UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van:

donderdag 4 april 2019

Aanwezig:

Dieter Debacker: voorzitter;
Jan Bekaert: burgemeester;
Tina Ledaine, Celesta Muylle: schepenen;
Willy Hosten: voorzitter van het bijzonder comité;
Karl Bonny, Gilbert Bolle, Erna Crombez, Dirk Laleman,
David Van Moerkercke, Koen Pattyn, Luc Provoost, Frederiek Vermeulen,
Isabel De Ceuninck, Geert Vandaele, Daniël Roose, Patrik Wellekens,
Luc Vandewalle, Nadine Vanhee: raadsleden;
Dimitri Decock: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Lieven Cobbaert, Magali Segers: schepenen;
Rik Dewanckele, Ann Deseintebein: raadsleden

dienst burgerzaken: Goedkeuring aanpassing retributiereglement houdende de administratieve
prestaties - aanvulling prijs huwelijksvoltrekkingen-1.1.2019-31.12.2019
juridisch kader


Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 226 t.e.m. artikel
341



Het Decreet Bestuur van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van bestuur



Bestuur decreet van 7 december 2018, hoofdstuk 3 – bestuurlijk toezicht

verwijzingsdocumenten


Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 m.b.t. het leveren van administratieve
prestaties 2019-2020



Collegebeslissing van 12 februari 2018 m.b.t. huwelijksafspraken

feiten, context en argumentatie


Aan het retributiereglement aangenomen in de gemeenteraadszitting van 20 december 2018
zou een aanvulling dienen te worden opgenomen m.b.t. het vastleggen van de kostprijs voor
een huwelijk (zonder receptie, met receptie).

GEWONE STEMMING
12 Voor (Dieter Debacker, Jan Bekaert, Tina Ledaine, Celesta Muylle, Willy Hosten, Gilbert Bolle,
Erna Crombez, David Van Moerkercke, Luc Provoost, Isabel De Ceuninck, Geert Vandaele,
Nadine Vanhee)
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7 Tegen (Karl Bonny, Dirk Laleman, Koen Pattyn, Frederiek Vermeulen, Daniël Roose,
Patrik Wellekens, Luc Vandewalle)
beslissing:
artikel 1: De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het retributiereglement op het leveren van
administratieve prestaties 2019-2020 goed m.b.t. het vastleggen van de kostprijs voor een huwelijk
goed:
-Kostprijs huwelijk zonder receptie: 25 euro
-Kostprijs huwelijk met receptie: 75 euro
artikel 2: Het retributiereglement goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 20 december 2018 blijft
van kracht vanaf 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019 en blijft ongewijzigd m.b.t. de
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 toegezonden.

Document

Tarief burger

Gewone procedure:
Identiteitskaart/Vreemdelingenkaart

€ 17,00

Vreemdelingenkaart met biometrie

€ 20,00

Kids-ID

€ 6,00

Spoedprocedure: Dringend
Identiteitskaart/Vreemdelingenkaart

€ 85,00

Kids-ID

€ 85,00

Vreemdelingenkaart met biometrie

€ 85,00

Spoedprocedure: Zeer dringend



Identiteitskaart/Vreemdelingenkaart

€ 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.
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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 18 jaar; 35 euro voor een reispas met een duurtijd van 5 jaar,
voor aanvragers onder de 18 jaar ”



Op het afleveren van huisnummers: 2 euro per nummer



Op het afleveren van allerhande kopies: 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



Internationaal rijbewijs: 21 euro

artikel 3: Het retributiereglement goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 20 december 2018 blijft
van kracht vanaf 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019 en blijft ongewijzigd m.b.t. de
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

vreemdelingen en staatlozen

Voorstel tarief burger
(met gemeentetaks)

Gewone procedure +18 jaar

€ 61

€ 65

Dringende procedure +18 jaar

€ 230

€ 235

Hoogdringende procedure+18 jaar

€ 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-instellingen 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 verzendingskosten 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
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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 (M.O. 14.10.1963)



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: De vrijstelling van retributie vastgelegd voor de wijziging geslachtsregistratie en de
voornaamwijziging blijft behouden vanaf 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019.
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.
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artikel 9: Deze verordening wordt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
artikel 286 bekendgemaakt via de web toepassing van de gemeente.
Het reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking, tenzij anders bepaald. De
bekendmaking en datum van bekendmaking worden aangetekend in het register volgens de wijze
bepaald door de Vlaamse Regering.
artikel 10: Er wordt een afschrift bezorgd aan:


de dienst financiën



de dienst Burgerzaken



de toezichthoudende overheid
Namens de gemeenteraad,

algemeen directeur

voorzitter

Dimitri Decock

Dieter Debacker
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