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De Raad, vergaderd in openbare zitting, 

 

•  Bevoegdheid 

Artikel 40 en 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

 

•  Feiten en context 

Voor de uitreiking van de elektronische identiteitsdocumenten dienden significante 

investeringen te gebeuren. Daarom is het billijk dat een retributie wordt geheven op de afgifte 

van deze documenten. 

 

•  Juridische gronden 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

De wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 

Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 

bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en latere wijzigingen. 

Het 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, 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. 

De omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie 

Instellingen en Bevolking, Rijksregister, dienst klantenbeheer van 05 november 2019. 

 

•  Verwijzingsdocumenten 

- 

 

Besluit 

 

artikel 1 

Voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 wordt de kostprijs van de elektronische 

identiteitskaarten voor Belgen, van de elektronische kaarten en elektronische 

verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen en van de biometrische kaarten en 

biometrische verblijfstitels afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen vastgesteld 

op het bedrag van de vergoeding die de gemeente verschuldigd is aan de Federale 

overheidsdienst Binnenlandse Zaken, verhoogd met een gemeentelijke retributie van 2,50 EUR. 

Voor de identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar wordt geen 

gemeentelijke retributie aangerekend. 


