
Aanwezig

Verontschuldigd

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Catherine Moureaux, Voorzitster van de Raad ;
Françoise Schepmans, Abdellah Achaoui, Amet Gjanaj, Jef Van Damme, Olivier Mahy, Houria Ouberri,
Jamel Azaoum, Georges Van Leeckwyck, Maria Gloria Garcia-Fernandez, Schepenen ;
Jamal Ikazban, Paulette Piquard, Ahmed El Khannouss, Michel Eylenbosch, Danielle Evraud, Dirk De
Block, Tania Dekens, Leonidas Papadiz, Hassan Ouassari, Hicham Chakir, Carine Liekendael, Hind
Addi, Mohamed Daif, Saliha Raiss, Mohamed El Bouazzati, Rachid Mahdaoui, Khalil Boufraquech,
Leila AGIC, Mohammed EL BOUZIDI, Luc Vancauwenberge, Laurent Mutambayi, Laetitia
KALIMBIRIRO NSIMIRE, Mohamed Amine Akrouh, Khadija Zamouri, Pascal Paul Duquesne, Rajae
Maouane, Théophile Emile Taelemans, Didier Fabien Willy Milis, Abdallah Kanfaoui, Emre Sumlu,
Rachid Ben Salah, Taoufik Hamzaoui, Gemeenteraadsleden ;
Gilbert Hildgen, Adjunct Secretaris.

 
Ann Gilles-Goris, Yassine Akki, Joke Vandenbempt, Gemeenteraadsleden ;
Jacques De Winne, Gemeentesecretaris.

Zitting van 20.01.21

#Onderwerp : Gemeentebelastingen - Retributie op de afgifte van administratieve documenten -
Wijziging.#

Openbare zitting

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;

Gelet op artikel 117, 1ste alinea van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 17 december 2018 tot vaststelling van het reglement inzake de
retributie op de afgifte van administratieve documenten;
Gelet op 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, 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, gewijzigd bij het
ministerieel besluit van 28 oktober 2019;
Gelet op het schrijven van 2 oktober 2020 van Jacques Wirtz, Directeur-generaal van de AD Instellingen en
Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken, met vermelding van de bedragen die van toepassing zullen zijn op 1
januari 2021;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 december 2020 betreffende de aan
te brengen wijzigingen aan het reglement van 17 december 2018 inzake de retributie op de afgifte van
administratieve documenten;
Gelet op de financiële toestand van de Gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
BESLIST :
 
Enig artikel :
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het reglement van 17 december 2018 inzake de retributie op de afgifte van administratieve documenten te
wijzigen en te vervangen door:
 
Artikel 1
Er wordt een retributie ingevorderd, volgens de hieronder vastgestelde voorwaarden, op de afgifte van
getuigschriften en andere documenten. De retributie valt ten bezwaar van de personen of andere instellingen aan
wie deze documenten door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.
 
Artikel 2
De bedragen van de retributie worden als volgt vastgesteld:

a. Afgifte van een elektronische identiteits- of verblijfstitel:

gewone procedure: 22,00 EUR per elektronische  identiteits- of verblijfstitel

spoedprocedure met levering kaart en codes in gemeente : 130,00 EUR per elektronische identiteits- of
verblijfstitel

spoedprocedure met gecentraliseerde levering op het adres van de ADIB van de FOD Binnenlandse
Zaken (enkel voor de Belgische identiteitskaarten): 180,00 EUR per elektronische identiteits- of
verblijfstitel

 
Productiekosten inbegrepen.
 

b. Afgifte van de elektronische identiteitskaart voor kinderen onder 12 jaar (KidsID):

 

gewone procedure: 7,00 EUR per elektronische identiteitskaart

spoedprocedure met levering kaart en codes in gemeente : 125,00 EUR per elektronische identiteitskaart

spoedprocedure met gecentraliseerde levering op het adres van de ADIB van de FOD Binnenlandse
Zaken : 170,00 EUR per elektronische identiteitskaart

 
Productiekosten inbegrepen.

 

c. Aanvraag van nieuwe codes (PIN/PUK) voor elektronische identiteitskaarten: 5,00 EUR

 

d. Afgifte van een identiteitsbewijs voor kinderen onder 12 jaar, geldig voor een periode van twee jaar:
1,50 EUR per identiteitsbewijs en voor elke vernieuwing.

 

e. Paspoorten: afgifte van een nieuw paspoort:

gewone procedure: 25,00 EUR

spoedprocedure: 35,00 EUR

kosten voor levering buiten openingsuren: 25,00 EUR

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
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f. Afgifte van afschriften voor eensluidend verklaard, wetgevingen, ambtshalve afgeleverd of op aanvraag:
5,00 EUR.

 
De gewone afschriften van administratieve documenten afgeleverd krachtens de wet van 12 november 1997
betreffende de openbaarheid van het bestuur in de provincies en gemeenten zullen afgeleverd worden tegen 0,15
EUR per afschrift.
 

g. Aanvragen tot inschrijving in de bevolkings en vreemdelingenregisters en in het wachtregister na een
van ambtswege schrapping: 25,00 EUR per aanvraag

 

h. Aanvragen tot wijziging van administratieve documenten:

 

5,00 EUR per document (verandering van adres op een immatriculatieattest, enz.)

25,00 EUR per persoon voor de verbeteringen van de bevolkings- en vreemdelingenregisters bij iedere
identiteitsverandering (naam, voornaam, geboorteplaats en -datum)

 

i. Afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van documenten krachtens de Koninklijke Besluiten van 8
oktober 1981 en 15 augustus 1984 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen: 10,00 EUR per document.

 

j. Afgifte van rijbewijzen: 5,00 per rijbewijs.

 

k. Afgifte van reistitels aan vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen:

- normale procedure: 25,00 EUR
- spoedprocedure: 35,00 EUR.
 

Artikel 3
De retributie wordt contant ingevorderd. Ze is rechtens betaald per storting op de rekening-courant van het
gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek of tegen afgifte van een kwitantie.
In geval van een internationale transactie, zijn de verzendkosten en het commissieloon ten laste van de
particulieren en de privé-instellingen.
 
Artikel 4
Zijn van de retributie vrijgesteld:

de documenten die krachtens een wet, een koninklijk besluit, een decreet, een verordening, een besluit
van de executief of een overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden
afgegeven;

de documenten die aan behoeftige personen worden afgeleverd. De behoeftigheid wordt vastgesteld door

• 
• 

• 

• 
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elk overtuigend bewijsstuk;

de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke manifestaties;

de machtigingen met betrekking tot activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van de
heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente;

de documenten vastgesteld bij de wet van 13 juni 1986 op het wegnemen en transplanteren van organen;

de afgifte van identiteitskaarten en identiteitsstukken en de wijziging van administratieve documenten
tengevolge van een hernummering of een wijziging van de naam van een straat die het gevolg zijn van een
beslissing of een daad van de overheid;

de documenten welke krachtens een wet, een Koninklijk besluit, een Decreet, een Verordening, een
besluit van de Executief of een overheidsverordening, reeds aan de betaling van een recht ten behoeve der
gemeente onderworpen zijn, met uitzondering voor de rechten welke, met het afgeven van paspoorten aan
de gemeente ambtshalve toekomen en waarvan in de wettelijke inrichtingen betreffende de consulaire
belastingen en kanselarijrechten sprake is;

de uittreksels uit de Rijksregister bestemd voor de diensten van de Onderwijsinspectie.

documenten afgeleverd voor tewerkstelling en sociale zaken;

documenten afgeleverd betreffende huisvesting;

documenten afgeleverd betreffende premies.

 
Artikel 5
Huidig reglement vervangt, vanaf zijn inwerkingtreding, het reglement gevestigd door beslissing van de
Gemeenteraad van 17 december 2018.
 
Verzending van de onderhavige beraadslaging zal aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden.

42 stemmers : 30 positieve stemmen, 9 negatieve stemmen, 3 onthoudingen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De adjunct Secretaris, 
(g) Gilbert Hildgen  

De Voorzitster van de Raad, 
(g) Catherine Moureaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 22 januari 2021

Voor de Gemeentesecretaris,
De adjunct Secretaris,

Gilbert Hildgen  

De Burgemeester,

Catherine Moureaux
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