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Aanleiding

Het belastingsreglement voor het afleveren van administrat¡eve stukken door de dienst burgerzaken vervalt op 31

december 2O19.

Regelgeving

- Artikel 17O 54 van de Grondwet.
- Artikel 41, tweede lid, 14' van het decreet lokaal bestuu r van 22 december 2017.
De raad is bevoegd voor het vaststellen van de gemeentebelastingen.
- Het decreet van 30 mei 2OO8 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
- Het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2018 tot de aanpassingen van de gemeentebelasting op de
aflevering van administratieve stukken.

Feiten. context en argumentatie

De onderhandelingen met de kaartproducent leiden tot aanpassing van verscheidene tarieven en tot
vereenvoudigde spoed proced u res.
Momenteel betaalt de burger voor het huwelijksboekje aan de gemeente 20 euro terwijl de aanmaak ervan aan de
gemeente 23,77 euro kost.
De dienst burgerzaken stelt voor de prijs van het huwelijksboekje op te trekken naar 25 euro.

Met 19 stemmen voor (Marc Charlier, Jan Spooren, Bram Peters, Mario Van Rossum, Werner Aerts, Sofie Lombaert,
Christine Tinlot, Lut Kint, Monica Bruylandt-Van de Velde, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Robert Steuts, Jan ïrappeniers,
Omer Graulus, Sebastiaan Coudré, Kristina Eyskens, Hugo Vankelecom, Elmo Peeters, Yvette Schepers), 4 stemmen
tegen (Willy Roeykens, Bram Bartholomees, Thomas Geyns, Rose Vanbegin), 3 onthoudingen (Geoffroy De

Schaetzen, Serge Liesenborghs, Geoffroy de Visscher)

Besluit

Artikel 1. De raad heft een gemeentelijke retributie op de afgifte van de volgende administratieve stukken
1) elektronische identiteitskaarten voor inwoners vanaf 12 jaar:

,¡ia normale procedure Ita,OO euro (16,10 euro: productiekost + 10%

ladministratieve 
kost: 1,61 euro)



via dringende procedure l1O8,5O euro (98,60 euro: product¡ekost + 10%

ladministratieve 
kost: 9,86 euro)

via dringende procedure met gecentraliseerde levering þae,OO euro (129,80 euro: productiekost + 10%

ladministratieve 
kost: 12,98 euro)

cij heraanvraag van een nieuwe PIN-/PUKcode voor de
ect¡ver¡ng van de elektronische identiteitskaart

lu,oo "u,.o

2) elektronische kaarten voor inwoners jonger dan 12 jaar. Hier wordt geen bijkomende administratieve kost gevraagd
maar wordt enkel de productiekost verhaald:

¡ia normale procedure
lo,so 

euro

ria dringende procedure
lao,oo 

euro

uia dringende procedure met gecentraliseerde
evering

2O,5O euro

3) verblijfsdocumenten voor vreemdelingen

4) reispaspoorten

mmatriculatieattest
le,oo 

euro

ô¡ometrische kaarten en verblijfstitels I1A,SO 
euro (productiekost 16,60 euro + 10 % administratieve:1,66

leuro)
biometrische kaarten en verblijfstitels via

spoedprocedure
IOA,SO euro (98,60 euro: productiekost + 10% administratieve

lkost: 
9,86 euro)

reispaspoort met 32 bladzijden voor een meerderjarige
Belgische inwoner aangevraagd in normale procedure

lza,OO euro (35,OO euro productiekost + 3O,OO euro

lconsulair 
recht + 9,OO euro administratieve kost)

reispaspoort met 32 bladzijden voor een meerderjarige
Belgische inwoner aangevraagd in spoedprocedure

125O,OO euro (21O,OO euro productiekost + 3O,OO

leuro consulair recht + 1O,OO euro administratieve
I

lkost)
reispaspoort met 64 bladzijden voor een meerderjarige
Belgische inwoner aangevraagd in normale OF
spoedprocedure

1250,OO 
euro (21O,OO euro:productiekost + 3O,OO

leuro consula¡r recht + 1O,OO euro administratieve
lkost)
I

reispaspoort met 32 of 64 bladzijden voor een meerderjarige l3tO euro (27O euro: productiekost + 30 euro
Belgische inwoner aangevraagd in superdringende procedure 

lconsulair 
recht + 1O euro administratieve kost)

reispaspoort met 32 bladzijden voor een minderjarige
Belgische inwoner aangevraagd in normale procedure

lru 
oo (productiekost)

reispaspoort met 32 bladzijden voor een minderjarige
Belgische inwoner aangevraagd in spoedprocedure

lrto,oo 
( productiekost)

'eispaspoort met 64 bladzijden voor een minderjarige
3elgische inwoner aangevraagd in normale OF
spoedprocedure

þ.ro,"o 

(productiekost)

'eispaspoort met 32 of 64 bladzijden voor "". iiid-"1irls_l _ lzzo,oo (productiekost)
Belgische inwoner aangevraagd in superdringende procedure 

l- 
' -'- -

r'eisdocument voor vluchtelingen, vreemdelingen en
staatlozen voor meerderjarigen in normale procedure

IZO euro (41 euro productiekost + 20 euro consulair

lrecht 
+ 9 euro administratieve kost)

reisdocument voor vluchtelingen, vreemdelingen en
staatlozen voor meerderjarigen in spoedprocedure

l24O euro (2lO euro productiekost + 20 euro consulair

lrecht + 10 euro administratieve kost)
I

reisdocument voor vluchtelìngen en staatlozen voor
meerderjarigen in superdringende procedure

l3OO euro (27O euro productiekost + 20 euro
lconsulair recht + 10 euro administratieve kost)
I

reisdocument voor vluchtelingen en staatlozen voor
minderjarigen in normale procedure

lo, "rr.o 
(productiekost)



reisdocument voor vluchtelingen, vreemdelingen en
staatlozen voor minderjarigen in spoedprocedure

lrtO 
uwo (productiekost)

reisdocument voor vluchtelingen en staatlozen voor
minderjarigen in superdringende procedure

lrto 
urro ( productiekost)

5) huwelijksboekje: 25,OO euro

6) kopie van een bestuursdocument afgeleverd in het kader van de toepassing van het decreet van 26 maar| 2OO4
betreffende de openbaarheid van bestuur:

zwart-wit koRie 
lO,1O 

eurc

<leuren kopie 
1O,15 

euro

7) genealogische opzoekingen door of met een beambte: 35,OO euro per uur met een minimum van 35,OO euro.

Artikel 2. De raad heft de gemeentelijke retributie op voor de afgifte van:

Artikel 3. De retributie wordt betaald door de persoon of de instelling aan wie het stuk door het gemeentebestuur op
aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt op het ogenblik van de aanvraag van het administratief stuk of de afdruk
van het basisdocument.
De personen of de instellingen die een verzoek tot het bekomen van een administratief stuk, waarop een retributie is

verschuldigd, indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de retributie in bewaring geven bij

de financieel directeur of zijn afgevaardigde indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan worden
afgegeven.
Artikel 4. Dit besluit heft het belastingreglement van 24 april 2018 op.
Artikel 5. Dit besluit treedt op 1 januari 2O2O in werking.

Namens de gemeenteraad

De algemeen directeur

Roeland Dekerk

De algemeen
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De voorzitter,

Marc Charlier

De voorzitter

Marc a

Europese rijbewijzen en de voorlopige rijbewijzen in
bankkaartmodel

lZa,OO euro (2O,OO euro productiekost + 4 euro

lad 
ministratieve kost)

I nternationale rijbewijzen IZO,OO euro (16,00 euro productiekost + 4 euro

lad 
min istratieve kost )

Roela




