EUR per uur afgeleverd werk
 kopies van bestuursdocumenten
0,05 EUR per kopie A4
0,07 EUR per kopie A3
1,50 EUR per kleurenkopie A4
2,00 EUR per kleurenkopie A3
 afgifte van documenten of informatie op elektronische drager (CD-ROM)
1,20 EUR per CD-ROM
2,00 EUR per DVD
 abonnement op de agenda van de gemeenteraad
7,50 EUR per jaar en portkosten inbegrepen
 abonnement op het verslag van de gemeenteraad
7,50 EUR per jaar en portkosten inbegrepen
 abonnement op het verslag van het college van burgemeester en schepenen
30,00 EUR per jaar en portkosten inbegrepen
 abonnement op het gemeentelijk infoblad voor niet-inwoners van de gemeente
Boechout-Vremde
15,00 EUR per jaar en portkosten inbegrepen
 jaarboek geschiedenis
15,00 EUR per stuk
 dienstregeling De Lijn
0,00 EUR bovenop de kostprijs die ons door De Lijn wordt aangerekend
 brochure wandelpaden en fietskaarten

wandelpad: 1,00 EUR per stuk
wandellussen Antwerpse zuidrand: 5 EUR
Fietsknooppunten netwerk provincie Antwerpen: 5 EUR/stuk – 15 EUR/box 4 kaarten
Artikel 4
Inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten dewelke ruim
opzoekingswerk (meer dan 1 uur) en het samenstellen van een dossier vereisen betreffende
specifieke zaken of eigendommen : 40 EUR.
Artikel 5
Particulieren en privé-instellingen die wensen dat de gevraagde administratieve bescheiden
hen per post worden toegestuurd, dienen het bedrag van de verzendingskosten, behoudens
wat betreft fotokopies van bestuursdocumenten, vooraf aan de betrokken dienst over te
maken.
Artikel 6
De retributies worden niet geïnd voor de inlichtingen en de stukken rechtstreeks
aangevraagd door :
a) het rijk, gewesten, provincies, gemeenten, intercommunales en instellingen van
openbaar nut
b) OCMW’s, kerkfabrieken, polders en wateringen, grote seminaries en stichtingen voor
studiebeurzen
c) Instellingen die het bewijs leveren dat zij door de wet vrijgesteld zijn van gemeentelijke
retributies
d) Onvermogenden – de staat van onvermogen wordt vastgesteld door
elk overtuigend bewijsstuk
Artikel 7
Er wordt eveneens vrijstelling verleend tot het betalen van de retributie voor
administratieve prestaties voor alle akten of getuigschriften, opgemaakt en afgeleverd voor
de uitvoering van de wet betreffende het herstel van zekere schade, veroorzaakt aan
private goederen door natuurrampen.
Artikel 8
De retributie wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het stuk of van het
verstrekken van de inlichting. Als bewijs van betaling geldt ofwel een kleefzegel met
vermelding van het bedrag van de retributie ofwel een kwijting afgegeven door de
gemeenteontvanger.
Indien het gevraagde niet onmiddellijk kan worden afgeleverd of verstrekt, dient het bedrag
van de retributie vooraf in bewaring gegeven.
Artikel 9
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement zal
worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.

