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Besluit

Besluit van de gemeenteraad d.d. 4 juli 2019 betreffende de hervaststelling van
het retributiereglement op het afleveren van administratieve stukken
burgerzaken-burgerlijke stand en huwelijksvoltrekkingen
Brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 23 juli 2019 m.b.t. het besluit
van de gemeenteraad d.d. 4 juli 2019 betreffende de hervaststelling van het
retributiereglement op het afleveren van administratieve stukken burgerzakenburgerlijke stand en huwelijksvoltrekkingen
Brief van de FOD Binnenlandse Zaken / Rijksregister d.d. 5 november 2019 m.b.t.
de tarieven uitreiking elektronische identiteitskaarten en –documenten vanaf 1
januari 2020
Mailberichten d.d. 25 november 2019 van de FOD Binnenlandse zaken m.b.t. de
tarieven 2020 voor de elektronische identiteitskaarten
Berekeningstabel tarieven zoals opgemaakt door de financiële dienst
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.
Dit is gebeurd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 4 juli 2019.
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 juli 2019 werd nagekeken door het
administratief toezicht die hierover enkele opmerkingen formuleerde.
Het retributiereglement wordt hernomen en aangepast aan deze opmerkingen.
Op 8 november 2019 ontvingen we een nota van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken over het tarief van de vergoedingen ten laste van de
gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en –
documenten vanaf 1 januari 2020.
De spoedprocedure dag +2 met levering in de gemeente wordt afgeschaft vanaf 1
januari 2020.
De prijzen voor de spoedprocedures dag +1 met levering zowel in de gemeente
als gecentraliseerd zijn aangepast.
Het tarief voor de biometrische kaarten en verblijfstitels voor vreemde
onderdanen van derde landen wordt goedkoper (16,60 €).
Het tarief voor een spoedprocedure met gecentraliseerde levering zal hoger
liggen dan de spoedprocedure via de gemeente.
Het gereduceerd tarief voor de Kids-ID in spoed wordt niet langer aangeboden.
Voor een Kids-ID in spoed kan een goedkoper tarief worden toegepast.
In het voorliggende voorstel van retributiereglement zijn deze recente wijzigingen
verwerkt. De berekeningstabel van de verschillende tarieven is opgenomen in
het dossier.

Artikel 1
De gemeenteraad besluit voor de volgende beleidsperiode van 1 januari 2020 tot en
met 31 december 2025 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.

KidsID
KidsID spoed levering gemeente
KidsID spoed levering FOD Brussel
Elektronische identiteitskaart
Elektronische identiteitskaart spoed levering
gemeente
Elektronische identiteitskaart spoed levering
FOD Brussel
Aanvraag PIN en PUK-code
Vreemdelingenkaart kind
Vreemdelingenkaart (E, E+, F, F+ kaart)
Vreemdelingenkaart (E, E+, F, F+ kaart) spoed
levering gemeente
Biometrische kaarten en verblijfstitels (A, B, C,
D en H kaart)
Biometrische kaarten en verblijfstitels (A, B, C,
D en H kaart) spoed levering gemeente
Reistitel - 18 jaar
Reistitel - 18 jaar dringend levering gemeente
Reistitel - 18 jaar superdringend levering
gemeente
Reistitel - 18 jaar superdringend afhaling
Koloniënstraat Brussel
Reistitel + 18 jaar
Reistitel + 18 jaar dringend levering gemeente
Reistitel + 18 jaar superdringend levering
gemeente
Reistitel + 18 jaar superdringend afhaling
Koloniënstraat Brussel
Immatriculatieattest
Reispas -18 jaar
Reispas -18 jaar dringend levering gemeente
Reispas -18 jaar superdringend levering
gemeente
Reispas -18 jaar superdringend Koloniënstraat
Brussel

Verkoopprijs
€8
€ 100
€ 120,10
€ 20
€ 105
€ 129,80
€5
€2
€ 20
€ 105
€ 25
€ 110
€ 50
€ 225
€ 285
€ 320
€ 70
€ 245
€ 305
€ 340
€ 10
€ 45
€ 225
€ 285
€ 320

Reispas +18 jaar
Reispas +18 jaar dringend levering gemeente
Reispas + 18 jaar superdringend levering
gemeente
Reispas + 18 jaar superdringend afhaling
Koloniënstraat Brussel
Rijbewijs
Voorlopig rijbewijs
Internationaal rijbewijs
Rijbewijs CARA eerste afgifte
Rijbewijs CARA vanaf tweede afgifte

€ 75
€ 255
€ 315

Voornaamswijziging
Voornaamswijziging transgender

€ 150
€ 15

€ 350
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
gratis

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;
- voornaamswijziging voor de personen bedoeld in de artikelen11 bis,§3, lid 3,
15, §1, vijfde lid en 21, §2, tweede lid van het Wetboek van de Belgische
nationaliteit
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 en zondag 2 februari 2020.

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 door de
belanghebbende bij de aanvraag tot een huwelijksvoltrekking op zondag 2 februari
2020.
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
7000000/013000/VK EID
Beschikbaar krediet:
€55.000,00
7000000/013000/VK EID NIET BELG
Beschikbaar krediet:
€2.000,00
7000000/013000/VK REISPAS
Beschikbaar krediet:
€34.000,00
7000000/013000/VK REISPAS NIET
BELG
Beschikbaar krediet:
€2.000,00
7000000/013000/VK RIJBEWIJS
Beschikbaar krediet:
€23.000,00
7010000/013000/HUWELIJK
Beschikbaar krediet:
€2.500,00
7010000/013000/VOORNAAMSWIJZI
GING
Beschikbaar krediet:
€150,00
Cfr. nieuw MJP 2020-2025

Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid
volgens artikel 285 § 1, artikel 286 § 1, artikel 287 en artikel 330 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op de vijfde dag na bekendmaking van dit besluit.
Artikel 5
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 juli 2019 tot hervaststelling van de retributie
op het afleveren van administratieve stukken in burgerzaken-burgerlijke stand en
huwelijksvoltrekkingen wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel 6
Voor de uitvoering van dit besluit worden de volgende werkopdrachten verleend:
Dienst

Taak

BZ

Communicatie



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



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

