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Afleveren drukwerk: retributiereglement - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Jos Plessers, Schepen; de heer Erik
Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; de
heer Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid;
de heer Mathieu Damen, Raadslid; mevrouw Geertje Das, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid;
de heer Toon Geusens, Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Luc Martens,
Raadslid; de heer Guido Schonkeren, Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid; de heer Lode
Van Mierlo, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; de heer Jan Verjans, Raadslid; mevrouw
Sara Vrolix, Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer Tom Wertelaers, Raadslid; mevrouw
Ann Vande Weyer, Raadslid; de heer Rik Bloemen, Waarnemend algemeen directeur

Afwezig:
de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeente Bocholt wil een klantvriendelijke organisatie zijn, waarbij ze initiatieven neemt ter
versterking van het sociale weefsel binnen de gemeente. Daarnaast wil de gemeente blijven werken
aan een toegankelijke, communicatieve en klantvriendelijke dienstverlening waarbij de klant (burgers,
verenigingen, openbare instanties, ...) centraal staan. Daarom stelt het bestuur dat verenigingen,
lokale initiatieven, buurtwerkingen, scholen, .... bij de gemeentelijke drukkerij terecht moeten kunnen
voor het afleveren van diverse drukwerken.
 de tarieven voor het afleveren van dit drukwerk worden opgenomen in een
retributiereglement
 het huidige retributiereglement vervalt op 31 december 2020
 een verlening van het reglement tot 31 december 2025 is aangewezen
 tegelijkertijd kunnen de prijzen aangepast worden aan de werkelijke kostprijs.

Argumentatie
 De lokale verenigingen, buurtwerkingen en andere initiatieven spelen een belangrijke rol in de
versterking van het sociale weefsel binnen de gemeente Bocholt.
 Ter ondersteuning van hun werking geeft de gemeente Bocholt aan hen de mogelijkheid om
drukwerk te laten uitvoeren door de gemeentelijke drukkerij.
 Het afleveren van deze drukwerken heeft een kostprijs voor de gemeente wat betreft
materialen en inzet van gemeentelijke medewerkers.
 Het is dan ook niet meer dan billijk dat (een gedeelte van) deze kosten wordt aangerekend.
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Aangezien het huidige retributiereglement van 15 november 2018 verloopt op 31 december 2020,
moet het vervangen worden door dit nieuwe retributiereglement, dat geldig is van 1 januari 2021 tot
en met 31 december 2025.
Juridische grond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 § 3, bepaalt: “De
gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen
vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente”.
Volgens artikel 41, 14° kunnen volgende bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en
schepenen worden toevertrouwd: “het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van
de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en
vrijstellingen”.
In artikel 177, 2°, van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 wordt de
mogelijkheid vermeld om de financieel directeur een dwangbevel te laten uitvaardigen bij niet-fiscale
schuldvorderingen, op voorwaarde dat ze onbetwist en opeisbaar zijn. Dit dwangbevel wordt
geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Verder zijn nog relevant:
 De Omzendbrief KB/ABB2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Administratieve afhandeling
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:






de financiële dienst
de dienst vrije tijd
de dienst ICT
de dienst Info & Onthaal
het Agentschap Binnenlands Bestuur

Het besluit wordt bekend gemaakt volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 en gemeld aan
de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het retributiereglement afleveren drukwerk, zoals opgenomen in dit besluit, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het reglement is geldig met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december
2025.
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Retributiereglement afleveren drukwerk
Artikel 1
De gemeente stelt haar gemeentelijke drukkerij ter beschikking aan derden:





verenigingen van Bocholt
buurtwerkingen
openbare besturen (scholen, rusthuizen, ...)
met de gemeente verwante diensten en instellingen

Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt ten
voordele van de gemeente een retributie gevestigd op het afleveren van dit drukwerk aan
derden.
Artikel 3
De aanvragen dienen tijdig aan de gemeentelijke drukkerij bezorgd te worden:



3 werkdagen vooraf indien minder dan 500 pagina's
7 werkdagen vooraf indien meer dan 500 pagina's

Bij het aanleveren van de drukwerken vult de verantwoordelijke van de drukkerij een formulier in
waarop de aantallen, de technische specificaties en de levertermijn worden ingevuld.
Er zal geen gevolg gegeven worden aan de aanvraag indien de teksten:




strijdig zijn met de goede zeden;
publiciteit bevatten, hetzij voor handelsdoeleinden, hetzij voor politieke doeleinden;
afbrekende kritiek bevatten op wereldlijke en geestelijke overheid en/of privépersonen.

Artikel 4
Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen drukwerk in zwart/wit of in kleur.
De tarieven voor het afleveren van drukwerk worden als volgt vastgesteld:
papiersoort
papier tot en met 80 gr

papier van 100 gr en zwaarder

formaat

recto/verso

prijs (per 10 vel)

A4

recto

€ 0,50

A4

recto/verso

€ 1,00

A3

recto

€ 1,00

A3

recto/verso

€ 1,50

A4

recto

€ 0,75

A4

recto/verso

€ 1,50

A3

recto

€ 1,50
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papiersoort

formaat
A3

inringen bundel

lamineren

recto/verso
recto/verso

prijs (per 10 vel)
€ 3,00

A4

€ 1,00

A3

€ 2,00

A4

€ 1,00

A3

€ 2,00

Artikel 5
De retributie moet onmiddellijk betaald worden, op de dag van de overhandiging van het
drukwerk.
Artikel 6
De geschillen inzake dit retributiereglement zullen beslecht worden volgens de burgerlijke
rechtsprocedure.
Artikel 7
Bij niet-betaling wordt de aanmaningsprocedure opgestart: eerste aanmaning zonder kosten,
tweede aanmaning met aanrekening van kosten, die bij niet-betaling leidt tot uitvaardiging van
een dwangbevel door de financieel directeur. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot (cfr. artikel 177 van het decreet over het lokale bestuur van 22
december 2017).

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen
Waarnemend algemeen directeur
Rik Bloemen
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