
 
 

BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Zitting van 16 december 2019 

 

Aanwezig: Steven Michiels voorzitter 

Karin Derua burgemeester 

Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Remi Serranne

 schepenen 

Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Ann 

Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria 

Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert 

Verschueren raadsleden 

Johan Smits algemeen directeur 
 

Verontschuldigd: Steven Van Loock, Eddy Mortier raadsleden 
 

 

31. Retributie op afgifte van administratieve documenten 2020-2025 

 

De gemeenteraad, 

 

Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 

agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 

beslissing van hun raad; 

 

Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 

waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 

gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 

gemeentefiscaliteit; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2019 tot vaststelling van het tarief van de 

vergoedingen te laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, 

de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten 

en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij 

ministerieel besluit van 28 oktober 2019; 

 

Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente lasten 

met zich meebrengt en dat het billijk is hiervoor een retributie te vragen; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

 

 

BESLUIT: eenparig. 

Artikel 1 – Omschrijving 
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De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 

een retributie op de afgifte van administratieve stukken. 

 

Artikel 2 – Retributieplichtige 

 

De retributie is verschuldigd door de persoon of instelling aan wie het stuk door het 

gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt. 

 

Artikel 3 – Tarief van de retributie 

 

De retributie wordt als volgt vastgesteld : 

 

3.1 Identiteitsdocumenten, verblijfstitels, certificaatcodes en rijbewijzen 

De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor Belgen 

en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen, zijn samengesteld uit 

de kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting. 

 

De gemeentelijke retributie voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor Belgen 

en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen wordt voor de 

periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 vastgesteld als volgt: 

 

 

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgen + elektronische verblijfstitels afgeleverd aan 

vreemde onderdanen bedoeld in artikel1, eerste lid van het ministerieel besluit van 28 oktober 

2019: 

o   gewone procedure: 5,90 EUR 

o   spoedprocedure: 6,40 EUR 

o   spoedprocedure (gecentraliseerd): 5,20 EUR 

Biometrische verblijfstitels en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen van 

derde landen, bedoeld in artikel 1, eerste lid van het ministerieel besluit van 28 oktober 2019: 

o   gewone procedure: 5,40 EUR 

KIDS-ID: 

o   gewone procedure: 4,60 EUR  

o   dringende procedure: 6,10 EUR 

o   spoedprocedure: 4,90 EUR 

Rijbewijzen: 

 5,00 EUR 

Internationaal rijbewijs:  

 9,00 EUR 

Kinderpasje niet-Belgen:  

 2,00 EUR 

Attest immatriculatie:  

 6,00 EUR 

Heraanvraag PIN/PUK: 

 5,00 EUR 
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3.2 Reispaspoorten 

De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten, zijn samengesteld uit de 

kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke retributie. 

De kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten die door de hogere overheid aan de gemeente 

worden aangerekend, te verhogen met een retributie van 10,00 EUR. 

 

3.3 Administratieve stukken 

Er wordt geen retributie geheven op de afgifte van attesten, getuigschriften en uittreksels uit de 

bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand, die ambtshalve of op verzoek worden 

uitgereikt. 

 

Op volgende administratieve stukken wordt wel een retributie geheven: 

- Individuele of collectieve adresaanvragen:  

o 0,02 EUR per adres met een minimum van 1,00 EUR + verzendingskosten. 

 

- Per kopij, door de aanvrager aan het bestuur aangevraagd voor eigen gebruik en waarvan 

het bestuur niet verplicht is het om administratieve redenen af te geven en voor zover in 

overeenstemming met het gemeentelijk reglement van openbaarheid van bestuur:  

o 0,05 EUR met een minimum van 0,25 EUR of tegen kostprijs wanneer de kopie niet 

met de eigen gemeentelijke apparatuur kan worden gemaakt. 

- Trouwboek: 

o 25,00 EUR. 

 

Artikel 4 – Invordering 

 

De retributie wordt contant betaald op het ogenblik van de afgifte van het administratief stuk. 

Het bewijs van betaling blijkt uit de afgifte van een kasticket. 

 

De aan de retributie onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen 

van één of ander stuk indienen moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de 

retributie in bewaring geven indien dit document niet op moment van aanvraag kan uitgereikt 

worden. 

 

Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contante betaling 

worden geboekt op het ogenblik van afgifte van het administratief document. 

 

 

Artikel 5 – Intrekking voorgaande retributiereglementen 

 

Alle voorgaande retributiereglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
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Aldus gedaan in zitting datum als boven 

 

De algemeen directeur 

get. Johan Smits 

De voorzitter 

get. Steven Michiels 

 

Voor eensluidend uittreksel: 

Boortmeerbeek,  19 december 2019 

 

  

De algemeen directeur 
 

 Ingevolge delegatiebesluit van 28 januari 

2019 

De burgemeester 

  

 
 

 

Johan Smits  Karin Derua 
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