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Retributie op het afleveren van administratieve stukken dienst Burgerzaken en
Informatie - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick Lismont; de heer Jan Wicheler; mevrouw Ingrid Scheepers; mevrouw Rita Thierie;
mevrouw Annick Princen; de heer Kristof Schiepers; de heer Gert Houbey; de heer Geert Moyaers; de
heer Pascal Vanmolle; mevrouw Marlies Boonen; de heer Manu Bronckart; de heer Winand Abrahams;
de heer Koen Putzeys; mevrouw Linda Bex; de heer Filip De Geyter; de heer Rudi Koninckx; de heer
Rohnny Dams; de heer Danny Goyens; de heer Sebastien Bollen; mevrouw Kim Peters, algemeen
directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Het retributiereglement op het afleveren van administratieve stukken, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 10 december 2019 was van toepassing vanaf 1 januari 2020.
Door de omschakeling naar koesterboekjes i.p.v. huwelijksboekjes en de hogere kostprijs die hiermee
gepaard gaat, dient de retributie voor een huwelijksvoltrekking aangepast te worden.
Argumentatie
De aanmaak en aflevering van administratieve stukken brengt voor een gemeente kosten met zich
mee. Om haar kostenneutraliteit te bewaren, voert de gemeente een retributie in op de aflevering van
administratieve stukken.
In bepaalde gevallen is het aangewezen een gematigd tarief te voorzien of een vrijstelling te verlenen.
Juridische grond
De artikelen 41, 162, 170 §4 en 173 van de Grondwet.
De bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 40 §3, 41, 177, 279, 286
t.e.m. 288 en 326 e.v..
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.
De omzendbrief KBABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit.
Wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor
vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953.
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KB van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen
onder de twaalf jaar.
KB 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.
Artikelen 50-67 Consulair Wetboek van 21 december 2013.
Artikel 2 MB van 19 april 2014 aangaande de afgifte van paspoorten.
KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
MB van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de retributies.
Artikel II.31, tweede lid van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
De wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het
oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid
inzake verandering van voornamen wordt overgedragen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand,
en de omzendbrief van 11 juli 2018 omtrent de toepassing van deze wet.
De financiële toestand van de gemeente.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 wordt een retributie gevestigd op het afleveren van allerlei
administratieve stukken van de dienst Burgerzaken en Informatie.
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd.

Artikel 2
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt:
Document
Afleveren identiteitskaarten:
- elektronische identiteitskaart (eiK)
- elektronische identiteitskaart (eiK) na verlies
- KIDS-ID
Vernieuwen van de pin-code
Afleveren identiteits- en verblijfsbewijzen voor vreemdelingen:
- afleveren van identiteitskaart of verblijfsdocument
Openen van dossier vreemdeling
Afleveren van een reispas

Tarief
kp + € 4 (1)
kp + € 8 (1)
kp + € 2 (1)
€5
kp + € 4 (1)
€ 12,50
kp + € 10 (2)
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Afleveren rijbewijzen:
- Voorlopig
- Definitief
- Internationaal rijbewijs

kp + € 5 (3)
kp + € 5 (3)
kp + € 5 (3)

Huwelijksvoltrekking (incl. huwelijksboekje)

€50

Vergunning tot voornaamswijziging

€ 50

Afleveren van slachtvergunning

€5

Afleveren fotokopies
- A4 formaat (zwart)
- A3 formaat (zwart)
- A4 formaat (kleur)
- A3 formaat (kleur)

€
€
€
€

0,05
0,10
0,20
0,40

(1) Kostprijs van de FOD Binnenlandse Zaken + gemeenteretributie
(2) Kostprijs van de FOD Buitenlandse Zaken + gemeenteretributie
(3) Kostprijs van de FOD Mobiliteit en Vervoer + gemeenteretributie

Artikel 3
De retributie is verschuldigd bij het afleveren van het document. De retributie is contant betaalbaar
tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
De personen die onderworpen zijn aan de belasting zijn eveneens verplicht er het bedrag van in
bewaring te geven op het ogenblik van de aanvraag, indien het document niet onmiddellijk kan
afgeleverd worden. Er wordt kosteloos een ontvangstbewijs van de in bewaring gegeven sommen
afgeleverd.

Artikel 4
Worden van de retributie vrijgesteld:
1. de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de administratieve
overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd;
2. de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige personen; de behoeftigheid wordt door
ieder overtuigend bewijsstuk gestaafd;
3. de machtigingen aangaande godsdienstige of politieke manifestaties;
4. de machtigingen aangaande activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van
een belasting of retributie ten voordele van de gemeente;
5. de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden, alsook
aan instellingen van openbaar nut:
6. de mededeling van inlichtingen door de politie aan verzekeringsmaatschappijen omtrent het
gevolg dat gegeven werd in verband met verkeersongevallen op de openbare weg;
7. de uittreksels uit het strafregister afgegeven door de gemeentebesturen om gevoegd te
worden bij een aanvraag van een door de regering ingestelde eervolle onderscheiding;
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8. geldigheidsverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de NMBS,
de NMVB en de openbare autobusdiensten;
9. afgifte van nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten bij gemeenteraadsverkiezingen.
10. voor afgifte van documenten die nodig zijn bij een sollicitatie en aangevraagd worden door de
volgende personen: de al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen, pas afgestudeerden,
laatstejaars studenten, leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs en werkzoekende
personen van wie het enig inkomen het bestaansminimum is. De belanghebbende dienen zelf
het bewijs te leveren dat ze voor de vrijstelling in aanmerking komen en dat de documenten
waarvoor ze de belastingsvrijstelling vragen, bij het solliciteren nodig zijn;
11. voor het afleveren van de vergunning tot voornaamswijziging: indien de aanvraag de
naamswijziging door transgenders betreft en personen van vreemde nationaliteit die een
verzoek tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen
voorna(a)m(en) hebben bij het verzoek tot voornaamstoevoeging.

Artikel 5
De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk
besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de
gemeente onderworpen is. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven
van reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen krachtens artikel 13 van de wet van
04.07.1956 en het K.B. dd. 20.12.1972 en 12.11.1976.

Artikel 6
De retributie moet betaald worden bij contante inning of binnen de 30 dagen na de toezending van de
betalingsuitnodiging. Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning
geschieden met alle geëigende rechtsmiddelen.

Artikel 7
Een afschrift voor uitvoering wordt aan de financieel directeur overgemaakt.

Artikel 8
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §1, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur
bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Algemeen directeur
Kim Peters

Voorzitter gemeenteraad
Patrick Lismont

Ondertekend door Kim Peters (Signature)
#$ondertekening1$#
Datum: 2021.05.26 16:50:49 CEST

Ondertekend door Patrick Lismont (Signature)
#$ondertekening2$#
Datum: 2021.05.27 11:15:51 CEST

Functie: Algemeen directeur
Locatie: GINGELOM

Functie: Voorzitter gemeenteraad
Locatie: GINGELOM

#$stempel$#
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