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Raad voor Maatschappelijk Welzijn GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 23 september 2021

Financiën - OCMW

3 2021_RMW_00029 Fotokopies voor cliënten/particulieren: retributiereglement - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Marc Vanherk, Lid; 
de heer Erik Vanmierlo, Lid; mevrouw Lieve Theuwissen, Lid; mevrouw Mia Croonen, Lid; de heer 
Mathieu Damen, Lid; mevrouw Geertje Das, Lid; mevrouw Sylvia Dries, Lid; de heer Toon Geusens, 
Lid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid; de heer Bert Schelmans, Lid; de heer Guido Schonkeren; de 
heer Friedo Steensels, Lid; de heer Jos Vanmontfort, Lid; de heer Jan Verjans, Lid; mevrouw Sara 
Vrolix, Lid; mevrouw Lieve Willems, Lid; de heer Tom Wertelaers, Lid; mevrouw Ann Vande Weyer, 
Lid; de heer Pieter Schuurmans, Lid; mevrouw Anja Smids; de heer Eddie Brebels, Algemeen 
directeur

Afwezig:
mevrouw Ann Bernaerts, Lid; de heer Luc Martens, Lid

Beschrijving
Aanleiding en context
Occasioneel is er bij het OCMW de vraag van een cliënt/particulier om enkele “persoonlijke” fotokopies 
te mogen nemen. 

Argumentatie
Om cliënten/particulieren toe te laten, tegen vergoeding, “persoonlijke” fotokopies te nemen, dient 
een retributiereglement opgesteld te worden. De voorgestelde tarieven zijn gelijk aan deze die 
momenteel door bibliotheek “De Priool” worden toegepast.

Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77, bepaalt dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
vaststelt. Volgens artikel 78, 3° kan de bevoegdheid voor het “vaststellen van andere reglementen 
dan die over personeelsaangelegenheden” niet aan het vast bureau worden toevertrouwd.
In artikel 177 van het Decreet 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 vast bureau.

Administratieve afhandeling
Ontvangen een afschrift van dit besluit:

 de financieel directeur
 de algemeen coördinator van het OCMW
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Het besluit moet bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 en 
gemeld worden 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 raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het 'retributiereglement fotokopies voor 
cliënten/particulieren' vast, zoals opgenomen in dit besluit.

Bijlagen
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Retributiereglement fotokopies voor cliënten/particulieren

Artikel 1
Het OCMW biedt cliënten/particulieren de mogelijkheid om tegen betaling een beperkt 
aantal “persoonlijke” fotokopies te nemen.

Artikel 2
Met ingang van 1 oktober 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt ten 
voordele van het OCMW een retributie gevestigd voor het nemen van “persoonlijke” fotokopies 
voor cliënten/particulieren. 

Artikel 3
De tarieven per fotokopie (per bedrukte zijde) bedragen:

o Fotokopie zwart/wit A4: € 0,15
o Fotokopie zwart/wit A3: € 0,30
o Fotokopie kleur A4: € 0,50
o Fotokopie kleur A3: € 1,00

Artikel 4
De retributie is verschuldigd door de persoon aan wie de fotokopies worden afgeleverd en moet 
onmiddellijk betaald worden bij overhandiging van de fotokopies. 

Artikel 5
Bij niet-betaling wordt de aanmaningsprocedure opgestart, desgevallend met de kosten conform 
het geldende reglement op invorderingskosten. 

Artikel 6
De geschillen inzake dit retributiereglement zullen beslecht worden volgens de burgerlijke 
rechtsprocedure. 
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Raad voor Maatschappelijk Welzijn


