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Besluit

Besluit van de gemeenteraad d.d. 7 juni 2018 betreffende de hervaststelling van
het retributiereglement op het afleveren van administratieve stukken
burgerzaken-burgerlijke stand en huwelijksvoltrekkingen
Besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 mei 2019 m.b.t.
de aankoop van trouwboekjes
Besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 juni 2019 m.b.t.
de voorbereiding van het nieuwe retributiereglement op het afleveren van
administratieve stukken burgerzaken-burgerlijke stand en huwelijksvoltrekkingen
Besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 juni 2019 m.b.t.
de voorbereiding van het nieuwe retributiereglement op het afleveren van
administratieve stukken burgerzaken-burgerlijke stand en huwelijksvoltrekkingen
Het budget van de gemeente kan niet sluitend gemaakt worden zonder het
inschrijven van eigen gemeentelijke ontvangsten.
Het is aan de gemeenteraad om tarieven te bepalen voor de aflevering van
administratieve stukken burgerzaken-burgerlijke stand en huwelijksvoltrekkingen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de nodige voorbereidingen
gemaakt t.a.v. een voorstel van nieuw retributiereglement op het afleveren van
administratieve stukken burgerzaken-burgerlijke stand en huwelijksvoltrekkingen.
Het huidige retributiereglement werd door de gemeenteraad laatst aangenomen
in zitting van 7 juni 2018. T.o.v. dit gemeenteraadsbesluit worden beperkt
wijzigingen voorgesteld:
Het voorgelegde ontwerp van retributiereglement omvat wijzigingen t.a.v. de
voltrekking van huwelijken; een invoering van een retributie voor huwelijken op
weekdagen, een verlaging van de retributie voor huwelijken buiten het
administratief centrum en voor huwelijken op zaterdagen, een invoering van een
retributie voor huwelijken op zon- en feestdagen. Ook wordt een tarief
voorgesteld voor de procedure voornaamswijziging en het voorlopig rijbewijs
model 12. Een tarief voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de
verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk
verblijf' (elektronische A-kaart) wordt niet voorgesteld.

Artikel 1
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk retributiereglement op het afleveren van
administratieve stukken in burgerzaken en burgerlijke stand en
huwelijksvoltrekkingen vast te stellen als volgt:
Afgifte van administratieve stukken in
burgerzaken-burgerlijke stand
Artikel 1.1
De retributie valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken
hetzij op aanvraag, hetzij ambtshalve worden uitgereikt.
Artikel 1.2
Het bedrag van verschillende retributies wordt als volgt vastgesteld. De som die door
de gemeente Gistel aan de hogere overheid moet worden betaald in toepassing van
wet, norm of onderrichting zit in deze kostprijs vervat.
Verkoopprijs

KidsID
KidsID dringend
KidsID dringend 2 x hetzelfde gezin
KidsID zeer dringend
KidsID zeer dringend 2 x hetzelfde gezin
Elektronische identiteitskaart
Elektronische identiteitskaart dringend
Elektronische identiteitskaart zeer dringend
Spoedprocedure levering FOD Brussel, ID en
verblijfsdocumenten

€8
€ 100
€ 100
€ 75
€ 145
€ 145
€ 75
€ 20
€ 100
€ 145
€ 115

Aanvraag PIN en PUK-code

€5

Vreemdelingenkaart kind
Vreemdelingenkaart
Vreemdelingenkaart dringend
Vreemdelingenkaart zeer dringend

€2
€ 20
€ 100
€ 145

Reistitel meerderjarig
Reistitel meerderjarig dringend
Reistitel meerderjarig superdringend bij
gemeente
Reistitel meerderjarig superdringend
Koloniënstraat
Reistitel minderjarig
Reistitel minderjarig dringend
Reistitel minderjarig superdringend bij
gemeente
Reistitel minderjarig superdringend
Koloniënstraat

€ 65
€ 250
€ 310

Immatriculatieattest

€ 15

Reispas -18 jaar
Reispas -18 jaar spoed

€ 40
€ 225

Reispas +18 jaar
Reispas +18 jaar spoed

€ 70
€ 260

Rijbewijs
Voorlopig rijbewijs model 12
Rijbewijs internationaal
Rijbewijs CARA eerste afgifte
Rijbewijs CARA vanaf tweede afgifte

€ 25
€ 25
€ 30
€ 25
gratis

Voornaamswijziging

€ 150

€ 360
€ 45
€ 230
€ 290
€ 340

1° kind
2° kind
1° kind
2° kind

Artikel 1.3
De retributie wordt contant geïnd op het ogenblik van de afgifte van het belastbare
document.
Artikel 1.4
Zijn van de retributie vrijgesteld : de stukken die krachtens een wet, een K.B. of een
andere overheidsverordening gratis door het gemeentebestuur afgeleverd dienen te
worden;
Artikel 1.5
Zijn van de retributie vrijgesteld: de gerechtelijke overheden, de openbare besturen
en de daarmee gelijkgestelde instellingen, evenals de instellingen van openbaar nut.
Huwelijken op weekdagen
Artikel 1.6
Er wordt een gemeentelijke retributie vastgesteld bij een huwelijksvoltrekking in het
administratief centrum van het gemeentebestuur Gistel op weekdagen.
Artikel 1.7
Deze gemeentelijke retributie wordt vastgesteld op € 50 per huwelijk. In deze
gemeentelijke retributie zijn het koesterboekje en een receptie inbegrepen.
Artikel 1.8
Deze gemeentelijke retributie dient contant betaald te worden bij de aanvraag tot
een huwelijksvoltrekking op weekdagen door de belanghebbende.

Huwelijken op zaterdagen
Artikel 1.9
Er wordt een gemeentelijke retributie vastgesteld bij een huwelijksvoltrekking op
zaterdagen in het administratief centrum van het gemeentebestuur Gistel.
Artikel 1.10
Deze gemeentelijke retributie wordt vastgesteld op € 175 per huwelijk. In deze
gemeentelijke retributie zijn het koesterboekje en een receptie inbegrepen.
Artikel 1.11
Deze gemeentelijke retributie dient contant betaald te worden bij de aanvraag tot
een huwelijksvoltrekking op zaterdagen door de belanghebbende.
Huwelijken afgesloten op een andere locatie dan
het administratief centrum
Artikel 1.12
Er wordt een gemeentelijke retributie vastgesteld bij een huwelijksvoltrekking op een
andere locatie dan het administratief centrum.
Artikel 1.13

Deze gemeentelijke retributie wordt vastgesteld op € 175 per huwelijk op een andere
locatie dan het administratief centrum. In deze gemeentelijke retributie is het
koesterboekje inbegrepen.
Artikel 1.14
Deze gemeentelijke retributie dient contant betaald te worden bij de aanvraag tot
een huwelijksvoltrekking op een andere locatie dan het administratief centrum door
de belanghebbende.
Artikel 1.15
Deze gemeentelijke retributie wordt niet gecumuleerd met de retributie op de
huwelijken op zaterdagen, zon-, brug- en feestdagen.

Huwelijken op zon-, brug- en feestdagen
Artikel 1.16
Er wordt een gemeentelijke retributie vastgesteld bij een huwelijksvoltrekking op 2
februari 2020. Huwelijken op andere zon-, brug- en feestdagen worden niet
toegelaten.
Artikel 1.17
Deze gemeentelijke retributie wordt vastgesteld op € 175 per huwelijk op 2 februari
2020. In deze gemeentelijke retributie zijn het koesterboekje en een receptie (als het
huwelijk voltrokken wordt in het Administratief Centrum) inbegrepen.
Artikel 1.18
Deze gemeentelijke retributie dient contant betaald te worden bij de aanvraag tot
een huwelijksvoltrekking op zon-, brug- en feestdagen door de belanghebbende.
Artikel 2
De financiële aspecten van dit besluit worden als volgt vastgelegd:
INKOMSTEN
Omschrijving
Retributies dienst
burgerzaken

Bedrag (incl.
btw)
Afhankelijk
van de
gevraagde
retributie

AR/BI/Actie
Beschikbaar krediet
7010000/013000/
VERKOOP TROUWBOEK
HUWELIJK ANDERE LOCATIE
HUWELIJK BUITEN DIENSTUU
RETR VOORNAAMSWIJZIGING
VERKOOP KIDS ID DR
VERKOOP KIDS ID ZEER DR
VERKOOP EID SPOED FOD
VERK REISTITEL PLUS18 SDR
VERK REISTITEL MIN18 SDR
Kredieten te herbekijken met BW1
2019

Artikel 3
Het retributiereglement wordt van kracht op 1 augustus 2019 voor de aanvragen
vanaf 1 augustus 2019.
Artikel 4
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 7 juni 2018 tot hervaststelling van de retributie
op het afleveren van administratieve stukken in burgerzaken-burgerlijke stand en
huwelijksvoltrekkingen wordt opgeheven m.i.v. 1 augustus 2019.
Artikel 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid
volgens artikel 285 § 1 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 6
Voor de uitvoering van dit besluit worden de volgende werkopdrachten verleend:
Dienst
BZ

Taak
 Toepassing van het retributiereglement en
aanpassing van de tarieven in formulieren en
sjablonen

Communicatie



Publicatie op de website

Artikel 7
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
externe instanties
 Agentschap Binnenlands Bestuur afdeling West-Vlaanderen
dienst financiën: 1 (via digitaal loket)
gemeentelijke diensten
 FD: 3
 BZ: 1

namens de gemeenteraad
de algemeen directeur
Joost Mangeleer

de voorzitter gemeenteraad
Wim Gevaert

voor eensluidend afschrift
de algemeen directeur

de burgemeester
(delegatie ondertekeningsbevoegdheid
bij besluit voorzitter gemeenteraad
d.d. 15 februari 2019)

Joost Mangeleer

Gauthier Defreyne

