
1  
  

      

 

Wijziging retributie op de afgifte van administratieve stukken 

aanslagjaren 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025 

Artikel 1   

Ten behoeve van de gemeente wordt onder de navolgende voorwaarden een retributie geheven op de afgifte 

van getuigschriften of op andere administratieve stukken. De retributie is verschuldigd door de personen aan wie 

deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.  

  

Artikel 2  

Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald:  

a) Op de afgifte van de identiteitsbewijzen met foto (+ plastiekzakje) die aan niet – Belgische kinderen  

beneden de 12 jaar worden uitgereikt:  

1 euro voor het eerste bewijs en voor elk duplicaat en voor elke vernieuwing.  

  

b) Op de afgifte van een trouwboekje: 20 euro  

  

c) Op de afgifte van een nieuw paspoort afgeleverd aan Belgen ingeschreven in de gemeente en Belgen  

ingeschreven in het buitenland op doorreis:   

5 euro retributie, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en eventueel 

verhoogd met de aangerekende kosten voor een spoedprocedure.  

  

d) Op de afgifte van een nieuw reisdocument afgeleverd aan een vreemdeling, een vluchteling of een  

staatloze.   

5 euro retributie, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en eventueel 

verhoogd met de aangerekende kosten voor een spoedprocedure.  

  

e) Op  de afgifte van de papieren verblijfsbewijzen voor vreemdelingen:  

1. Voor de personen vanaf 12 jaar: 5 euro voor de afgifte, de vernieuwing of de vervanging van de 

verblijfsbewijzen.  

2. De verlenging van de verblijfsbewijzen is gratis.  

  

f) Op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten (eID) en de elektronische vreemdelingenkaarten  

al dan niet met biometrische kenmerken (eVK):   

0,7 euro retributie, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid.  

  

De M-kaart met de vermelding “duurzaam verblijf” wordt kosteloos afgeleverd, voor zover het gaat over een 

eerste afgifte aan een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord die op het moment van zijn aanvraag voor de 
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status van de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord (bijlage 58) in het bezit was van een geldig document 

ter staving van duurzaam verblijf (bijlage 8bis of E+-kaart) of van een geldige duurzame verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie (F+-kaart). De kosteloosheid is enkel van toepassing op de normale 

procedure.   

   

g) Op de afgifte van de elektronisch identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar  

(Kids-ID):  

0 euro retributie, de kostprijs aangerekend door de federale overheid wordt verminderd met een 

bijpassing door de gemeente ten bedrage van 0,10 euro  

  

h) Op de afgifte van de spoedprocedures met levering in de gemeente van de elektronische 

identiteitskaarten (eID) en de elektronische vreemdelingenkaarten al dan niet met biometrische 

kenmerken (eVK):   

 5,40 euro retributie, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of de koerierdienst 

voor een spoedprocedure.  

  

i) Op de afgifte van de spoedprocedures met levering in de gemeente van de elektronisch  

identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID):  

 5,10 euro retributie, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of de koerierdienst 

voor een spoedprocedure.  

  

j) Op de afgifte van de spoedprocedures met gecentraliseerde levering in Brussel van de elektronische  

identiteitskaarten (eID)  

3,90 euro retributie, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of de 

koeriersdienst voor de spoedprocedure met gecentraliseerde levering.   

  

k) Op de afgifte van de spoedprocedures met gecentraliseerde levering in Brussel van de elektronisch  

identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID):  

3,60 euro retributie, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of de 

koeriersdienst voor de spoedprocedure met gecentraliseerde levering.   

  

l) Voor de heraanvraag van codes van een actieve elektronische identiteitskaart (eID), een actieve 

elektronische vreemdelingenkaart al dan niet met biometrische kenmerken  (eVK) of een actief 

elektronisch identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID):  

3 euro voor elke aanvraag, ongeacht op welke manier de aanvraag gebeurt.   

  

m) Op de afgifte van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel:  

5 euro retributie, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid.  

  

m)  Op de afgifte van een internationaal rijbewijs   

4 euro retributie, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid.  
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Artikel 3  

De retributie 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 der gemeente onderworpen zijn. 

Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste gemeenten 

ambtshalve toekomen volgens de tarieven gevoegd bij de wet op de consulaire en kanselarijrechten.  

  

Artikel 4  

Zijn van de retributie vrijgesteld: de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde 

instellingen alsook de instellingen van openbaar nut.  

  

Artikel 5  

De retributieplichtigen moeten voorafgaandelijk een aanvraag doen bij het gemeentebestuur en er een bedrag 

gelijk aan de vermoedelijke retributie in bewaring geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat op elk 

verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden getoond. Het in bewaring gegeven 

bedrag zal van ambtswege als een verworven contant retributie worden geboekt de dag waarop het belastbaar 

feit zich zal voltrekken.  

  

Artikel 6  

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 

directeur een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 

betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na 

ontvangst van de factuur en vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur.  

  

Artikel 7  

Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het decreet 

lokaal bestuur van 22 december 2017.   

  

Artikel 8  

Deze bekendmaking wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, samen met het afschrift van dit 

reglement.  

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 maart 2021 

De algemeen directeur  De burgemeester 
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