
Provincie'West-Vlaanderen
Arrondissement Roeselare
Gemeente 8880 Ledegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 13 DECEMBER 2012.

AANWEZIG: M. Bart Dochy, Burgemeester-voorzitter ;
Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein en
Bart Ryde, Schepenen I
Geert Wylin, Michel Taillisu, Lieven Vandermersch, Moreen Dewolf,
Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulfo Louis Sandrar rne schoutteten,
virgini Degrootq €ce+*{Mt€, Ronald cambiero Dany craeys,
\ililly claeys, Delphine Quaegebeur, Marianne Eeckhout en Luc soete,
Raadsleden I
Geert Demeyere, Gemeentesecretaris.

DEGEMEENTERAAD,

Geletophetgemeentedecreet,inzonderheiddeartikelen4293,43 $2,15" en253 $1,3";

Gelet op het KB van25 maarl.2003 betreffende de identiteitskaarten, gewijzigd brj KB d.d. 30 november 2003
en d.d. 1 oktober 2008 ;

Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken d.d. 9 mei 2003 houdende
algemene onderrichtingen inzake elektronische identiteitskaarten en latere omzendbrieven ;

Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenland se Zaken d.d. 29 november 2005 houdende
onderrichtingen omtrent de elektronische identiteitskaart - spoedprocedure ;

Gelet op het KB van l0 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder
de twaalfjaar;

Gelet op het KB van l8 oktober 2006 betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen
onder de twaalf jaar ;

Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken d.d. 13 maart2009 betreffende
de start van de veralgemening van het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de
twaalf jaar;

Gelet op de wet van l5 september 2006 totwijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ;

Gelet op het KB van27 april2007 tot wijziging van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ;

Gelet op het KB van l7 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september
2006 rot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd brj KB d.d.24 januarizott ;

Vaststellen van een gemeentelijk reglement voor een retributie op de afgifte van elekhonische identiteitskaartcÍI, clcktronische
identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar,

VASTSTELLEN VAN EEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR EEN RETRIBUTIE OP DE
AFGIF'TE VAN ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN, ELEKTRONISCHE

IDENTITEITSDOCUMENTEN VOOR BELGISCHE KINDEREN ONDER DN ÍZJAARO
ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN VOOR VREEMDELINGEN, DE AF'GIFTE VAN

PASPOORTEN EN DE AFGIF'TE VAN AANSLAGJAAR 2013-2019

paspoorteÍr en de afgifte van rijbewijzur, aanslagaar 2013-2019
elektronische identiteitskaaÍten voor weemdelingen, de afgifte van

L/3



Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken d.d.2ljuni 2007 betreffende de
wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding
van de wet van 15 september 2006 ;

Gelet op het KB van 2l december 2005 betreffende wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 30 juni
1999 houdende het tariefder consulaire rechten en der kanselarijrechten ;

Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking d.d. 7 december 2005 betreffende de wijziging van het tarief van de consulaire
rechten op de paspoorten - nieuw paspoort van 64 blz. ;

Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking d.d. 12 februari 2010 betreffende productiekosten en kanselarijrechten van
paspoorten ;

Overwegende dat sindsjanuari 2010 de procedure voor de betaling van de paspoorten werd aangepast ;

Gelet op het KB van23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en latere wijzigingen ;

Gelet op het MB van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het K.B. van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs bepaalde retributies ;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;

Gehoord schepen Wally Corneillie in zijn toelichting ;

BESLUIT met I 7 j a-stemmen (CD&V-VD-fractie, Sp. a-fractie, Vlaams Belang-fractie)
met 3 onthoudingen (ActieÊfractie)

Artikel.l .- Voor een periode ingaand op I januari 2013 en eindigend op 31 decemb er 2019 wordt een
gemeentelijke retributie gevestigd op de afgifte door het gemeentebestuur van volgende documenten :

1o 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 ;

2o 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 ;

3o de prijs voor het nieuw rijbewijs dat in kaartmodel wordt afgegeven, zoals beschreven in bijlage l/1 van het
koninklijk besluit van23 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 I 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.

Artikel.4.- Deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Provinciegouvemeur

Vaststellen van een gemeentelijk reglement voor een retributie op de afgifte van elektronischo identitoitskaarten, elektronische
identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar, elektronische identiteitskaarten voor vreemdelingen, de afgifte van
paspoorten m de afgifte van rijbewijzen, aanslagjaar 2013-2019 2/3



Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

NAMENS DE GEMEENTERAAD,

De Secretaris,
get. G. Demeyere

De Burgemeester-voorzitter,
get. B. Dochy

Voor eensluidend uittreksel,

Burgemeester-voorzitter,

G. B. Dochy
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