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Danny Vangoidtsenhoven BURGEMEESTER-VOORZITTER
Marc Verheyden, Nicole Vanweddingen, Philippe Vervoort, Herman Depré
SCHEPENEN
Nelly Vanderlindeno Katia della Faille de Leverghem, Gerda Vandenplas,
Hugo Magnus, Noël De Clerck, Joseph Detienne, Veronique Nijs, Sonia Van
Laere, Yves Verheyden, Wim Steeno, Nele De Martelaere, Violeta Vitélis,
Peter Singulé, Dominik Verhaegen RAADSLEDEN
Caroline Peters SECRETARIS

AANPASSEN PRIJZEN ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN WEGENS
INDEXAANPASSING.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. l8 december 2003 waarbij de kostprijs van de aflevering van de nieuwe
elektronische identiteitskaarten voor Belgen wordt vastgesteld;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d.24 april 2008 waarbij de kostprijs voor het afleveren van de nieuwe
elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen wordt vastgesteld;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d.2610212009 waarbij de kostprijs voor het afleveren van de Kids-ID
wordt vastgesteld;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d.2210212010 waarbij de verhoging van de kostprijs van het afleveren van
de elektronische identiteitskaart voor Belgen en niet-Belgen wordt vastgesteld;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d.2810212013 waarbij de verhoging van de kostprijs van het afleveren van
de elektronische identiteitskaart wordt vastgesteld en de vaststelling van een gemeentetaks voor aarvtaag
PIN/PLIK v arcf 0 I / 0 | I 20 13 ;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 1911212013 waarbij de verhoging van de kostprijs van het afleveren van
de elektronische identiteitskaart wordt vastgesteld;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 2711112014 waarbij de verhoging van de kostprijs van het afleveren van
de elektronische identiteitskaart wordt vastgesteld;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissin g d.d. 22112120 I 6 waarbij een aanpassing van de príjzen inzake
identiteitsdocumenten wordt goedgekeurd ten gevolge indexaanpassing;

Gelet op het ministerieel besluit van l5 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 twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten,
afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij ministerieel besluit 27 maart 2013 (B.S
van2l en29 maarï2013);

Gelet op artikel2 van het hierboven vermeld ministerieel besluit dat bepaalt dat het tarief van de vergoedingen
dat is opgenomen in de bijlage van het besluit, van 1 januari 2014, jaarlljks op I januari automatisch herzien
wordt; dat dit artikel bepaalt dat de bedragen van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor het verkrijgen
van de identiteitskaarten automatisch wordt herzien op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex;

Overwegende dat de betreffende bedragen worden aangepast vanaf0l januari 2018;

Raadslid Sonia Van Laere dient het volgende amendement in:
Artikel 5 vervangen door een nieuw artikel 5: de kostprijs voor de afgifte van elektronische
identiteitsdocumenten aan Belgische kinderen onder de twaalfjaar wordt vastgesteld op 2€. Voor een duplicaat
van deze identiteitsdocumenten zal de afgifteprijs ook 2€ bedragen.
Aangezien voor de N-VA 'een kind een kind is', stelt de fractie voor de prtjs voor de afgifte van een

identiteitsdocument voor een Belgisch en een niet-Belgisch kind gelijk te maken.
Er wordt overgegaan tot stemming.
met 7 ja-stemmen vqn Sonia Van Laere, ll/im Steeno, Nele De Martelaere, Dominik Verhaegen, Ugo
Magnus, Violeta Vitélk, Peter Singulé



met 12 neen stemrnen vsn Dann! Vangoid*enhoven, Marc Verheyden, Nicole Vanweddingen, Philippe
Vervoort, Herman Depré, Nelly Vanderlínden, Katia della Faille de Leverghem, Gerdq Vandenplas, NoëI De
Clerck, Joseph Detienne, Veronique Nijs, Yves Verheyden

met 0 onthoudingen
wordt het amendement verbtorpen
BESLUIT:
met 16 ja-stemmen van Danny Vangoidtsenhoven, Marc Verheyden, Nicole Vanweddingen, Philippe
Vervoort, Herman Depré, Nelly Vanderlinden, Katia della Faille de Leverghem, Gerda Vandenplas, Noël
De Clerck, Joseph Detienne, Veronique Nijs, Sonia Van Laere, Yves Verheyden, Wim Steeno, Nele De
Martelaere, Dominik Verhaegen

met 3 neen'stemmen van Ugo Magnus, Violeta Vitélis, Peter Singulé motivatie: gemeente moet geen kosten
aanrekenen voor verplichte documenten. Indexaanpassing is éénzijdig genomen: geen indexering van
subsidies of belasting op groeven.

met 0 onthoudingen
ARTIKEL 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de nieuwe indexaanpassing vanaf 0l/01/20 l8 met betrekking tot de bedragen

aan te rekenen voor identiteitsdocumenten.

ARTIKEL 2:

De kostprijs voor de afgifte van elektronische identiteitskaarten voor Belgen en vreemde onderdanen van EU
landen wordt vastgesteld op 20€. Voor een duplicaat vandeze elektronische identiteitskaartenzal de afgifteprijs
25€ bedragen.

ARTIKEL 3:
De kostprijs voor de afgifte van biometrische kaarten aan weemde onderdanen van derde landen wordt
vastgesteld op 25€. Voor een duplicaat van deze kaarten wordt de afgifteprijs vastgesteld op 30€.

ARTIKEL 4:
De kostprijs voor de afgifte van identiteitsbewljzen aan niet-Belgische kinderen onder de twaalfjaar wordt
vastgesteld op 2€. Voor een duplicaat van deze identiteitsdocumenten zal de afgifteprijs ook 2€ bedragen.

ARTIKEL 5:
De kostprijs voor de afgifte van elektronische identiteitsdocumenten aan Belgische kinderen onder de twaalfjaar
wordt vastgesteld op 7€. Voor een duplicaat van deze identiteitsdocumenten zal de afglfteprijs ook 7€ bedragen.

ARTIKEL 6:
Voor de spoedprocedures met levering aan de gemeente voor elektronische identiteitskaarten voor Belgen,

vreemde onderdanen van EU landen, Belgische kinderen jonger dan 12 jaar en de biometrische kaarten en

verblijfstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde landen worden volgende tarieven vastgesteld:

Spoedprocedure:D+2 85€
Extreme spoedprocedure: D + I 130€

ARTIKEL 7:
Voor de spoedprocedures met gecentraliseerde levering bij FOD Binnenlandse Zaken, Brussel voor
identiteitskaarten voor Belgen en Belgische kinderen onder de twaalfjaar wordt volgende tarief vastgesteld:

Extremespoedprocedure:D+ 1 100€

ARTIKEL 8:
Het verlaagd tarief vanaf het tweede identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalfjaar,
gehjktijdig aangevraagd voor kinderen uit éénzelfde gezin die op hetzelfde adres zijn ingeschreven wordt
vastgesteld op 60€ voor zowel de dringende als zeer dringende aanvragen.

ARTIKEL 9

De prijs voor de aanvraag van een nieuwe PIN/PUK-code wordt vastgesteld op 5€

ARTIKEL 10:
De voorgaande gemeenteraadsbeslissingen met betrekking tot de vaststelling van de bedragen voor de

identiteitsdocumenten worden ingetrokken.



De Secretaris,
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