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Uittreksel uit de notulen 
van de Gemeenteraad

Zitting van 22 december 2022

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad,
Vander Meeren Luc, Burgemeester,
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, 
Fonteyne Kurt, Schepenen,
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, 
Van De Populiere Marleen, Maes Marie, De Wulf Nico, Baert Leen, Dirk Lelieur, 
Raadsleden,
Buysschaert An, Algemeen directeur

10. ALGEMENE FINANCIERING Belastingen/niet-fiscale aangelegenheden. 
Retributie op de afgifte van administratieve stukken. Aanslagjaar 2023. 
Vaststelling.

Juridische grondslag
De gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994, artikel 170 § 4.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

De wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor 
vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953.

Het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor 
kinderen onder de 12 jaar.

Het koninklijk besluit van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de 
gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling 
van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2 § 2 van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de 
wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953.

De artikelen 50 tot 67 van het consulair wetboek van 21 december 2013.

Het artikel 2 van het ministerieel besluit van 19 april 2014 aangaande de afgifte van paspoorten.

Het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de retributies voor 
rijbewijzen.

Het ministerieel besluit van 5 juli 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013, dat 
de tarieven vastlegt die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn voor de vergoedingen ten laste van de 
gemeenten voor de uitreiking van de verschillende categorieën van elektronische identiteitskaarten en 
-documenten die in het besluit worden opgesomd.

De brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken van 19 oktober 2022 over het tarief van 
de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten 
en -documenten vanaf 1 januari 2023.
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Feiten en context
De afgifte van allerlei administratieve stukken (identiteits- en verblijfsdocumenten, paspoorten en 
rijbewijzen) brengt voor de gemeente bijkomende administratieve inspanningen met zich mee. Om de 
administratieve kosten te dekken is het wenselijk een retributie in te voeren.

De administratieve stukken worden aangevraagd bij de gemeente, maar niet allemaal door de gemeente 
zelf aangemaakt. Sommige kaarten worden gemaakt door de Federale Overheidsdienst en afgeleverd 
aan de gemeente. De aanmaakkosten worden door de Federale Overheidsdienst gefactureerd aan de 
gemeente. De gemeente rekent deze kost vervolgens door aan de burger. Ze kan daar bovenop nog 
een kleine retributie vragen voor de afgifte van de administratieve stukken.

Financiële aspecten
De inkomsten worden geregistreerd onder de jaarbudgetrekening GBB/0130-01/7030610/GEMEENTE/
CBS/IP-GEEN.

BESLUIT: 16 stemmen voor (Desloovere Koen, Vander Meeren Luc, Nachtegaele Veerle, 
Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, Fonteyne Kurt, Dhondt Willy, 
Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe Olivier, 
Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, 
Maes Marie, De Wulf Nico, Baert Leen)

1 onthouding (Dirk Lelieur) 

Art.1. Voor het aanslagjaar 2023 wordt ten behoeve van de gemeente een retributie geheven op de 
afgifte van bepaalde administratieve stukken. De retributie valt ten bezware van de personen of 
instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Art.2. Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald: 

A. Elektronische identiteitskaarten voor Belgen of duplicaat
20,50 euro (kostprijs federale overheid: 18,30 euro + gemeentelijke retributie: 2,20 euro).

B. Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder 12 jaar
7,30 euro (kostprijs federale overheid waarop geen bijkomende gemeentelijke retributie 
wordt gevestigd).

C. Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het 
grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot l) van het 
ministerieel besluit van 28 oktober 2019, gewijzigd bij ministerieel besluit van 17 december 
2021
20,50 euro (kostprijs federale overheid: 18,30 euro + gemeentelijke retributie: 2,20 euro). 

D. Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het 
grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e), m) en n) 
van het ministerieel besluit van 28 oktober 2019, gewijzigd bij ministerieel besluit van 17 
december 2021 en ministerieel besluit van 5 juli 2022
21,00 euro (kostprijs federale overheid: 18,80 euro + gemeentelijke retributie:2,20 euro). 

E. Identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder de 12 jaar met foto
2,00 euro gemeentelijke retributie voor een identiteitsbewijs met een plastiekzakje.

F. Europees rijbewijs of duplicaat – bankkaartmodel
25,00 euro (kostprijs federale overheid: 20,00 euro +  gemeentelijke retributie: 5,00 euro).

G. Europees voorlopig rijbewijs of duplicaat – bankkaartmodel
25,00 euro (kostprijs federale overheid: 20,00 euro +  gemeentelijke retributie: 5,00 euro).

H. Internationaal rijbewijs (boekje)
21,00 euro (kostprijs federale overheid: 16,00 euro +  gemeentelijke retributie: 5,00 euro).

I. Paspoorten
5,00 euro gemeentelijke retributie voor de afgifte van een nieuw paspoort, bovenop de door 
de federale overheid gevraagde kostprijs.
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Art.3. De retributie is contant of elektronisch betaalbaar en wordt geheven hetzij op het ogenblik van de 
aanvraag van het belastbaar stuk, hetzij, ingeval van online aanvragen, op het ogenblik van de 
afgifte van het belastbaar stuk.

Art.4. Van deze retributie zijn vrijgesteld:

A. de stukken welke krachtens een wet, koninklijk besluit of een andere overheidsverordening 
kosteloos door de gemeentebesturen dienen afgegeven te worden.

B. de stukken welke aan de behoeftige personen worden afgegeven; de behoeftigheid wordt 
vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk.

C. de rechterlijke overheden en de openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen, 
alsook de instellingen van openbaar nut.

D. de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de 
N.M.B.S., de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en de openbare busdiensten.

Art.5. De retributie is niet toepasselijk op de afgifte van de stukken welke krachtens een wet, koninklijk 
besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de 
gemeente onderworpen zijn. 

Art.6. Bij weigering of nalatigheid om het verschuldigd recht te betalen geschiedt de invordering 
overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging voor zover de schuld ten aanzien van de gemeente 
betwist wordt. Ingeval de verschuldigde retributie zeker en vaststaand, opeisbaar en 
onbetwistbaar is, zal de invordering gebeuren bij dwangbevel na goedkeuring door het college 
van burgemeester en schepenen.

Namens de gemeenteraad,

De Algemeen directeur De Voorzitter gemeenteraad,

get. Buysschaert An get. Desloovere Koen

Voor eensluidend afschrift,

De Algemeen directeur, De Voorzitter gemeenteraad

Buysschaert An. Desloovere Koen.
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