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Beknopte samenvatting
Het dossier handelt over een vraag tot aanpassing van de prijzen voor nieuwe identiteitsdocumenten
in het belastingreglement van de gemeenteraad van 17 november 2015 naar aanleiding van de
indexering van de productiekosten vanaf 01.01.2017. Door de veralgemening van het elektronisch
basisdocument in de loop van het eerste semester 2017 is de tarifering voor het jaar 2017
uitzonderlijk opgedeeld in 2 fasen. Hierdoor zullen de tarieven voor de spoedprocedures verlaagd
worden vanaf het tweede semester van 2017.

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld goedkeuring te geven over de aanpassing van de prijzen
voor nieuwe identiteitsdocumenten naar aanleiding van de indexering van de productieprijzen vanaf
01.01.2017 en de verlaagde tarifering voor spoedprocedures vanaf het tweede semester 2017 naar
aanleiding van de veralgemening van het elekronisch basisdocument.
Argumentatie
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, de elektronische
identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten
afgeleverd aan vreemde onderdanen bepaalt in artikel 2 dat de vergoedingen jaarlijks automatisch
worden herzien vanaf 01.01.2014.
In de brief van 6 september 2016 deelt de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken de nieuwe
tarieven/productiekosten mee die gelden vanaf 1 januari 2017.
Door de veralgemening van het elektronisch basisdocument in de loop van het eerste semester 2017
is de tarifering voor het jaar 2017 uitzonderlijk in 2 fasen en zullen de tarieven voor de
spoedprocedures verlaagd worden vanaf het tweede semester 2017.
De huidige gemeentelijke tarieven moeten bijgevolg aangepast worden.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de productiekosten van om het even welke
kaart te vermeerderen met 5 Euro gemeentetaks per document met een afronding naar boven.
Voor de burger gaat deze prijsaanpassing variëren van + 1 Euro tot - 65 Euro (zie bijlage 1 voor
semester 1 van 2017 en bijlage 2 vanaf semester 2 van 2017).
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Met deze prijsaanpassing kan de indexering van 2018 worden opgevangen en kunnen de kosten voor
de aanschaf van apparatuur voor de invoering van het elektronisch basisdocument (foto- en
handtekeningen scanners) en de voorziene invoering van bankcontact gedeeltelijk worden
gecompenseerd.
Juridische grond

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad stelt de gemeentelijke
reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de
gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het
inwendige bestuur van de gemeente.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Fasering
De toezichthoudende overheid via digitaal loket Mijn Binnenland.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Voor dit punt is financieel advies nodig.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de nieuwe tarieven voor de identiteitsdocumenten vanaf 1 januari 2017 goed
zoals bepaald in de bijlagen 1 en 2.

Artikel 2
De beslissing van de gemeenteraad van 17 november 2015 (punt 10) wordt opgeheven vanaf 1
januari 2017.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

prijzen id documenten voor semester 1 van 2017.pdf
prijzen id documenten vanaf semester 2 van 2017.pdf
brief minister binnenl zkn 6 sept 2016.pdf
Beslissing Gemeenteraad 17 nov 2015.pdf
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