
Om te kunnen deelnemen moet een inschrijvingsgeld ten belope van
5 000 frank (123,95 Euro) worden betaald; dit bedrag moet worden
betaald met het rode overschrijvingsformulier dat aan het inschrijvings-
formulier is gehecht ofwel - indien men in Euro wenst te betalen - met
het bijgevoegde oranje overschrijvingsformulier.

De aanvragen tot deelneming aan het praktische gedeelte moeten
uiterlijk 30 juni 1999 bij aangetekende brief toekomen bij de Afdeling
Bos en Groen, E. Jacqmainlaan 156, bus 8, 1000 Brussel (tel. 02/553.81.48).

Kandidaten die een geldig examengetuigschrift bezitten dat werd
behaald vanaf 1995 in het Brussels of Waals Gewest, kunnen het
inschrijvingsformulier voor het praktische gedeelte aanvragen op
voormeld adres.
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[C − 98/36425]

1 DECEMBER 1998. — Omzendbrief BA 98/11
betreffende de openbaarheid van bestuur - retributie voor afschriften van bestuursdocumenten

Aan mevrouw de Provinciegouverneur,
Aan de heren Provinciegouverneurs,
Aan de leden van de Bestendige Deputatie,

Ter kennisgeving aan :

de colleges van burgemeester en schepenen,

Mevrouw de Gouverneur,

Mijnheer de Gouverneur,

Artikel 32 van de Grondwet verleent eenieder het recht om elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift
van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de ordonnantie.

Voor de provincies en gemeenten werd dit algemeen principe nader uitgewerkt in de wet van 12 november 1997
betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten. Artikel 13 van deze wet bepaalt dat voor de
afgifte van bestuursdocumenten een vergoeding kan gevraagd worden waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de
provincie- of gemeenteraad. In het tweede lid van hetzelfde artikel wordt hier uitdrukkelijk aan toegevoegd dat deze
vergoeding in geen geval meer mag bedragen dan de kostprijs.

De wetgever heeft ervoor willen zorgen dat het bedrag van de vergoeding geen belemmering zou vormen bij de
uitoefening van het grondwettelijk recht om afschriften van bestuursdocumenten te verkrijgen. Uit de parlementaire
voorbereidingen van de wet blijkt dat zelfs personeelskosten niet in de kostprijs mogen verrekend worden :

« Bij het bepalen van de kostprijs kan rekening gehouden worden met de kosten van het papier en eventueel met
de afschrijving van de fotokopieermachine. Personeelskosten, portokosten,... worden hierbij in principe niet in
aanmerking genomen, tenzij in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer een personeelslid een gehele dag wordt
geı̈mmobiliseerd omdat er zoveel moet worden gekopieerd. » (Gedr. St., Kamer, 1996-1997, 871/5, blz. 15)

Eenzelfde interpretatie werd door de federale minister van Binnenlandse Zaken reeds gegeven over het
vergelijkbaar artikel 84, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet waarin bepaald is dat de vergoeding die aan
gemeenteraadsleden gevraagd wordt voor afschriften, in geen geval meer mag bedragen dan de kostprijs. In antwoord
op een parlementaire vraag stelde de minister eveneens dat de kostprijs die in overweging moet worden genomen
enkel de kosten voor reproductie van de documenten moet inhouden, maar niet de tijd die een klerk nodig heeft om
een afschrift te maken, vermits dit een vaste kost betreft. (Parlementaire vraag van 8 december 1995 van de
heer Bertrand, Kamer, Vragen en Antwoorden 1995 - 1996, blz. 25)

Voor retributieverordeningen op het leveren van administratieve prestaties betekent dit derhalve dat het tarief voor
de afgifte van afschriften van bestuursdocumenten aan particulieren en voor de afgifte van afschriften aan
gemeenteraadsleden niet hoger mag zijn dan de kostprijs. Personeelskosten zijn niet inbegrepen in deze kostprijs.
Bestaande nog lopende verordeningen die hiermee in strijd zouden zijn dienen zo spoedig mogelijk aangepast te
worden. Ze zijn immers dode letter en dus niet afdwingbaar.

Rekening houdend met de bovenstaande argumenten bepalen de gemeente- en provincieraden autonoom de
tarieven van de retributie op de afgifte van afschriften.

De federale overheid heeft het bedrag van de vergoedingen voor het ontvangen van afschriften van
bestuursdocumenten bij koninklijk besluit van 30 augustus 1996 vastgelegd. Zo bedraagt de vergoeding voor een
afschrift, in zwart/wit, op A4 formaat BEF 2. Dit besluit geldt enkel voor afschriften van bestuursdocumenten
ontvangen van federale administratieve diensten. Desgewenst kunnen de tarieven van de gemeentelijke en provinciale
verordeningen hier natuurlijk wel op afgestemd worden.

Ik verzoek u, mevrouw de Gouverneur, mijnheer de Gouverneur, de gemeentebesturen kennis te geven van deze
omzendbrief via publicatie in het bestuursmemoriaal. Volledigheidshalve zend ik aan alle gemeentebesturen
rechtstreeks een afschrift van deze omzendbrief.

Deze omzendbrief kan ook geconsulteerd worden via PubliLink of Internet op het hierna vermelde url adres :
- voor PubliLink : http ://publiwww.vlaanderen.be/aba/omzend.htm
- voor Internet :http ://aba.ewbl.vlaanderen.be/omzend.htm

L. Peeters,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting.

Un droit d’inscription de 5 000 BEF (123,95 EUR) doit être payé à
l’aide d’un bulletin de versement rattaché à la fiche d’inscription, ou, en
cas de paiement en euros, à l’aide du bulletin de versement orange
annexé.

Les demandes de participation à l’examen doivent parvenir à
l’administration compétente (AMINAL - Afdeling Bos en Groen),
avenue E. Jacqmain 156, bte 8, 1000 Bruxelles (tél. : 02/553.81.48), au
plus tard le 30 juin 1999, par lettre recommandée à la poste.
Les candidats qui ont obtenu un certificat d’examen de chasse

depuis 1995 en Région Wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale,
peuvent demander une fiche d’inscription à l’adresse susmentionnée.
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