
 

Reglement  
Retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk 
kopieertoestel 
 
Feiten en context 

• De erkende verenigingen, BIN’s, scholen en parochies van de gemeente Schilde kunnen gebruik 
maken van het gemeentelijk kopieertoestel. Dit gebruikt brengt kosten met zich mee, waarvan het 
verantwoord is om deze ten laste te leggen van de gebruiker.  

• De gemeente vindt het gepast om de retributie aan scholen en parochies slechts aan te rekenen 
vanaf een bepaald aantal kopieën, gelet op hun specifiek maatschappelijk belang.  

 
Juridische gronden 

• Artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet;  

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 
286 t.e.m. 288 en 326 e.v.;  

• Omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit.  
 
Besluit 
Artikel 1. Algemeen  
Er wordt met ingang vanaf 1 januari 2020 ten behoeve van de gemeente Schilde een retributie 
geheven op het gebruik van het gemeentelijk kopieertoestel. Enkel erkende verenigingen, BIN’s, 
scholen en parochies uit de gemeente Schilde kunnen fotokopieën maken bij het gemeentebestuur 
onder de voorwaarden van dit reglement.  
 
Artikel 2. Doel 
Elke erkende vereniging, BIN, school en parochie uit Schilde kan zwart-wit fotokopieën maken ter 
ondersteuning van de normale werking. Kopiëren voor particuliere doeleinden en commercieel 
drukwerk wordt niet toegestaan.  
 
Artikel 3. Tijd en plaats van uitvoering  
Enkel het grote kopieertoestel in het kopieerlokaal op het gelijkvloers van het gemeentehuis mag 
gebruikt worden. Het gebruik van het kopieertoestel is enkel mogelijk tijdens de kantooruren van het 
gemeentehuis.  
 
Artikel 4. Eerste gebruik  
Een eerste aanvraag tot gebruik van het kopieertoestel in het kader van dit reglement wordt gesteld 
aan het onthaal van het gemeentehuis. De aanvrager ontvangt onmiddellijk een toegangscode voor 
het kopieertoestel indien hij/zij ressorteert onder de doelgroep van dit reglement.  
 
Artikel 5. Identificatie gebruiker  
Elke vereniging, BIN, school of parochie krijgt slechts één toegangscode voor het kopieertoestel. 
Door het ingeven van deze toegangscode identificeert de gebruiker zich. Per gebruiker wordt het 
aantal gemaakte fotokopieën per formaat geregistreerd door het kopieertoestel. Elke gebruiker is 
zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk karakter van de toegangscode.  
 



 

Artikel 6. Procedure gebruik toestel 
De gebruiker meldt zich eerst aan bij het onthaal in het gemeentehuis. Bij een eerste gebruik 
begeleidt de medewerker de gebruiker naar het kopieertoestel en legt de werking van het toestel uit. 
De gebruiker staat zelf in voor de bediening van het toestel, tenzij anders met de 
onthaalmedewerker afgesproken. Bij een technische storing opent de gebruiker niet zelf het 
kopieertoestel, maar verwittigt hij een onthaalmedewerker.  
 
Artikel 7. Bedrag retributie 
De retributie voor het gebruik van het gemeentelijk kopieertoestel wordt vastgelegd op:  

  Kostprijs 

A4-formaat Enkelzijdige print 0,03 euro 

 Dubbelzijdige print 0,06 euro 

A3-formaat Enkelzijdige print 0,05 euro 

 Dubbelzijdige print 0,10 euro 

De retributie voor een school geldt vanaf 5.000 fotokopieën per jaar.  
De retributie voor een parochie geldt vanaf 10.000 fotokopieën per jaar.  
De retributie wordt per werkingsjaar (september – augustus) aangerekend. 
 
Artikel 8. Invordering 
De retributie moet betaald worden door de betrokken vereniging, BIN, school of parochie binnen de 
30 dagen na de toezending van de factuur.  
Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden met alle 
geëigende rechtsmiddelen.  
In geval van laattijdige betaling van de retributie worden de wettelijke nalatigheidsintresten 
aangerekend vanaf de vervaldag.  
 
Artikel 9. Inwerkingtreding 
Dit retributiereglement vervangt vanaf inwerkingtreding het voorgaande retributiereglement op het 
gebruik van het gemeentelijk kopieertoestel dd. 23 februari 2015. 
 
Artikel 10. Bekendmaking 
Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met 
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de 
webtoepassing bekendgemaakt werd.  
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het 
reglement op de webtoepassing van de gemeente.  
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