STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 27 JANUARI
2022.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote,
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere, Roland Woestijn: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Openbare Zitting
6. RETRIBUTIE OP DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART VOOR BELGEN EN
VREEMDELINGEN VANAF 1 JANUARI 2022
De Raad,
Gelet op art. 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet;
Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 28 oktober 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit dd. 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, de elektronische identiteitsdocumenten
voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen en de biometrische kaarten en
biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 17 december 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit dd.
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, de elektronische identiteitsdocumenten
voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan
de vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven (B.S. dd. 30 december 2021);
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het raadsbesluit dd. 16 december 2021 houdende vaststelling van de retributie op de
elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen;
Gelet op het schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie
Instellingen en Bevolking dd. 6 januari 2022 inzake tarief van de vergoedingen ten laste van de
gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari
2022;
Overwegende dat de Stad de productiekost van de identiteitsdocumenten wil doorrekenen;
BESLUIT:

18 JA, 1 NEEN (Johan Vanblaere ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1

Er wordt vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit een retributie vastgesteld op de
elektronische identiteitskaart voor Belgen, de elektronische vreemdelingenkaart, de Kids-ID en
identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar en de bijhorende
spoedprocedures.

Art.2

De retributie wordt als volgt vastgesteld:
Omschrijving

Retributie
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Elektronische id.kaarten voor Belgen, elektronische
verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die
legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven,
bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4° f) tot l) ministerieel
besluit dd. 17 december 2021
elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het
Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4° a) tot e)
ministerieel besluit dd. 17 december 2021, i- en jverblijfsdocumenten zoals beschreven in koninklijk
besluit van 8 oktober 1981 zoals gewijzigd door koninklijk
besluit van 26 november 2021
Kids-ID (voor Belgische kinderen onder de 12 jaar)

€ 17

Identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen onder de
12 jaar

€2

Spoedprocedure voor elektronische id. kaarten voor
Belgen en verblijfsdocumenten afgeleverd aan
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het
Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4° a) tot l)
ministerieel besluit dd. 17 december 2021
Spoedprocedure voor elektronische id. kaarten voor
Belgische kinderen onder de 12 jaar

€ 102,20

Spoedprocedure voor elektronische id. kaarten voor
Belgen gecentraliseerde levering en afhaling door de
burger te Brussel
Spoedprocedure voor Belgische kinderen onder de
12 jaar gecentraliseerde levering en afhaling door de
burger te Brussel
Attest van immatriculatie

€ 134,40

€ 17,50

€7

€ 92,20

€ 124,70

€4

Art.3

De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Art.4

De retributie moet contant betaald worden tegen afgifte van een ontvangstbewijs of binnen de
30 dagen na de toezending van de factuur. Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde
retributie zal de inning geschieden met alle geëigende rechtsmiddelen. In geval van laattijdige
betaling van de retributie worden de wettelijke nalatigheidsintresten aangerekend vanaf de
vervaldag.

Art.5

Het volgende raadsbesluit wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van dit besluit: het
raadsbesluit dd. 16 december 2021 houdende vaststelling van de retributie op de
elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen.

Art.6

Het reglement zal worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de Stad, met vermelding
van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de
webtoepassing bekendgemaakt werd. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte
gebracht van deze bekendmaking.

Art.7

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën en de dienst burgerzaken.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips
Nieuwpoort, 27 januari 2022
Voor eensluidend afschrift:
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De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Benoit Willaert

Rik Lips
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