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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

Zitting van 30 december 2019

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, 
Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker, 
Andy Vandoorne, Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, 
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

Vastellen van het reglement over een retributie voor de afgifte van elektronische 
identiteitskaarten, elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 
12 jaar, elektronische identiteitskaarten voor vreemdelingen, de afgifte van paspoorten en 

de afgifte van rijbewijzen

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Decreet Lokaal Bestuur.

» Wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen.

» Consulair wetboek van 21 december 2013, artikel 50 tot en met 67.
» Koninklijk Besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende 

identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar.
» Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en latere 

wijzigingen.
» Koninklijk Besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en 

latere wijzigingen.
» Koninklijk Besluit van 21 december 2005 betreffende wijziging van de tarieven 

gevoegd bij de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief der consulaire 
rechten en der kanselarijrechten.

» Koninklijk Besluit van 18 oktober 2006 betreffende het elektronisch 
identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar.

» Koninklijk Besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 
8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

» Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoerings-
modaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en latere wijzigingen.

» Ministerieel Besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de 
in het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde 
retributies.

» Ministerieel besluit van 19 april 2014 aangaande de afgifte van paspoorten.
» Omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 

Binnenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 7 december 2005 
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betreffende de wijziging van het tarief van de consulaire rechten op de 
paspoorten - nieuw paspoort van 64 blz.

» Omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken van 
29 november 2005 houdende onderrichtingen omtrent de elektronische 
identiteitskaart - spoedprocedure.

» Omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken d.d. 
21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het 
verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet 
van 15 september 2006.

» Omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken d.d. 
13 maart 2009 betreffende de start van de veralgemening van het 
elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 
twaalf jaar.

» Omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 12 februari 2010 
betreffende productiekosten en kanselarijrechten van paspoorten.

» Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie 
van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2012 houdende vaststellen 
gemeentelijk reglement voor een retributie op de afgifte van elektronische 
identiteitskaarten, elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische 
kinderen onder de 12 jaar, elektronische identiteitskaarten voor 
vreemdelingen, de afgifte van paspoorten en de afgifte van rijbewijzen.

Feiten, context en 
argumentatie

» Identiteitskaarten, vreemdelingkaarten, visumaanvragen en 
verblijfsaanvragen worden aangevraagd bij de gemeente, maar niet door de 
gemeente zelf aangemaakt.  De kaarten worden aangemaakt door FOD 
Binnenlandse Zaken en aan de gemeenten geleverd.  De aanmaakkosten 
worden door de FOD gefactureerd aan de gemeenten. De gemeenten rekenen 
deze kost vervolgens door aan de burger. 

» De gemeente kan daarbovenop een kleine retributie vragen voor de afgifte 
van de kaarten. Dat gebeurt echter niet in Ledegem.

» Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen, behalve dat dit reglement voortaan van 
onbepaalde duur is.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1 
Het reglement over een retributie op de afgifte van elektronische 
identiteitskaarten, elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen 
onder de 12 jaar, elektronische identiteitskaarten voor vreemdelingen, de afgifte 
van paspoorten en de afgifte van rijbewijzen vast te stellen.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020. 
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst financiën: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met 

vermelding van de publicatiedatum.
» dienst financiën: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst financiën: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst burgerzaken: 1;
» financieel directeur: 1.

REGLEMENT OVER EEN RETRIBUTIE OP DE AFGIFTE VAN ELEKTRONISCHE 
IDENTITEITSKAARTEN, ELEKTRONISCHE IDENTITEITSDOCUMENTEN VOOR 
BELGISCHE KINDEREN ONDER DE 12 JAAR, ELEKTRONISCHE 
IDENTITEITSKAARTEN VOOR VREEMDELINGEN, DE AFGIFTE VAN PASPOORTEN 
EN DE AFGIFTE VAN RIJBEWIJZEN
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Artikel 1
De gemeente vestigt een retributie op de afgifte door het gemeentebestuur van 
volgende documenten : 
1°
De prijs van de retributie voor afgifte van de elektronische identiteitskaart, het 
elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 
12 jaar en de elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen wordt bepaald op 
het bedrag dat als kostprijs wordt aangerekend door de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken.
2°
De prijs van de retributie op de afgifte van paspoorten wordt bepaald op het 
bedrag dat als kostprijs wordt aangerekend door de Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
3°
De prijs voor het nieuw rijbewijs dat in kaartmodel wordt afgegeven, zoals 
beschreven in bijlage 1/1 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 en latere 
wijzigingen, wordt bepaald op het bedrag dat als kostprijs wordt aangerekend 
door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Artikel 2
Er wordt geen bijkomende gemeentetaks geheven op de aflevering van de in 
artikel 1 vermelde documenten.

Artikel 3
De betrokken personen die een aanvraag indienen tot het bekomen van de in 
artikel 1 vermelde documenten moeten op het ogenblik van hun aanvraag het 
bedrag van de retributie in bewaring geven, aangezien het betreffende document 
niet onmiddellijk kan afgeleverd worden.

get. Marijn De Vos get. Bart Dochy
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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Handtekening(en) 
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