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10. retributie op de afgifte van administratieve bescheiden
DE GEMEENTERAAD:
Overwegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken zware lasten voor de
gemeente meebrengt en dat het gepast is hiervoor van de belanghebbenden een retributie
te eisen;
Op voordracht van het College van burgemeester en Schepenen;
Gaat over tot de stemming:
Stemden voor: Ria Beeusaert-Pattyn, E. Kindt, W. Marchand, H. Delameilleure, J. Goethals, R.
Vierstraete, A. Gunst, V. Vanrobays, J. Van Doorne, S. Bogaert, B. Perneel, L. Van Iseghem,
S. Verhaeghe, S. Steurbaut,
Stemden tegen: J. Vandenbussche, T. Handsaeme, J. Windels;
BESLUIT: 14 ja en 3 nee
Art.1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt ten behoeve van de gemeente,
onder de navolgende voorwaarden, een retributie geheven op de afgifte van administratieve
stukken. De retributie valt ten laste van de personen of instellingen, aan wie deze stukken
door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.
Art.2. De bedragen van de retributie worden als volgt bepaald:
a/ Op de elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten afgeleverd aan Belgische
onderdanen en aan vreemdelingen:
- € 3 voor een eerste identiteitskaart of voor elke andere identiteitskaart, uitgereikt tegen
teruggave van de oude kaart, alsook voor elke vreemdelingenkaart bij de afgifte, de
vernieuwing, de verlenging of de vervanging ervan. De aanmaakkost van de elektronische
kaarten is ten laste van de aanvrager.
- € 3 per duplicaat.
b/ Op de elektronische identiteitsbewijzen voor Belgische en vreemde kinderen beneden de
twaalf jaar: € 0. De aanmaakkost van de elektronische kaart zoals aangerekend door de
federale overheid is ten laste van de aanvrager;
c/ Op de afgifte van reispassen voor meerderjarigen:
- € 9 voor elk nieuw reispas. De aanmaakkost is ten laste van de aanvrager.
d/ Op de afgifte van trouwboekjes: € 25
e/ op de afgifte van rijbewijzen in ID-1-format - bankkaartformaat:
- rijbewijzen bankkaartformaat: € 4
De inwoners van Lichtervelde die conform het KB van 20 oktober 2009 tot wijziging van het
KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs een kosteloze verlenging van het rijbewijs
omwille van medische redenen van groep 1 kunnen bekomen, worden voor deze
verlengingen vrijgesteld van deze retributie.
Art.3. De retributie wordt contant ingevorderd tegen de afgifte van een vignet. Bij gebrek
aan onmiddellijke betaling in der minne geschiedt de invordering volgens artikel 94 van het
.../…

gemeentedecreet.
Art.4. Zijn van deze retributie vrijgesteld :
a/ De stukken die krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere
overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven.
Art.5. De retributie is niet toepasselijk op de afgifte van stukken die bestemd zijn voor de
gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen
alsook de instellingen van openbaar nut.
De retributie is ook niet toepasselijk op de afgifte van stukken die krachtens een wet, een
K.B. of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de
gemeente onderworpen is.
Art.6. Onderhavig besluit wordt naar de hogere overheid gezonden voor kennisneming.
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