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Aanwezig: Dirk Sioen: Burgemeester; 

Thijs D'Alleine: Voorzitter gemeenteraad; 
Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joa-
chim Jonckheere: Schepenen; 
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Ne-
le Dejonghe, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelo-
re Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, 
Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsle-
den; 
Bo Vandenberghe: Wnd. Algemeen Directeur  

Afwezig:  
Verontschuldigd: Ingrid Vandepitte: Schepen 
  
 

Dossierbeheerder: Bo Vandenberghe en Kim D'Almagne 
Nummer punt: 24243 

 

Retributiereglement op het afleveren van kopies 

Bevoegdheid 

Naam schepen: Ingrid Vandepitte 
Bevoegd voor: Communicatie 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Bo Vandenberghe en Kim D'Almagne 
 

Wetgeving 

− Wet van 12 november 1997 op de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten. 

− Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

− Beslissing van de gemeenteraad van 29 december 2006 betreffende de retributie op het afle-
veren van kopies en dagorden gemeenteraad. 

o Hier staan de prijzen die tot nu toe worden toegepast. In praktijk, volgens de bij-
gevoegde printscreen van het kassasysteem aan het onthaal, wordt voor bepaal-
de kopies echter al telkens 0,01 euro meer gevraagd dan in het oorspronkelijke 
reglement. 

− Prijsvergelijking met kopiecentrums: de nieuwe voorgestelde prijzen zijn gemiddeld nog 
steeds de helft goedkoper voor een zwartwit kopie ten opzichte van de privémarkt in studen-
tensteden. De prijzen voor de kleurenkopies zijn gemiddeld drie keer goedkoper ten opzichte 
van de privémarkt in studentensteden. 

− Overzicht gratis kopies: momenteel wordt in praktijk het volgende toegepast, dit staat echter 
nergens in het originele reglement opgenomen: 

o Onbeperkt gratis kopies voor: 
▪ De school en de ouderraad van GBS De Zonnebloem. 
▪ De school en de ouderraad van GBS De Regenboog. 
▪ De Vriendenkring Brandweer Zonnebeke. 



▪ BIN Zonnebeke i.s.m. gemeente Zonnebeke. 
o Gratis kopies voor bepaalde activiteiten: 

▪ De Koninklijke Veloclub: alleen voor de Kasteelcross. 
▪ Het Heksencomité: alleen voor de Heksenstoet. 
▪ ’t Zunnetje: papier wordt door henzelf aangeleverd, het laatste jaar heb-

ben zij echter geen kopieopdrachten meer doorgegeven. 
o 1.000 gratis kopies per jaar voor de jeugdverenigingen: in bijlage zit een over-

zicht. 
▪ Dit gaat over Chiro Zonnezee, Chiro Martinus, KLJ Beseveld, KLJ Pas-

sendale en Chiro Passendale. 
▪ Jeugdhuis De Moane wordt hierbij ook opgenomen. 
▪ De meeste kopies die worden gevraagd: A4 – wit – recto (1.073), A4 – wit 

– recto-verso (858), A4 – kleur – recto (1.016), A3 – wit – recto-verso 
(1.080), kampboekjes maken (220). 

▪ De 1.000 gratis kopies werden in het verleden ingevoerd, in de eerste 
plaats om de grote kost voor het drukken van de kampboekjes te bekosti-
gen, omdat dit telkens over een groot aantal kopies gaat. Bv. Chiro Pas-
sendale liet 155 kampboekjes drukken, dit ging om 1.790 kopies. 

▪ Deze 1.000 gratis kopies worden toegevoegd aan het reglement. Dit 
gaat om 1.000 zwart-wit kopies, op wit papier van 80 gram, recto of 
recto-verso, inclusief plooien en/of nieten. 

− Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 december 2019 betreffen-
de retributiereglement op het afleveren van kopies. 

 

Financieel 

− Voorzien krediet op registratiesleutel xxx - xxxxxxxx voor het huidige jaar: / 

− Resterend krediet voor het huidig jaar: / 

− Geschatte kostprijs: / 

− Resterend krediet na deze beslissing: / 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

− Beleidsdomein:  

− Operationele doelstelling:  

− Actie:  
 

Visum: niet van toepassing 

 

Advies van de dienst en motivatie 

− Het originele retributiereglement voor kopies dateert van 2006. Er is nood aan een update. 

− Kopies van bestuursdocumenten: deze worden amper tot niet meer opgevraagd aangezien 
dit nu digitaal beschikbaar is. In het kader van de openbaarheid van bestuur, moeten we het 
wel nog kunnen aanbieden. Daarom wordt dit behouden in het reglement, maar is er geen 
prijsverandering. Het is gratis indien de documenten digitaal worden opgevraagd, met uitzon-
dering indien het om documenten uit het archief gaat. 

− Kopies voor erkende verenigingen die eigen papier meebrengen: dit wordt weggelaten uit het 
reglement, aangezien dit in praktijk niet voorvalt. 

− Kopies voor erkende verenigingen, prijs voor inkt én papier: er wordt een stijging van de prij-
zen voorgesteld. Geen verkiezingsdrukwerk. Toevoegen van een supplement voor het maken 
van boekjes (plooien en/of nieten) en het zwaar (160 gram) en gekleurd papier wordt voort-
aan ook gezien als een supplement. 

o De prijzen worden ongeveer verdubbeld ten opzichte van het reglement van 
2006. 



o De prijzen zijn gemiddeld nog steeds de helft goedkoper voor een zwartwit kopie 
ten opzichte van de privémarkt in studentensteden. De prijzen voor de kleurenko-
pies zijn gemiddeld drie keer goedkoper ten opzichte van de privémarkt in studen-
tensteden. 

o Er worden 1.000 gratis kopies per jaar toegekend aan de jeugdverenigingen, 
inclusief Jeugdhuis De Moane. Dit gaat om 1.000 zwart-wit kopies, op wit 
papier van 80 gram, recto of recto-verso, inclusief plooien en/of nieten. 

− Het reglement werd aangepast in samenspraak met het onthaal, de dienst IT en de jeugd-
dienst. 

− Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 december 2019 kennis genomen van 
het voorstel tot wijziging van het reglement. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Jan Vandoolaeghe, 
Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joa-
chim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, So-
phie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Anne-
lies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, 
Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, William Doom 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  3 Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six 
 
 

Besluitvorming 

− De gemeenteraad keurt het retributiereglement op het afleveren van kopies goed. 

− Het reglement gaat in voege vanaf 1 februari 2020. 
 
 
 

Retributie op het afleveren van kopies 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 februari 2020 wordt, voor het leveren van kopies, onderstaande lijst met ta-
rieven toegepast. De retributie is verschuldigd door de persoon die de kopies opvraagt. 
 
Kopies van bestuursdocumenten in het kader van de openbaarheid van bestuur: 

A4-formaat, recto € 0,12 / kopie 

A4-formaat, recto-verso € 0,20 / kopie 

A3-formaat, recto € 0,25 / kopie 

A3-formaat, recto-verso € 0,35 / kopie 

Gratis indien de documenten digitaal worden opgevraagd.  
 
Kopies van bestuursdocumenten in het kader van de openbaarheid van bestuur, uit het 
archief: 

A4-formaat, recto € 0,25 / kopie 

A4-formaat, recto-verso € 0,40 / kopie 

A3-formaat, recto € 0,50 / kopie 

A3-formaat, recto-verso € 0,70 / kopie 

 
een hogere kostprijs, rekening houdende met het opzoekingswerk en de bewakings- en be-
waringsmoeilijkheden. 
 
Kopies voor erkende verenigingen, inkt én papier: 

Zwartwit kopie  



A4-formaat, recto (80 gram) € 0,05 / kopie 

A4-formaat, recto-verso (80 gram) € 0,10 / kopie 

A3-formaat, recto (80 gram) € 0,10 / kopie 

A3-formaat, recto-verso (80 gram) € 0,20 / kopie 

  

Kleurenkopie  

A4-formaat, recto (80 gram) € 0,20 / kopie 

A4-formaat, recto-verso (80 gram) € 0,30 / kopie 

A3-formaat, recto (80 gram) € 0,40 / kopie 

A3-formaat, recto-verso (80 gram) € 0,60 / kopie 

  

Supplementen  

Plooien en/of nieten + € 0,05 / boekje 

Gekleurd papier + € 0,10 / blad 

Zwaar papier (160 gram) + € 0,05 / blad 

 
Er wordt geen verkiezingsdrukwerk gedrukt. 
 
Artikel 2 
De jeugdverenigingen, namelijk, Chiro Zonnezee, Chiro Martinus, Chiro Passendale, KLJ 
Beseveld, KLJ Passendale en Jeugdhuis De Moane, hebben recht op 1.000 gratis kopies per 
jaar. Dit gaat om 1.000 zwart-wit kopies, op wit papier van 80 gram, recto of recto-verso, in-
clusief plooien en/of nieten. 
 
Artikel 3 
De retributie wordt geïnd op het moment van afgifte van de kopies, contant of via bancontact. 
De kopies dienen afgehaald te worden aan het onthaal van het gemeentehuis. 
 
Artikel 4 
De retributie wordt niet geïnd voor kopies: 

o Bestemd voor gerechtelijke overheden, openbare besturen en instellingen voor 
sociaal en openbaar nut. 

o Die volgens de wetsvoorschriften kosteloos moeten verstrekt worden. 
o Ten behoeve van personen en instellingen die werken in opdracht van het ge-

meentebestuur. 
 

Artikel 5 
§1 In uitzonderlijke gevallen kan een afwijking op het huidig reglement gevraagd worden. 
Dergelijke aanvraag dient schriftelijk te worden gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen, dat op gemotiveerde wijze de aanvraag (gedeeltelijk) goed- of afkeurt. 
§2 De bevoegdheid om de vastgestelde tarieven en de vorm van inning te wijzigen, in situa-
ties vermeld in artikel 5 § 1, wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en sche-
penen. 
 
Artikel 6 
Dit reglement vervangt het reglement ‘Retributie op het afleveren van kopies en dagorden 
gemeenteraad’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 december 2006, met ingang van 1 
februari 2020. 
 
Artikel 7 
Afschrift van dit retributiereglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 
 
Het reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomst artikel 286 van het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017. 

 
 
 



Namens de gemeenteraad, 

Wnd. Algemeen Directeur  Voorzitter gemeenteraad 
(get) B. Vandenberghe (get) T. D'Alleine 
 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

Wnd. Algemeen Directeur  Voorzitter gemeenteraad 

B. Vandenberghe T. D'Alleine 
 
 


