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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEIVIEENTERAAD
Zitting van: donderdag 20 december2018
Aanwezig: Antoon Calus: voorzitter;
Kar! Bonny: burgemeester;

Jan Bekaert, Koen Pattyn, Celesta Muylle, Dirk Laleman: schepenen;
Wiiiy Hosten: OCMW-voorzitter;
Oscar Deprez, Gilbert Bolle, Carlos Vierstraete, RafVlamynck, Erna Crombez,
David Van Moerkercke, Tina Ledaine, Robin Vandervennet, Koen Denduyver,

Luc Provoost, Hendrik D'Hulster: raadsleden;
Dimitri Decock: algemeen directeur
Verontschuldigd: Rik Dewanckele: schepen;
Lieven Cobbaert, Fran^oise Mattheus, Ann Deseintebein, Mieke Decuypere,

Patrick Raecke: raadsleden

dienst buraerzaken: Retributie op het leveren_van_administratieve prestaties 2019-2020

juridisch kader
• de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983
• het KB van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten
• het Gemeentedecreet van 1 5 juli 2005, in het bijzonder de artikels 42 en 43, §2,15°
verwijzingsdocumenten
• gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013, houdende vaststelling van een retributie op het
afleveren van administratieve stukken 2014-2019
• gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2013
• gemeenteraadsbesluit van 6 februari 2014
• gemeenteraadsbesluit van 15 december 2016 houdende vaststelling van een retributie op het
leveren van administratieve prestaties 2017-2019
• Ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten
laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de
elektronische documenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarvan de bijlage is gewijzigd bij
ministerieel besluit van 27 maart 2013 (BS van 21 en 29 maart 2013)
Met toepassing op artikel 2 van dit besluit wordt het tarief van de vergoedingen, vanaf 1
januari 2014, jaarlijks op 1 januari automatisch herzien
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Het artikel bepaalt dat de bedragen van de vergoedingen ten laste van de gemeenten
automatisch wordt herzien op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex volgens
volgende formule:
nieuw tarief = basistarief x nieuwe index

Basisindex
• Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017 houdende vaststelling van een retributie op het
leveren van administratieve prestaties 2018-2019
• Brief binnenlandse zaken, op datum van 18/09/2018, betreffende de kostprijs van de elDkaarten, nieuw tarief vanaf 1 januari 2019
• Prijs reispas vreemdelingen
• Omzendbrief transgenderwetgeving van 29/12/2017
• Omzendbrief betreffende de wet van 18 juni 2018 waarbij de bevoegdheid inzake verandering
van voornamen wordt overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de
voorwaarden en de procedure ervan worden geregeld

• Collegebesluit van 30 oktober 2018
feiten, context en argumentatie

• In de brief van binnenlandse zaken, op datum van 18/09/2018, staat vermeld dat de voorziene
indexering vanaf 1 januari 2019 niet zal worden doorgevoerd. De tarieven blijven behouden.

• Er wordt voorgesteld om tot 31/12/2019 de huidige tarieven te behouden.
• in het Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017 houdende vaststelling van een retributie
op het leveren van administratieve prestaties 2018-2019 werd opgenomen; Op de afgifte van
reispassen (paspoorten): 78 euro voor een reispas met een duurtijd van 7 jaar, voor
aanvragers vanaf 18 jaar; 35 euro voor een rejspas met een duurtijd van 5 jaar, voor
aanvragers onder de 18 jaar"
• Een reispas voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen staan hier niet bij vermeld. De

duurtijd is 2 jaar.
• Tarieven:
Reispas vluchtelingen,

Tarief productie

Voorstel tarief burger

( met gemeentetaks)

vreemdelingen en staatlozen
Gewone procedure +18 jaar

€61

€65

Dringende procedure +18 jaar

€230

€235

Hoogdringende procedure+ISjaar

€290

€295

Gewone procedure -18 jaar

€41

€45

Dringende procedure -18 jaar

€210

€215
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Hoogdringende procedure -18 jaar

€270

€275

• Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe manier om je geslachtsregistratie, in de geboorteakte,
aan te passen. Dit kan door enkele stappen te doorlopen voor de ambtenaar van de

burgerlijke stand. Als je deze stappen hebt gevolgd, wordt ook de M/V op de identiteitskaart
en op andere officiële documenten aangepast. Het aanpassen van je identiteitskaart en
andere officiële documenten zijn niet kosteloos,
• Sinds 1 augustus 2018 werd de bevoegdheid inzake verandering van voornamen
overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand.

• Uit artikel 3, § 2, vierde en vijfde lid, van de wet en artikel 170, § 4, eerste lid, van de
Grondwet blijkt dat de gemeenteraad in alle autonomie kan beslissen om hetzij de toegekende
verzoeken tot voornaamsverandering, hetzij enkel de vergunningen tot verandering van
voornamen te onderwerpen aan een retributie. Het staat hem vrij een vast bedrag vast te

stellen of gevallen van korting of vrijstellingen en betalingsmodaliteiten te regelen (cf. oud art.
249 en volgende van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten).
Het lijkt evident dat het bedrag van de retributie en de inning ervan bij het indienen van het
verzoek en niet a posteriori, een directe invloed kunnen hebben op het aantal ingediende
verzoeken en van aard zijn een zekere lichtzinnigheid in hoofde van de verzoeker te
vermijden.

• Tot op heden hadden we in onze gemeente 1 aanvraag van wijziging geslachtregistratie en 3
voornaamswijzigingen.

• Alle registraties en handelingen betreffende de burgerlijke stand ( zoals huwelijk, opmaak
akten, e.d.) zijn in onze gemeente gratis.

• Burgers die een wijziging van geslachtsregistratie en voornaamwijziging registeren, hebben
na de registratie kosten om hun identiteitskaart, rijbewijs, reispas en andere belangrijke
formulieren in orde te brengen.

• We stellen dan ook voor om in onze gemeenten de wijziging van geslachtsregistratie en
naamswijziging van retributie vrij te stellen.

GEWONE STEMMING
13 Voor (Antoon Calus, Karl Bonny, Jan Bekaert, Koen Pattyn, Celesta Muylle, Dirk Laleman,
Carlos Vierstraete, RafVlamynck, David Van Moerkercke, Robin Vandervennet, Koen Denduyver,

Luc Provoost, Hendrik D'Hulster)
4 Onthoudingen (Oscar Deprez, Gilbert Bolle, Erna Crombez, Tina Ledaine)
beslissinc]:
artikel 1: Er wordt vanaf 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019, ten behoeve van de
gemeente, onder de navolgende voorwaarden, een retributie geheven op de afgifte van

getuigschriften of andere 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 of
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toegezonden.

artikel 2; Het bedrag van de retributie voor onderstaande zijn ongewijzigd voor de periode 1 . 1,201931.12,2019:

Document

Tarief burger

Gewone procedure:

Identiteitskaart/Vreemdelingenkaart

€17,00

Vreemdelingenkaart met biometrie

€20,00

Kids-ID

€6,00

Spoedprocedure: Dringend
tdentiteitskaartA/reemdeiingenkaart

€85,00

Kids-ID

€85,00

Vreemdelingenkaart met biometrie

€85,00

Spoedprocedure: Zeer dringend
IdentiteitskaartA/reemdelingenkaart

€130,00

Kids-ID

€130,00

Kids-ID vanaf het 2de kind

€55,00

Vreemdelingenkaart met biometrie

€130,00

Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering

€100,00

Op de afgifte van allerlei getuigschriften en uittreksels uit de registers van de burgerlijke
stand en de bevolkingsregisters, die met de post moeten worden verstuurd : 5 euro per

getuigschrift of uittreksel.
Op de afgifte, de duurverlenging, de vernieuwing of de vervanging van
immatriculatieattesten voor vreemdelingen : 1,5 euro.

Op de afgifte van trouwboekjes: 25 euro. Deze belasting dekt terzelfdertijd de afgifte van het
huwelijksattest dat in het boekje bevat is.
Op de afgifte van reispassen (paspoorten): 78 euro voor een reispas met een duurtijd van 7
jaar, voor aanvragers vanaf 1 8 jaar; 35 euro voor een reispas met een duurtijd van 5 Jaar,
voor aanvragers onder de 1 8 Jaar"
Op het afleveren van huisnummers: 2 euro per nummer
Op het afleveren van allerhande kopjes: 0,25 euro per exemplaar

Op de afgifte van adressen" of andere gegevenslijsten: 30 euro per lijst op papier en 40 euro
indien het een lijst op kleefetiketten betreft. Er worden geen lijsten of adresgegevens
doorgegeven die in strijd zijn met de wet op de privacy.
Rijbewijzen kaartmodel; 25 euro
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• Internationaal rijbewijs: 21 euro
artikel 3: Er wordt vanaf 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019, ten behoeve van de
gemeente, een retributie geheven op de afgifte van een reispas voor vluchtelingen, vreemdelingen en
staatlozen. Duurtijd van deze reispas is 2 jaar.

Tarieven zijn geldig vanaf 1/01/2019:
Reispas vluchtelingen,

Tarief productie

Voorstel tarief burger
(met gemeentetaks)

vreemdelingen en staatlozen
Gewone procedure +18 jaar

€61

€65

Dringende procedure +18 jaar

€230

€235

Hoogdringende procedure+18]aar

€290

€295

Gewone procedure -18 jaar

€41

€45

Dringende procedure -18 jaar

€210

€215

Hoogdringende procedure -18 jaar

€270

€275

artikel 4:De retributie wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare document.
Wanneer aan particulieren, overheids- of privé-insteliingen afgiften van administratieve stukken
opgestuurd moeten worden, dienen alle verzendingskosten betaald te worden door deze particulieren,
overheids- of privé-instellingen, zelfs in het geval wanneer de stukken kosteloos afgeleverd worden.

De aan de retributie onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van één
of ander document indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting,
alsmede de verzen d ings koste n indien de stukken moeten worden opgestuurd, in consignatie geven
indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag afgegeven kan worden.
artikel 5: Volgende zaken zijn van de retributie vrijgesteld:
• de stukken welke krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit, een besluit van

de Vlaamse regering of een andere overheidsverordening kosteloos door het
Gemeentebestuur dienen te worden afgegeven

• de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven; de behoeftigheid wordt
vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk
• de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties
• de stukken die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van een heffing van een belasting of
retributie ten behoeve van de gemeente, krachtens een wet, decreet of verordening;

uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen
belaste gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan in het besluit van de Regent dd. 26

juli 1948 sprake is
• de mededelingen door de politie aan de verzekeringsmaatschappijen van inlichtingen
omtrent het gevolg dat gegeven werd terzake van verkeersongevallen op de openbare
weg(IVI.O. 14.10.1963)

ICHTEGEM
b li II- X HM; AH'l LI;

t''i.\"'\f.'!}"\t'',)

wiji" ^jv

• akten betreffende procedures voor de vrederechter

• akten betreffende de aanvraag tot gerechtelijke bijstand
• de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmede gelijkgestelde
instellingen, alsook de openbare instellingen en instellingen van openbaar nut en
gelijkgestelde instellingen, opgericht door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie,
en die beschikken over rechtspersoonlijkheid en gecontroleerd worden door de hogere
overheid
• de al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen, pas afgestudeerden,
laatstejaarsstudenten, leerlingen van het laatste Jaar secundair onderwijs en
werkzoekende personen van wie het enig inkomen het bestaansminimum is, met

betrekking tot de bescheiden welke zij nodig hebben wanneer ze voor een betrekking
solliciteren. De belanghebbende personen zelf dienen het bewijs te leveren dat ze voor de
vrijstelling in aanmerking komen en dat de bescheiden waarvoor ze de

belastingsvrijstelling vragen, bij het solliciteren nodig zijn
artikel 6; Er wordt vanaf 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 201 9 een vrijstelling van
retributie vastgelegd voor de wijziging geslachtsregistratie en de voornaamwijziging.
artikel 7: De retributie moet contant betaald worden op het ogenblik van de afgifte van het stuk tegen
afgifte van een kwitantie. Wanneer de retributie niet contant wordt uitgevoerd, zal de invordering
worden vervolgd overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet, ofwel overeenkomstig de

regelen van de burgerlijke rechtspleging.
artikel 8: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag

volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of
vanaf de datum van de contante inning.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de vijftien kalenderdagen.
artikel 9: Deze verordening wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de financieel
directeur.

artikel 10: Het retributiereglement wordt bekendgemaakt volgens het gewijzigde art. 186 van het
gemeentedecreetdie in werking is getreden vanaf 1/1/2014. Het artikel 187 van hetgemeentedecreet
bepaalt de inwerkingtreding op de vijfde dag na de bekendmaking.
artikel 11: Er wordt een afschrift bezorgd aan:
• de dienst financiën
• de dienst bevolking/burgerlijke stand
Namens de gemeenteraad,
algemeen directeur voorzitter

Dimitri Decock Antoon Calus-
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