Besluit van de Gemeenteraad van 17/12/2019
Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring. (Reglement)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Guido Geusen, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Raf Didden, Sara
Didden, Kevin Drees, Rosette Dupont, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Gunter Haeldermans, Guido
Hellings, Pierre Hendrikx, Audrey Jütten, Maria Oosterbos, Leo Pieters, Marcel Raets, Eddy
Slootmakers, Yvette Swillens, Philippe Van Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim Vandewinkel, Hilde
Vermeulen, André Willen, Petronella Zelissen, raadsleden en Inge Hawinkel, wnd. algemeen
directeur.
Algemeen kader

Stad Maaseik hernieuwt haar reglement met betrekking tot het afleveren van allerlei
administratieve stukken, zoals identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen, uittreksels, enz.
Het vroegere belastingreglement wordt vanaf 1 januari 2020 omgevormd tot een
retributiereglement.
Identiteitskaarten (eiD), vreemdelingenkaarten (EVK), Kids-iD, visumaanvragen en
verblijfsaanvragen
Identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, visumaanvragen en verblijfsaanvragen worden
aangevraagd bij de gemeente, maar niet door de gemeente zelf aangemaakt. De kaarten
worden gemaakt door de 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. Ze kunnen daar bovenop nog een
retributie vragen voor de afgifte van de kaarten.
Paspoorten
De gemeenten zijn ertoe gemachtigd om in sommige gevallen paspoorten af te leveren.
De consulaire heffing, de aanmaakprijs en de leveringsprijs worden bepaald door de FOD
Buitenlandse Zaken. De gemeente kan daarbovenop een retributie vragen voor de afgifte
van het document.
Rijbewijzen
Artikel 61 en artikel 64 sexies van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs bepalen de retributies die verschuldigd zijn voor de afgifte van de verschillende
soorten rijbewijzen. De gemeente int die retributie voor rekening van de federale overheid.
De gemeente kan bovenop de federale vergoeding een retributie vragen voor de afgifte
van het rijbewijs.
Afschriften en uittreksels uit registers van de burgerlijke stand
Bijzondere bestuursdocumenten zijn akten en uittreksels uit de registers van de burgerlijke
stand. Beide documenten zijn ook bestuursdocumenten in de zin van de grondwet en het
Bestuursdecreet van 7 december 2018. Voor een kopie van de akten of een afschrift uit de
registers kan dus een vergoeding gevraagd worden zoals hierboven beschreven. Als de
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documenten ingescand worden en per mail worden verstuurd, mag daarvoor in principe
geen vergoeding worden gevraagd.
Wat betreft retributie voor het federaal token: Het federaal token is een digitale sleutel
waarmee men toegang kan krijgen tot bepaalde beveiligde online diensten van de
overheid. Burgers die geen eID of verblijfskaart hebben, kunnen een token aanvragen via
een speciale procedure. De registratie en controle van de identiteit gebeurt dan manueel
door een loketmedewerker. Men kan hiervoor op afspraak terecht bij het registratieloket
van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning- Digitale Transformatie in
Brussel of in een lokaal registratiekantoor. Maaseik is opgenomen in de lijst van lokale
registratiekantoren. Omdat er toch een aantal administratieve handelingen gesteld moeten
worden om het federaal token af te leveren, stellen we voor om hiervoor een retributiekost
van 10€ aan te rekenen, naar analogie met o.a. stad Leuven. De burger heeft dan de
keuze om het token kosteloos aan te vragen bij het federaal registratieloket in Brussel of
lokaal tegen betaling van voornoemd bedrag.
Wettelijk kader
- het decreet over het lokaal bestuur;
- Omzendbrief van 19 maart 2019 over de modernisering en informatisering van de burgerlijke
stand
Identiteitskaarten (eiD), vreemdelingenkaarten (EVK), Kids-iD, visumaanvragen en
verblijfsaanvragen
- Wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor
vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953
- wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
- KB van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen
onder de twaalf jaar
- KB van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten.
- KB van 1 september 2004 houdende de beslissing om de elektronische identiteitskaart
veralgemeend in te voeren.
- KB van 18 oktober 2006 betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen
onder de twaalf jaar.
- Ministerieel besluit van 3 maart 2009 houdende de beslissing om het elektronisch
identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar veralgemeend in te voeren.
- omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken van 24 september 2014 over
de herziening van de bedragen ten laste van de gemeenten voor het verkrijgen van de
elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen
onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen.
- Ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste
van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische
identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen
- KB van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten
retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van
het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, § 2, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de
wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953
- Ministerieel besluit van 28 oktober 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart
2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de
uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, Belgische kinderen onder de 12 jaar,
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elektronische kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen en de
biometrische kaarten en verblijfstitels afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen.
Paspoorten
- Artikelen 50-67 Consulair Wetboek van 21 december 2013
- Artikel 2 Ministerieel besluit van 19 april 2014 aangaande de afgifte van paspoorten
- omzendbrief van 15 september 2017 inzake de stopzetting van de afgifte van de paspoorten en
reisdocumenten door de provinciale administraties;
Rijbewijzen
- Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
- Ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de retributies
- KB van 3 juli 2012 betreffende de invoering van het rijbewijs in kaartmodel.
Besluit
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2020 wordt ten behoeve van stad Maaseik een retributie
geheven op het afleveren van allerlei administratieve stukken.
Artikel 2. De belastingretributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het
stuk wordt afgeleverd.
Artikel. 3. Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld :
1.
voor het afleveren van de elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen (tot 12
jaar) volgens de normale procedure : 7,00 EUR, inclusief BTW (inclusief 0,60 EUR retributie stad)
2.
voor het afleveren van de elektronische identiteitskaarten en verblijfsdocumenten (of
duplicaten) voor volwassenen (vanaf 12 jaar) volgens de normale procedure : 21,00 EUR, inclusief
BTW (inclusief 4,90 EUR retributie stad)
3.
voor het afleveren van de verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken voor
vreemdelingen (of duplicaten) voor volwassenen (vanaf 12 jaar) volgens de normale procedure
vast te leggen op 21,00 EUR inclusief BTW (inclusief 4,40 EUR retributie stad)
4.
voor het afleveren van de elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen (tot 12
jaar) volgens de spoedprocedure met levering van de kaart en pin/puk code bij de gemeente:
110,00 EUR, inclusief BTW (inclusief 21,10 EUR retributie stad)
5.
voor het afleveren van de elektronische identiteitskaarten en verblijfsdocumenten (of
duplicaten) voor volwassenen (vanaf 12 jaar) volgens de spoedprocedure met levering van de
kaart en pin/puk code bij de gemeente: 120,00 EUR, inclusief BTW (inclusief 21,40 EUR retributie
stad)
6.
voor het afleveren van de verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken voor
vreemdelingen (of duplicaten) voor volwassenen (vanaf 12 jaar) volgens de spoedprocedure met
levering van de kaart en pin/puk code bij de gemeente vast te leggen op 120,00 EUR inclusief
BTW (inclusief: 21,40 EUR retributie stad)
7.
voor het afleveren van de elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen (tot 12
jaar) volgens de spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en pin/puk code bij de
Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken-Brussel: 140,00
EUR, inclusief BTW (inclusief 19,90 EUR retributie stad)
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8.
voor het afleveren van de elektronische identiteitskaarten voor volwassenen (vanaf 12 jaar)
volgens de spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en pin/puk code bij de
Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken-Brussel: 150,00
EUR, inclusief BTW (inclusief 20,20 EUR retributie stad)
9.
voor de identiteitsdocumenten voor kinderen van minder dan twaalf jaar van vreemde
nationaliteit: 1,50 EUR per identiteitsbewijs en voor elk duplicaat van het identiteitsbewijs.
10.
voor de paspoorten voor Belgen vanaf 18 jaar voor een gewone procedure : € 90 (inclusief
€ 25 retributie stad)..
11.
voor de paspoorten voor Belgen vanaf 18 jaar voor een dringende procedure : € 265
(inclusief € 25 retributie stad).
12.
voor de paspoorten voor Belgen ingeschreven in Maaseik vanaf 18 jaar voor een
superdringende procedure: € 325 (inclusief €25 retributie stad).
13.

voor de paspoorten voor Belgen jonger dan 18 jaar voor een gewone procedure: €35.

14.

voor de paspoorten voor Belgen jonger dan 18 jaar voor een dringende procedure : €210.

15.
voor de paspoorten voor Belgen ingeschreven in Maaseik jonger dan 18 jaar voor een
superdringende procedure: € 270
16.
voor de reisdocumenten van vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen vanaf 18 jaar in
gewone procedure : €86 (inclusief €25 retributie stad)
17.
voor de reisdocumenten van vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen vanaf 18 jaar in
dringende procedure : €255 (inclusief €25 retributie stad)
18.
voor de reisdocumenten van erkende vluchtelingen en erkende staatlozen vanaf 18 jaar in
een superdringende procedure : €315 (inclusief €25 retributie stad)
19.
voor de reisdocumenten van vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen jonger dan 18
jaar: €41. Geen extra retributie stad conform de paspoorten voor Belgen jonger dan 18 jaar.
20.
voor de reisdocumenten van vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen jonger dan 18 jaar
in dringende procedure : €210. Geen extra retributie stad conform de paspoorten voor Belgen
jonger dan 18 jaar.
21.
voor de reisdocumenten van erkende vluchtelingen en erkende staatlozen jonger dan 18
jaar in een superdringende procedure : €270. Geen extra retributie stad conform de paspoorten
voor Belgen jonger dan 18 jaar.
22.

voorlopig rijbewijs: 25 EUR Europees rijbewijs: 30 EUR Internationaal rijbewijs: 20 EUR

23.

voor het maken van een fotokopie : 0,20 EUR per kopie.

24.

Voor het afleveren een federaal token: 10 euro.

Artikel 4
Worden van de retributie vrijgesteld :

Pagina 4 van 6Besluit 18242 van de Gemeenteraad van 17/12/2019

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 3565-7814-8753-5132.

a.
de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de
administratieve overheid door het stadsbestuur van Maaseik kosteloos moeten afgeleverd worden;
b.
de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige personen; de behoeftigheid wordt door
ieder overtuigend bewijsstuk gestaafd;
c.
de machtigingen betreffende de godsdienstige of politieke manifestaties;
d.
de machtigingen betreffende activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van
een retributie of retributie te voordele van de stad;
e.
de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden,
alsook aan instellingen van openbaar nut;
f.
de mededeling van inlichtingen door de politie aan verzekeringsmaatschappijen omtrent het
gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen op de openbare weg;
g.
getuigschriften van een goed zedelijk gedrag, afgegeven door de gemeentebesturen om
gevoegd te worden bij een aanvraag van een door de regering ingestelde eervolle onderscheiding;
h.
geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op de biljetten van de NMBS,
de NMVB en de openbare autobusdiensten;
i.
afgifte van nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten bij gemeenteraadsverkiezingen;
j.
de al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen, leerlingen van het laatste jaar secundair
onderwijs en werkzoekende jongeren van wie het enig inkomen het bestaansminimum is, die
bescheiden nodig hebben wanneer zij voor een betrekking solliciteren, met dien verstande dat
belanghebbende personen zelf het bewijs leveren dat ze voor de vrijstelling in aanmerking komen
en de bescheiden waarvoor ze belastingvrijstelling vragen bij het solliciteren nodig zijn;
Artikel 5
De retributie is niet van toepassing op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, een
koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve
van de stad onderworpen is. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het
afgeven van reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen krachtens artikel 13 van de wet
van 04 juli 1956 en de Koninklijke Besluiten van 20 december 1972 en van 12 november 1976.
Artikel 6
De retributie wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs bij de aflevering van
het document of bij de aanvraag van het document.
Artikel 7
Wanneer de gevraagde stukken aangetekend met de post moeten verstuurd worden, worden de
verzendingskosten aan de retributie toegevoegd. Die kosten dienen bij de aanvraag te worden
betaald.
Artikel 8
Bij niet-betaling van de retributie wordt deze ingevorderd conform het gemeentelijk
retributiereglement ter invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke
administratieve geldboetes.
Artikel 9 Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
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Inge Hawinkel
waarnemend algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Voor eensluidend afschrift
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