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Uittreksel uit de notulen van de
Gemeenteraad

Zitting van 15 december 2022.

Aanwezig: Chris Delneste, Voorzitter van de Raad
Francis Benoit, Burgemeester
Willem Vanwynsberghe, Bram Deloof, Annelies Vandenbussche, Jan 
Deprez, Schepenen
Els Verhagen, Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst
Rik Bouckaert, Francis Watteeuw, Johan Bossuyt, Jean-Paul Algoet, 
Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Ann Dendauw Van Ooteghem, 
Jeroen Dujardin, Marc Plets, Robbe Bleuzé, Carla Meyhui, Isabelle 
Vereecke, Bernard Marchau, Eveline Van Haverbeke, Severijn 
Werbrouck, Tom Leece, raadsleden
Els Persyn, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

Voorwerp Algemeen gemeentelijk retributiereglement - goedkeuren 
aanpassingen

In openbare vergadering

Bevoegdheid en juridische grond

Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen.
Artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen.

Feiten, context en argumentatie

De belasting 'naheffing blauwe zone' en 'naheffing extra kort parkeren' wordt op vraag 
van stad Kortrijk omgezet naar een retributie:
 

• Punt 9. Retributie Blauwe zone en punt 10. Retributie extra kort parkeren. worden 
toegevoegd:

9. Retributie Blauwe Zone

Artikel 1
De retributie “blauwe zone” is van toepassing in zones met beperkte 
parkeertijd (blauwe zone) en op de openbare weg met blauwe 
zonereglementering overeenkomstig art. 27.1 en 27.2 van het KB van 1 
december 1975. 
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Parkeren in deze zones gebeurt door gebruik van de parkeerschijf en 
kan gedurende maximaal twee uren of zoals aangebracht op de 
signalisatie, op voorwaarde dat de bestuurder de richtlijnen inzake het 
gebruik van de parkeerschijf naleeft, overeenkomstig artikel 27.1 van 
het KB van 1 december 1975.

Artikel 2
De retributie “blauwe zone” kan vastgesteld worden, indien niet 
aangeduid op de signalisatie, tijdens de periode van 9.00 uur tot 19.00 
uur, behoudens op zon- en feestdagen (indien niet anders aangeduid op 
de signalisatie). In de andere gevallen is de retributie vast te stellen 
tijdens de periode aangeduid op de signalisatie. 
Tijdens deze periodes is de retributie verschuldigd van zodra de 
toegestane parkeerduur is overschreden of wanneer de bestuurder de 
richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd.
De retributie bedraagt € 25,00 en geldt voor:

-  hetzij de voormiddag (van aanvang 
parkeerduurbeperking tot 12.59 uur);
-  hetzij de namiddag (van 13.00 uur tot einde 
parkeerduurbeperking).

Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de nummerplaat.

Artikel 4
De retributie wordt betaald binnen de dertig dagen vanaf de verzending 
van de factuur door storting of overschrijving op de rekening van ILV 
Parkeren regio Kortrijk  BE54 0960 2127 0097, overeenkomstig de 
richtlijnen vermeld op de factuur welke wordt gestuurd aan de houder 
van de nummerplaat.

Artikel 5 
De retributieplichtige kan de retributie betwisten door gebruik te maken 
van het online formulier op de website van stad Kortrijk of door een 
brief aangetekend te sturen naar ILV Parkeren regio Kortrijk – 
Betwistingen parkeren – Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk. De betwisting 
moet gemotiveerd zijn en ingediend zijn binnen een termijn van 30 
dagen te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
verzending van de retributie.

Artikel 6
De officiële feestdagen zijn :
Nieuwjaar (1 januari), Paasmaandag, Feest van de Arbeid (1 mei), O-L-
H Hemelvaart, Pinkstermaandag, Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
(11 juli), Nationale Feestdag (21 juli), O-L-V Hemelvaart (15 augustus), 
Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november), Kerstdag 
(25 december).

Artikel 7
Zijn vrijgesteld van de retributie “blauwe zone”:

-  De voertuigen van de bewoners die de door de 
gemeente uitgereikte en er geldende bewonerskaart, 
overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 
2007, zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het 
voertuig (art. 27.3.4 van het KB van 1 december 1975 
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houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer);
-  De andersvaliden, houders van een speciale kaart 
uitgereikt door een officiële instelling overeenkomstig 
het ministerieel besluit van 7 mei 1999, op voorwaarde 
dat deze kaart zichtbaar is aangebracht op de binnenkant 
van de voorruit van het voertuig of als er geen voorruit 
is, op het voorste gedeelte van het voertuig (art. 27/4 
van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer);
-  In geval van medische spoedopname (zowel patiënt, 
begeleider als dokter) mits het voorleggen van attest 
dokter;
-  Bij dubbele nummerplaat of fout DIV;
-  In geval van een gestolen wagen;
-  In geval van een defecte wagen, na telefonische 
verwittiging de dag zelf, en mits voorleggen factuur 
takeldienst;
-  Hulpdiensten in geval van interventie. 

10. Retributie extra kort parkeren

Artikel 1
De retributie "extra kort parkeren" is van toepassing op plaatsen 
aangeduid door de signalisatie E9a met onderbord 'max 30 min' 
overeenkomstig art. 27.1 van het KB van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Artikel 2
De retributie “extra kort parkeren” kan vastgesteld worden van 9.00 
uur tot 19.00 uur, van maandag tem zaterdag, uitgezonderd op 
feestdagen. Tijdens deze periode is de retributie verschuldigd van zodra 
de toegestane parkeerduur is overschreden.
De retributie bedraagt € 25,00 en geldt voor:

-  hetzij de voormiddag (van aanvang 
parkeerduurbeperking tot 12.59 uur);
-  hetzij de namiddag (van 13.00 uur tot einde 
parkeerduurbeperking). 

Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de nummerplaat. 

Artikel 4
De retributie wordt betaald binnen de dertig dagen vanaf de verzending 
van de factuur door storting of overschrijving op de rekening van ILV 
Parkeren regio Kortrijk BE54 0960 2127 0097, overeenkomstig de 
richtlijnen vermeld op de factuur welke wordt gestuurd aan de houder 
van de nummerplaat.

Artikel 5 
De retributieplichtige kan de retributie betwisten door gebruik te maken 
van het online formulier op de website van stad Kortrijk of door brief 
aangetekend te sturen naar ILV Parkeren regio Kortrijk – Betwistingen 
parkeren – Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk. De betwisting moet 
gemotiveerd zijn en ingediend zijn binnen een termijn van 30 dagen te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 
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van de retributie.

Artikel 6
De officiële feestdagen zijn:Nieuwjaar (1 januari), Paasmaandag, Feest 
van de Arbeid (1 mei), O-L-H Hemelvaart, Pinkstermaandag, Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap (11 juli), Nationale Feestdag (21 juli), O-L-V 
Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand 
(11 november), Kerstdag (25 december).

Artikel 7
Zijn vrijgesteld van de retributie “extra kort parkeren”:

-  De andersvaliden, houders van een speciale kaart 
uitgereikt door een officiële instelling overeenkomstig 
het ministerieel besluit van 7 mei 1999, op voorwaarde 
dat deze kaart zichtbaar is aangebracht op de binnenkant 
van de voorruit van het voertuig of als er geen voorruit 
is, op het voorste gedeelte van het voertuig (art. 27/4 
van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer);
-  In geval van medische spoedopname (zowel patiënt, 
begeleider als dokter) mits het voorleggen van attest 
dokter;
-  Bij dubbele nummerplaat of fout DIV;
-  In geval van een gestolen wagen;
-  In geval van een defecte wagen, na telefonische 
verwittiging de dag zelf, en mits voorleggen factuur 
takeldienst;
-  Hulpdiensten in geval van interventie.

• De punten 9. t.e.m. 45. worden punten 11. t.e.m. 47.
Op vrijdag 20 oktober 2022 ontving de dienst burgerzaken de omzendbrief 
[ENOT]4296346 betreffende de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de 
uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten. Het betreft de 
jaarlijkse indexering van de kostprijs voor identiteits- en vreemdelingenkaarten, 
geldig vanaf 1 januari 2023. Gemiddeld stijgen de kostprijzen in 2023 met 9,54 %, 
bijgevolg is het aangewezen ook de prijzen voor de burger aan te passen vanaf 1 januari 
2023. Vanaf 1 januari elk jaar worden de kostprijzen automatisch herzien door de 
bevoegde FOD Binnenlandse Zaken. De voorbije jaren werden bij deze indexering de 
nieuwe prijzen voor de burger steeds manueel opnieuw berekend, met ad hoc afronding 
naar de dichtstbijzijnde boven- of onderliggende halve euro, om daarna nog door de 
gemeenteraad te worden goedgekeurd. Om niet steeds bij elke indexering het 
gemeentelijk retributiereglement te moeten hernieuwen, wenst de dienst burgerzaken 
over te stappen naar een vaste sleutel voor berekening van de retributie. De prijzen voor 
de burger zouden dus niet meer in het retributiereglement worden vermeld, enkel nog de 
sleutel voor de prijsberekening. Uiteraard zullen de concrete prijzen wel nog op de 
gemeentelijke website vermeld worden. 
De dienst burgerzaken wenst over te stappen naar volgende vaste sleutel:
1) een vaste gemeentelijke toeslag:

• kostprijs hogere overheid + 1 EUR voor een Kids-ID
• kostprijs hogere overheid + 3 EUR voor een Kids-ID in spoedprocedure
• kostprijs hogere overheid + 3 EUR voor een identiteits- en vreemdelingenkaart
• kostprijs hogere overheid + 5 EUR voor een identiteits- en vreemdelingenkaart in 

spoedprocedure
2) afronding naar de bovenliggende euro wanneer de som van de door de hogere 
overheid aangerekende kostprijs en de gemeentelijke retributie resulteert in een niet-
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afgerond totaalbedrag.

Vrijwel alle omliggende gemeenten werken reeds met dergelijke vaste sleutel met 
afronding naar de bovenliggende euro. De voorgestelde toeslagen komen overeen met 
het gemiddelde van de toeslagen in de gemeenten in onze regio (Kortrijk, Anzegem, 
Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Ingelmunster, Lendelede, Oostrozebeke, Waregem, 
Wevelgem en Zwevegem).

• Artikel 1 en 2 van Punt 37 39. Afleveren van elektronische identiteitskaarten en 
verblijfsdocumenten. worden gewijzigd (de wijzigingen zijn in het vet aangeduid):

37. 39. Afleveren van elektronische identiteitskaarten en verblijfsdocumenten.
Artikel 1
Er wordt door het gemeentebestuur een retributie gevestigd op het 
afleveren van identiteitskaarten door het gemeentebestuur voor Belgen 
en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen.
Artikel 2
De in artikel 1 vermelde retributie wordt als volgt vastgesteld:
A. NORMALE PROCEDURE:  
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen (eID) € 18,50
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische 
kinderen onder twaalf jaar (Kids-ID)

€ 7,50

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan 
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk 
verblijven: EU, EU+, F en F+kaarten

€ 18,50

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan 
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk 
verblijven: A, B, H, K, L, M en N kaarten

€ 19,00

Attest van immatriculatie € 9,50
Kinderidentiteitsbewijs voor vreemdelingen € 2,00
B. SPOEDPROCEDURE MET GECENTRALISEERDE LEVERING VAN DE 
KAART EN PIN/PUK BIJ DE ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN 
BEVOLKING VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN - BRUSSEL:
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen (eID) € 138,00
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische 
kinderen onder twaalf jaar (Kids-ID)

€ 128,00

C. SPOEDPROCEDURE MET LEVERING VAN DE KAART EN PIN/PUK 
BIJ DE GEMEENTE:
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen (eID) € 113,00
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische 
kinderen onder twaalf jaar (Kids-ID)

€ 102,00

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan 
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk 
verblijven: EU, EU+, F en F+ kaarten

€ 113,00

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan 
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk 
verblijven: A, B, H, K, L, M en N kaarten

€ 113,00

 
Elektronische 
identiteitskaarten voor 
Belgische kinderen onder 12 
jaar (Kids-ID)

Retributie bovenop kostprijs hogere 
overheid (1)

Normale procedure
Spoedprocedure

€ 
1,00 
€ 
3,00

Elektronische 
identiteitskaarten voor Belgen 

Retributie bovenop kostprijs hogere 
overheid (1)
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vanaf 12 jaar (eID)
Normale procedure
Spoedprocedure

€ 
3,00 
€ 
5,00

Elektronische verblijfskaarten 
voor vreemdelingen vanaf 12 
jaar (eVK)

Retributie bovenop kostprijs hogere 
overheid (1)

Normale procedure
Spoedprocedure

€ 
3,00 
€ 
5,00

(1) Wanneer de som van de kostprijs van de hogere overheid en de 
retributie resulteert in een niet-afgerond totaalbedrag, wordt de 
retributie verhoogd om het totaalbedrag van de kaart af te ronden 
naar de bovenliggende euro.
 Retributie
Elektronische verblijfskaarten voor 
vreemdelingen onder 12 jaar (wit papieren 
kaartje)

€ 2,00

Attest van immatriculatie (oranje papieren kaart)                 € 9,50

Verwijzingen

Besluit van de gemeenteraad van 12 december 2019 'Algemeen gemeentelijk 
retributiereglement - opheffen algemeen retributiereglement en vaststellen van een 
nieuw algemeen retributiereglement'.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2022 'Algemeen 
gemeentelijk retributiereglement - goedkeuren aanpassing'.
Algemeen gemeentelijk retributiereglement, laatste wijziging 25 oktober 2022.

Publieke stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1
Onderstaande aanpassingen aan het algemeen retributiereglement, zoals goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 12 december 2019, en latere wijzigingen worden goedgekeurd (de 
wijzigingen zijn in het vet aangeduid):

• Punt 9. Retributie Blauwe zone en punt 10. Retributie extra kort parkeren. worden 
toegevoegd:

9. Retributie Blauwe Zone

Artikel 1
De retributie “blauwe zone” is van toepassing in zones met beperkte 
parkeertijd (blauwe zone) en op de openbare weg met blauwe 
zonereglementering overeenkomstig art. 27.1 en 27.2 van het KB van 1 
december 1975. 
Parkeren in deze zones gebeurt door gebruik van de parkeerschijf en 
kan gedurende maximaal twee uren of zoals aangebracht op de 
signalisatie, op voorwaarde dat de bestuurder de richtlijnen inzake het 
gebruik van de parkeerschijf naleeft, overeenkomstig artikel 27.1 van 
het KB van 1 december 1975. 
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Artikel 2
De retributie “blauwe zone” kan vastgesteld worden, indien niet 
aangeduid op de signalisatie, tijdens de periode van 9.00 uur tot 19.00 
uur, behoudens op zon- en feestdagen (indien niet anders aangeduid op 
de signalisatie). In de andere gevallen is de retributie vast te stellen 
tijdens de periode aangeduid op de signalisatie. 
Tijdens deze periodes is de retributie verschuldigd van zodra de 
toegestane parkeerduur is overschreden of wanneer de bestuurder de 
richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd.
De retributie bedraagt € 25,00 en geldt voor:

-  hetzij de voormiddag (van aanvang parkeerduurbeperking 
tot 12.59 uur);
-  hetzij de namiddag (van 13.00 uur tot einde 
parkeerduurbeperking).

Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de nummerplaat.

Artikel 4
De retributie wordt betaald binnen de dertig dagen vanaf de verzending 
van de factuur door storting of overschrijving op de rekening van ILV 
Parkeren regio Kortrijk BE54 0960 2127 0097, overeenkomstig de 
richtlijnen vermeld op de factuur welke wordt gestuurd aan de houder 
van de nummerplaat.

Artikel 5 
De retributieplichtige kan de retributie betwisten door gebruik te maken 
van het online formulier op de website van stad Kortrijk of door een 
brief aangetekend te sturen naar ILV Parkeren regio Kortrijk – 
Betwistingen parkeren – Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk. De betwisting 
moet gemotiveerd zijn en ingediend zijn binnen een termijn van 30 
dagen te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
verzending van de retributie.

Artikel 6
De officiële feestdagen zijn :
Nieuwjaar (1 januari), Paasmaandag, Feest van de Arbeid (1 mei), O-L-
H Hemelvaart, Pinkstermaandag, Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
(11 juli), Nationale Feestdag (21 juli), O-L-V Hemelvaart (15 augustus), 
Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november), Kerstdag 
(25 december).

Artikel 7
Zijn vrijgesteld van de retributie “blauwe zone”:

-  De voertuigen van de bewoners die de door de 
gemeente uitgereikte en er geldende bewonerskaart, 
overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 
2007, zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het 
voertuig (art. 27.3.4 van het KB van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer);
-  De andersvaliden, houders van een speciale kaart 
uitgereikt door een officiële instelling overeenkomstig 
het ministerieel besluit van 7 mei 1999, op voorwaarde 
dat deze kaart zichtbaar is aangebracht op de binnenkant 
van de voorruit van het voertuig of als er geen voorruit 
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is, op het voorste gedeelte van het voertuig (art. 27/4 
van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer);
-  In geval van medische spoedopname (zowel patiënt, 
begeleider als dokter) mits het voorleggen van attest 
dokter;
-  Bij dubbele nummerplaat of fout DIV;
-  In geval van een gestolen wagen;
-  In geval van een defecte wagen, na telefonische 
verwittiging de dag zelf, en mits voorleggen factuur 
takeldienst;
-  Hulpdiensten in geval van interventie.

10. Retributie extra kort parkeren

Artikel 1
De retributie "extra kort parkeren" is van toepassing op plaatsen 
aangeduid door de signalisatie E9a met onderbord 'max 30 min' 
overeenkomstig art. 27.1 van het KB van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 

Artikel 2
De retributie “extra kort parkeren” kan vastgesteld worden van 9.00 
uur tot 19.00 uur, van maandag tem zaterdag, uitgezonderd op 
feestdagen. Tijdens deze periode is de retributie verschuldigd van zodra 
de toegestane parkeerduur is overschreden.
De retributie bedraagt € 25,00 en geldt voor:

-  hetzij de voormiddag (van aanvang 
parkeerduurbeperking tot 12.59 uur);
-  hetzij de namiddag (van 13.00 uur tot einde 
parkeerduurbeperking). 

Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de nummerplaat. 

Artikel 4
De retributie wordt betaald binnen de dertig dagen vanaf de verzending 
van de factuur door storting of overschrijving op de rekening van ILV 
Parkeren regio Kortrijk BE54 0960 2127 0097, overeenkomstig de 
richtlijnen vermeld op de factuur welke wordt gestuurd aan de houder 
van de nummerplaat.

Artikel 5 
De retributieplichtige kan de retributie betwisten door gebruik te maken 
van het online formulier op de website van stad Kortrijk of door brief 
aangetekend te sturen naar ILV Parkeren regio Kortrijk – Betwistingen 
parkeren – Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk. De betwisting moet 
gemotiveerd zijn en ingediend zijn binnen een termijn van 30 dagen te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 
van de retributie.

Artikel 6
De officiële feestdagen zijn:Nieuwjaar (1 januari), Paasmaandag, Feest 
van de Arbeid (1 mei), O-L-H Hemelvaart, Pinkstermaandag, Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap (11 juli), Nationale Feestdag (21 juli), O-L-V 



9/11

Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand 
(11 november), Kerstdag (25 december).

Artikel 7
Zijn vrijgesteld van de retributie “extra kort parkeren”:

-  De andersvaliden, houders van een speciale kaart 
uitgereikt door een officiële instelling overeenkomstig 
het ministerieel besluit van 7 mei 1999, op voorwaarde 
dat deze kaart zichtbaar is aangebracht op de binnenkant 
van de voorruit van het voertuig of als er geen voorruit 
is, op het voorste gedeelte van het voertuig (art. 27/4 
van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer);
-  In geval van medische spoedopname (zowel patiënt, 
begeleider als dokter) mits het voorleggen van attest 
dokter;
-  Bij dubbele nummerplaat of fout DIV;
-  In geval van een gestolen wagen;
-  In geval van een defecte wagen, na telefonische 
verwittiging de dag zelf, en mits voorleggen factuur 
takeldienst;
-  Hulpdiensten in geval van interventie.

• De punten 9. t.e.m. 45. worden punten 11. t.e.m. 47.

• Artikel 1 en 2 van Punt 37 39. Afleveren van elektronische identiteitskaarten en 
verblijfsdocumenten. worden gewijzigd (de wijzigingen zijn in het vet aangeduid):

37. 39. Afleveren van elektronische identiteitskaarten en verblijfsdocumenten.
Artikel 1
Er wordt door het gemeentebestuur een retributie gevestigd op het 
afleveren van identiteitskaarten door het gemeentebestuur voor Belgen 
en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen.
Artikel 2
De in artikel 1 vermelde retributie wordt als volgt vastgesteld:
A. NORMALE PROCEDURE:  
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen (eID) € 18,50
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische 
kinderen onder twaalf jaar (Kids-ID)

€ 7,50

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan 
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk 
verblijven: EU, EU+, F en F+kaarten

€ 18,50

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan 
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk 
verblijven: A, B, H, K, L, M en N kaarten

€ 19,00

Attest van immatriculatie € 9,50
Kinderidentiteitsbewijs voor vreemdelingen € 2,00
B. SPOEDPROCEDURE MET GECENTRALISEERDE LEVERING VAN DE 
KAART EN PIN/PUK BIJ DE ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN 
BEVOLKING VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN - BRUSSEL:
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen (eID) € 138,00
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische 
kinderen onder twaalf jaar (Kids-ID)

€ 128,00

C. SPOEDPROCEDURE MET LEVERING VAN DE KAART EN PIN/PUK 
BIJ DE GEMEENTE:
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen (eID) € 113,00
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Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische 
kinderen onder twaalf jaar (Kids-ID)

€ 102,00

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan 
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk 
verblijven: EU, EU+, F en F+ kaarten

€ 113,00

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan 
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk 
verblijven: A, B, H, K, L, M en N kaarten

€ 113,00

 
Elektronische 
identiteitskaarten voor 
Belgische kinderen onder 12 
jaar (Kids-ID)

Retributie bovenop kostprijs hogere 
overheid (1)

Normale procedure
Spoedprocedure

€ 
1,00 
€ 
3,00

Elektronische 
identiteitskaarten voor Belgen 
vanaf 12 jaar (eID)

Retributie bovenop kostprijs hogere 
overheid (1)

Normale procedure
Spoedprocedure

€ 
3,00 
€ 
5,00

Elektronische verblijfskaarten 
voor vreemdelingen vanaf 12 
jaar (eVK)

Retributie bovenop kostprijs hogere 
overheid (1)

Normale procedure
Spoedprocedure

€ 
3,00 
€ 
5,00

(1) Wanneer de som van de kostprijs van de hogere overheid en de 
retributie resulteert in een niet-afgerond totaalbedrag, wordt de 
retributie verhoogd om het totaalbedrag van de kaart af te ronden 
naar de bovenliggende euro.
 Retributie
Elektronische verblijfskaarten voor 
vreemdelingen onder 12 jaar (wit papieren 
kaartje)

€ 2,00

Attest van immatriculatie (oranje papieren kaart) € 9,50

Artikel 2
Deze aanpassingen aan het algemeen retributiereglement treden in werking op 1 januari 
2023.
 
Artikel 3
Deze beslissing wordt onderworpen aan het bestuurlijk toezicht.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting.

Algemeen Directeur, Voorzitter van de Raad,
(get.) Els Persyn (get.) Chris Delneste
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Voor eensluidend afschrift

Algemeen Directeur Burgemeester

#$ondertekening2$# #$ondertekening1$#

Els Persyn Francis Benoit

#$stempel$#

 


		2022-12-21T16:57:46+0100
	KUURNE
	Francis Benoit (Signature)
	Burgemeester


		2022-12-22T16:50:49+0100
	KUURNE
	Els Persyn (Signature)
	Algemeen directeur




