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14.

Aanpassing retributiereglement op de aflevering van administratieve stukken

De raad
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012
Overwegende de gelijkwaardige behandeling van alle inwoners van onze gemeente
Overwegende het feit dat ons bestuur een groot deel van de kosten voor de aanmaak en de aanschaf van
identiteitsbewijzen, rijbewijzen en paspoorten dient te betalen aan de federale overheid
Overwegende dat de gemeente als tussenschakel naast personeelskosten, ook administratieve kosten heeft met
betrekking tot deze dienstverlening
Overwegende de financiële toestand van de gemeente
Overwegende dat er ook voor identiteitskaarten een spoedprocedure bestaat en het redelijk is hiervoor in
overeenstemming met de spoedprocedure voor paspoorten 10 euro administratiekosten aan te rekenen
besluit
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A) IDENTITEITSKAARTEN EN VERBLIJFSKAARTEN
Artikel 1

Bovenop de prijs die de gemeente aan de Federale Overheid dient te betalen voor de aflevering
van een identiteitsbewijs of verblijfskaart wordt een administratieve kost van 2 euro geheven.
Dit bedrag wordt aangepast als de FOD zijn prijzen verhoogt.

Artikel 2

Een Kids-ID wordt gratis aangeboden.

Artikel 3

Elke identiteitskaart, verblijfskaart of kids-ID, die op een normale wijze vernieuwd dient te worden
wegens verstrijking van de normale termijn wordt afgeleverd aan dezelfde voorwaarden als
vermeld in de artikels 1 en 2.

Artikel 4

Voor elke identiteitskaart of verblijfskaart, die vervroegd vernieuwd dient te worden omwille van
de volgende redenen moet 5€ bovenop het tarief van de FOD betaald te worden en 3€ in het
geval van een Kids-ID
a)
b)
c)
d)

verlies
diefstal
vernietiging
vernieuwing op eigen verzoek voor de wettelijke termijn verstreken is

Voor elke identiteitskaart of verblijfskaart, die vervroegd vernieuwd dient te worden omwille van
de volgende redenen moet 10€ bovenop het tarief van de FOD betaald te worden en 3€ in het
geval van een Kids-ID, vermeerderd met de extra kosten (prijs van de verzending van een
gewone herinnering en eventuele aangetekende brief en de prijs van de niet-afgehaalde en
vervallen identiteitskaart)
e) vervallen van een nieuw aangevraagd identiteitsbewijs door te late afhaling bij ons bestuur

Artikel 5

Voor een spoedprocedure wordt de prijs verhoogd met 10 euro administratieve kosten. Dit bedrag
wordt aangepast als de FOD zijn prijzen verhoogt.

Artikel 6

Voor elk nieuw basisdocument dienen de in artikel 4, eerste lid vermelde bedragen betaald te
worden als het aangemaakt werd en er na één verwittiging niet tijdig werd ingegaan op de
wettelijke oproepingstermijn.

Artikel 7

De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.

B) RIJBEWIJZEN
Artikel 8

Bovenop de prijs die de gemeente aan de Federale Overheid dient te betalen voor de aflevering
van een elektronisch rijbewijs wordt een administratieve kost van 5 euro geheven. Dit bedrag
wordt aangepast als de FOD zijn prijzen verhoogt.

Artikel 9

Bovenop de prijs die de gemeente aan de Federale Overheid dient te betalen voor de aflevering
van een internationaal rijbewijs wordt een administratieve kost van 5 euro geheven. Dit bedrag
wordt aangepast als de FOD zijn prijzen verhoogt.

C) PASPOORTEN
Artikel 10

Bovenop de prijs die de gemeente aan de Federale Overheid dient te betalen voor de aflevering
van een paspoort voor +18-jarigen wordt een administratieve kost van 5 euro geheven.
Voor een spoedprocedure (<24u) wordt de prijs verhoogd met 10 euro administratieve kosten. Dit
bedrag wordt aangepast als de FOD zijn prijzen verhoogt.

Artikel 11

Bovenop de prijs die de gemeente aan de Federale Overheid dient te betalen voor de aflevering
van een paspoort voor -18-jarigen wordt een administratieve kost van 5 euro geheven.
Voor een spoedprocedure (<24u) wordt de prijs verhoogd met 10 euro administratieve kosten. Dit
bedrag wordt aangepast als de FOD zijn prijzen verhoogt.

D) ALLE ANDERE GETUIGSCHRIFTEN, UITTREKSELS, AFSCHRIFTEN,…
Artikel 12

Voor alle andere getuigschriften, uittreksels, afschriften,… vraagt de gemeente 1 euro per
exemplaar.

Artikel 13

Volgende stukken worden van de gemeentelijke retributie vrijgesteld:

-

de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de administratieve
overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd
de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke en administratieve overheden

Artikel 14

Dit besluit gaat in op 23 oktober 2015 en vervangt ons besluit van 3 december 2013

Artikel 15

Een kopie van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 253 §1, 3 van het Gemeentedecreet voor
toezicht overgemaakt aan de provinciegouverneur
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