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Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 40 van het Decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 2, vijfde lid, van het Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging.
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 (B.S. van 8 november 2019).
Feiten, context en argumentatie
Naar aanleiding van de controle van de retributiereglementen door het Agentschap
Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid heeft de gemeente Kuurne op 30 oktober
2020 enkele opmerkingen ontvangen:
Punt 16 Gebruik door particulieren van de openbare weg n.a.v. werken.
Opmerking Agentschap voor Binnenlands Bestuur: Het toekennen van bepaalde
vrijstellingen voor de betaling van een retributie sluit niet aan bij de definitie van een
retributie. De dienst wordt in dat geval immers ook verricht. De reden waarom in die
gevallen een vrijstelling wordt verleend zal ook eerder te maken hebben met het
(algemeen) belang. Het is anders als het gaat om werken die het gemeentebestuur zelf
laat uitvoeren. Een vrijstelling voor de betaling van de retributie in die gevallen lijkt
eerder logisch gezien het gaat om het aanrekenen van ‘eigen’ kosten.
 Onderstaande tekst mag geschrapt worden uit Artikel 4 van punt 16. Gebruik door
particulieren van de openbare weg n.a.v. werken:
"…Worden vrijgesteld van de retributie, de inname naar aanleiding van :
 werken aan of het bouwen van woongelegenheden door erkende
maatschappijen voor sociale woningbouw;
 het uitvoeren van werken aan het openbaar domein in opdracht van
openbare besturen;
 het uitvoeren van werken aan het openbaar domein door
nutsmaatschappijen.
 Het kosteloos uitvoeren van werken aan het gemeentelijk
patrimonium, uit hoofde van een daartoe afzonderlijk opgestelde
overeenkomst met de gemeente, naar aanleiding van werken die een
particulier uitvoert voor eigen rekening. In dit geval is de inname van
het openbaar domein voor de duur van de particuliere werken, zoals
omschreven in voormelde overeenkomst, van deze retributie
vrijgesteld. …"
Punt 26 Huren en gebruik gemeentelijke culturele infrastructuur.
De winst voorzien bij de verkoop van dranken is bedoeld om de beheerskosten (zoals
meer controles, onderhouden van horecamateriaal incl. vervanging van kapotte of
verloren artikelen, compensatie van gebroken leeggoed, verlies van inkomsten bij
sponsordeals, …) minstens gedeeltelijk te financieren. Doorheen de voorbije jaren zijn de
beheerskosten echter gestegen zonder dat die winstmarge mee gestegen is.
Daarnaast dringen zich zowel tijdens deze legislatuur alsook in de volgende legislatuur
vervangingsinvesteringen op in de tooginfrastructuur (koelkasten, tapinstallaties,
verlekbladen, …) van de verschillende zalen. Eerste ramingen spreken over een totaal
investeringsbudget van € 30.000,00 tot € 40.000,00 incl. BTW. Om dit te financieren
stelt het college voor om de huidige prijsformule zodanig aan te passen dat er een “vaste
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afschrijfkost voor (continue) vervangingsinvesteringen” ingebouwd wordt. Deze
afschrijfkost wordt als een bijkomend winstpercentage opgenomen in de prijsformule.
In punt 26 "Huren en gebruik gemeentelijke culturele infrastructuur., 6. Tarieven
dranken." wordt het volgende gewijzigd (wijziging is in het vet aangeduid):
6. Tarieven dranken.
De gebruiker van de culturele infrastructuur is er toe gehouden dranken (bieren en
frisdranken) af te nemen in de basisinfrastructuur (met uitzondering van de
buurthuizen en het woonhuis of vertelzolder wanneer deze laatste afzonderlijk
verhuurd worden). De specifieke lijst van dranken wordt vastgesteld door het
College van Burgemeester en Schepenen. Wijn valt buiten deze afnameplicht maar is
wel op aanvraag te verkrijgen. Sterke dranken, aperitieven, koffie en energiedranken
vallen eveneens buiten deze afnameplicht en zijn ook via het gemeentebestuur niet
te verkrijgen.
Het is de gebruiker verboden om in die culturele infrastructuur waar de gebruiker
gehouden is drank af te nemen, andere bieren of frisdranken te verkopen en te
verbruiken dan deze voorzien op de tarievenlijst.
De tarieven worden als volgt bepaald:
Eenheidsprijs = aankoopprijs bij de door het College aangeduide leverancier
(exclusief BTW) + 10% vaste afschrijfkost voor investeringen in
tooginfrastructuur + 20% winstmarge voor niet-alcoholische dranken en 25%
winstmarge voor alcoholische dranken.
Totaal = eenheidsprijs excl. BTW (verkoopprijs) te verhogen met geldende BTWtarief.
Voor gebruikers die vaten afnemen, wordt een bijdrage van 1/20ste van de
aankoopprijs per koolzuurfles exclusief BTW per verbruikt vat aangerekend. Op deze
bijdrage wordt geen winst afgenomen.
Bij thema-avonden kunnen bij wijze van uitzondering speciale bieren aangevraagd
en aangeboden worden. De aanvraag gebeurt gemotiveerd en schriftelijk bij het
College van Burgemeester en Schepenen en wordt toegestaan of afgewezen na
advies van het evenementenloket. Wanneer deze uitzondering toegestaan wordt,
wordt aan de organisator in kwestie steeds een volledige bak aangerekend, ongeacht
of deze bak volledig verbruikt is.
Wanneer de bak niet volledig verbruikt is, wordt ook het leeggoed aangerekend. De
prijs wordt bepaald op basis van het bovenstaande standaardprincipe.
Punt 29 Plaatselijke Openbare Bibliotheek Sint-Michiel.
Momenteel kunnen studenten die beschikken over een geldige studentenkaart zich in de
omliggende bibliotheken (Kortrijk, Harelbeke, Deerlijk, Waregem, Avelgem, Wevelgem,
Anzegem, Menen) gratis lid maken. De bibliotheek wenst ook studenten op te nemen in
de categorie 'gratis lidmaatschap'.
Dit zal weinig veranderen aan onze inkomsten, aangezien deze groep reeds gratis kan
ontlenen in de omringende bibliotheken en zich dus na registratie bij onze collega's aan
hetzelfde tarief kan laten inschrijven in onze gemeente. Dit vloeit voort uit het
eengemaakt bibliotheeksysteem. Het lijkt ons studentvriendelijker om hen deze
tussenstap te besparen en ook hier de loper uit te rollen voor een geldige studentenpas.
Gratis lidmaatschap voor studenten wordt in onderstaande tabel als volgt opgenomen:
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Erkende onthaalouders, scholen, rusthuizen, dagverblijven en
gemeentediensten, studenten

gratis

Personen jonger dan 18 jaar

gratis

Personen ouder dan 18 jaar

€ 5,00

Nieuwe lidkaart bij verlies van oude lidkaart

€ 2,50

Reservatie per week per materiaal

€ 0,50

Maning per te laat binnengebracht materiaal
Per item per dag

€ 0,20

Herinneringsbrief
Aanvraag interbibliothecair leenverkeer
Inkomgeld bij occasionele activiteiten

gratis
€ 3,00
variabel

Punt 35 Buitengewone prestaties op de begraafplaats bij crematie.
Opmerking Agentschap voor Binnenlands Bestuur: Voor personen ingeschreven in
het bevolkingsregister, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente moet ook
de bijzetting op niet gebruikelijke tijdstippen kosteloos gebeuren (artikel 2, vijfde lid, van
het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging). Een
schrapping van dit punt 35 (of op zijn minst een aanpassing in overeenstemming met
artikel 2, vijfde lid) is dus nodig.
 Puntje 35 kon worden toegepast wanneer de bijzetting op de begraafplaats buiten
de vaste uren gebeurt.
 Echter in de praktijk is dit moeilijk toe te passen, men doet de aanvraag op een
tijdstip binnen de vaste uren en komt dan te laat, moeilijk om dit dan achteraf
aan te rekenen.
Dit puntje wordt in de praktijk al enkele jaren niet meer toegepast en kan dus
worden geschrapt.
Punt 36 "Ontgravingen." wordt punt 35 Ontgravingen.
Punt 37 "Ceremonie bij huwelijksplechtigheden." wordt punt 36 Ceremonie bij
huwelijksplechtigheden.
Punt 38 Afleveren van elektronische identiteitskaarten en verblijfsdocumenten.
Opmerking Agentschap voor Binnenlands Bestuur: "Ik stel vast dat de vergoeding
die de gemeente vraagt, in punt 38, artikel 2, voor de uitreiking van biometrische
kaarten en verblijftitels aan vreemde onderdanen niet gelijk is aan de vergoeding die
wordt gevraagd voor het uitreiken van elektronische identiteitskaarten voor Belgen. Voor
de biometrische kaarten en verblijfstitels wordt immers een vergoeding (bovenop de
kostprijs aangerekend door de FOD Binnenlandse Zaken) gevraagd van 3,4 euro terwijl
er voor de elektronische identiteitskaart voor Belgen een vergoeding van 1,9 euro wordt
gevraagd. Een aanpassing in overeenstemming met artikel 2, §1, van bovenvermelde
wet van 14 maart 1968 dringt zich dan ook op.
Ik wil u eveneens ter zake graag wijzen op 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.
Dit besluit maakte onder andere het tarief voor de biometrische kaarten en verblijfstitels
voor vreemde onderdanen van derde landen goedkoper (16,60 euro). Ook werden
belangrijke wijzigingen aangebracht in verband met de spoedprocedures, bijvoorbeeld
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een stijging van de tarieven voor spoedprocedure met gecentraliseerde levering. De
bepalingen in punt 38, artikel 2, houden m.i. geen rekening met door vermeld besluit
doorgevoerde wijzigingen. Het lijkt mij dan ook aangewezen om de retributies punt 38,
artikel 2, na te zien aan de hand van deze gewijzigde regelgeving."
Na telefonische contactname met het Agentschap waren dit de concrete punten m.b.t.
tarieven van de identiteitskaarten:
 Het gemeentelijk surplus dat wordt aangerekend voor een eID en
vreemdelingenkaart moet gelijk zijn voor Belgen en niet-Belgen.
 Er werd geen rekening gehouden met de tariefwijziging eind 2019, waar enkele
items een duidelijke prijsstijging kregen.
 Gemeentelijk surplus voor de Kids-ID in spoedprocedure is groter dat die voor
eID. Dit houdt in dat de gemeente moet kunnen aantonen dat er voor de Kids-ID
in spoedprocedure bij de gemeente een grotere gemeentelijke kost is dan voor de
drie andere gevallen.
Voor eID voor Belgen en vreemdelingenkaart zonder biometrie was het gemeentelijk
surplus € 1,70, voor vreemdelingenkaart met biometrie was dit surplus € 3,20.
Om met afgeronde bedragen te kunnen blijven werken en om de prijs van een eID voor
Belgen ongewijzigd te laten, is het voorstel om de prijs voor een vreemdelingenkaart met
biometrie aan te passen naar € 18,50 i.p.v. € 20 (= surplus gealigneerd van € 3,20 naar
€ 1,70).
De verkoopprijs spoedprocedure met gecentraliseerde levering in Brussel (€ 110) ligt op
vandaag lager dan de kostprijs (€ 131,10 voor eID en € 121,40 voor Kids-ID).
Om met afgeronde bedragen te kunnen blijven werken is het voorstel om de prijs aan te
passen naar € 135 (eID) en € 125 (Kids-ID). De verkoopprijs van een Kids-ID via
spoedprocedure met gecentraliseerde levering in de gemeente (€ 110) zou zakken naar €
100.
Op 17 december 2020 was er een infosessie van DVZ omtrent de Brexit. In dit kader zijn
er vanaf januari 2021, 2 nieuwe vreemdelingenkaarten mogelijk: een M-kaart (met of
zonder langdurig verblijf) en een N-kaart (voor grensarbeiders). Deze 2 nieuwe kaarten
moeten dus ook opgenomen worden in de tarieftabel.
De tabel onder Artikel 2 van het punt 38. Afleveren van elektronische identiteitskaarten
en verblijfsdocumenten, wordt vervangen door onderstaande tabel:
A. NORMALE PROCEDURE:
€
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen (eID)
18,00
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar
€ 7,00
(Kids-ID)
Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op
€
het grondgebied van het Rijk verblijven: E, E+, F en F+kaarten
18,00
Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op
€
het grondgebied van het Rijk verblijven: A, B, C, D, H, M en N kaarten
18,50
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)
135,00
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar
€
(Kids-ID)
125,00
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C. SPOEDPROCEDURE MET LEVERING VAN DE KAART EN PIN/PUK BIJ DE
GEMEENTE:
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen (eID)
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar
(Kids-ID)
Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op
het grondgebied van het Rijk verblijven: E, E+, F en F+ kaarten
Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op
het grondgebied van het Rijk verblijven: A, B, C, D, H, M en N kaarten

€
110,00
€
100,00
€
110,00
€
110,00

Punt 38 wordt punt 37.
Punt 39 wordt punt 38.
Nieuw punt 39 "Genealogische opzoekingen (stamboomonderzoek)." toevoegen
In het huidig retributiereglement is op vandaag niks meer voorzien omtrent
genealogische opzoekingen.
Echter, maandelijks zijn er meerdere opzoekingen te doen in de oude papieren boeken
(archief op zolder). Opzoeken (soms met weinig info = zoekwerk), inscannen,
doorsturen, … vergt tijd en energie.
Sommige aanvragers vragen soms meerdere opeenvolgende aktes ineens op, zodat de
facto a.h.w. de gemeente het stamboomonderzoek aan het voeren is.
Er werd een benchmark gedaan, waaruit blijkt dat de meeste omliggende besturen (o.a.
Kortrijk, Harelbeke, Deerlijk, Anzegem, Avelgem) hiervoor een retributie aanrekenen.
Voorstel:
Punt 39. Genealogische opzoekingen (stamboomonderzoek).
Genealogische opzoeking:
€ 10,00 forfait + € 10,00/akte
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 30 juni 2020 'Algemeen
gemeentelijk retributiereglement - goedkeuren aanpassingen'.
Algemeen gemeentelijk retributiereglement, laatste wijziging 30 juni 2020.
Financiële impact
Op basis van het aantal uitgereikte vreemdelingenkaarten met biometrie in 2019 (93
kaarten) betekent dit op jaarbasis ongeveer voor € 140,00 minder inkomsten.
De spoedprocedures voor eID en Kids-ID worden zeer weinig toegepast, de impact op de
inkomsten is dan ook verwaarloosbaar.
Adviezen en visum
Advies beheersorgaan bibliotheek.
Publieke stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan volgende aanpassingen (in het vet aangeduid)
aan het algemeen gemeentelijk retributiereglement (goedgekeurd in de gemeenteraad
van 12 december 2019, en latere wijzigingen):
16. Gebruik door particulieren van de openbare weg n.a.v. werken
...
Artikel 4
De retributie is verschuldigd door de particulier die in uitvoering van de artikelen
7 en 8 van de algemene bestuurlijke politieverordening de toelating krijgt tot
privatief gebruik van de openbare weg.
Bij ingebruikneming zonder de voorziene toelating treft de retributie de
verantwoordelijke voor de bezetting van de openbare weg. De retributie is dan
verschuldigd vanaf de identificatie van de verantwoordelijke.
Worden vrijgesteld van de retributie, de inname naar aanleiding
van:werken aan of het bouwen van woongelegenheden door erkende
maatschappijen voor sociale woningbouw;
 het uitvoeren van werken aan het openbaar domein
in opdracht van openbare besturen;
 het uitvoeren van werken aan het openbaar domein
door nutsmaatschappijen.
 Het kosteloos uitvoeren van werken aan het
gemeentelijk patrimonium, uit hoofde van een
daartoe afzonderlijk opgestelde overeenkomst met
de gemeente, naar aanleiding van werken die een
particulier uitvoert voor eigen rekening. In dit geval
is de inname van het openbaar domein voor de duur
van de particuliere werken, zoals omschreven in
voormelde overeenkomst, van deze retributie
vrijgesteld.
...
26. Huren en gebruik gemeentelijke culturele infrastructuur
...
6. Tarieven dranken.
De gebruiker van de culturele infrastructuur is er toe gehouden dranken (bieren
en frisdranken) af te nemen in de basisinfrastructuur (met uitzondering van de
buurthuizen en het woonhuis of vertelzolder wanneer deze laatste afzonderlijk
verhuurd worden). De specifieke lijst van dranken wordt vastgesteld door het
College van Burgemeester en Schepenen. Wijn valt buiten deze afnameplicht
maar is wel op aanvraag te verkrijgen. Sterke dranken, aperitieven, koffie en
energiedranken vallen eveneens buiten deze afnameplicht en zijn ook via het
gemeentebestuur niet te verkrijgen.
Het is de gebruiker verboden om in die culturele infrastructuur waar de
gebruiker gehouden is drank af te nemen, andere bieren of frisdranken te
verkopen en te verbruiken dan deze voorzien op de tarievenlijst.
De tarieven worden als volgt bepaald:
Eenheidsprijs = aankoopprijs bij de door het College aangeduide leverancier
(exclusief BTW) + 10% vaste afschrijfkost voor investeringen in
tooginfrastructuur + 20% winstmarge voor niet-alcoholische dranken en 25%
winstmarge voor alcoholische dranken.
Totaal = eenheidsprijs excl. BTW (verkoopprijs) te verhogen met geldende BTWtarief.
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Voor gebruikers die vaten afnemen, wordt een bijdrage van 1/20ste van de
aankoopprijs per koolzuurfles exclusief BTW per verbruikt vat aangerekend. Op
deze bijdrage wordt geen winst afgenomen.
Bij thema-avonden kunnen bij wijze van uitzondering speciale bieren
aangevraagd en aangeboden worden. De aanvraag gebeurt gemotiveerd en
schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen en wordt toegestaan
of afgewezen na advies van het evenementenloket. Wanneer deze uitzondering
toegestaan wordt, wordt aan de organisator in kwestie steeds een volledige bak
aangerekend, ongeacht of deze bak volledig verbruikt is.
Wanneer de bak niet volledig verbruikt is, wordt ook het leeggoed aangerekend.
De prijs wordt bepaald op basis van het bovenstaande standaardprincipe.
...
29. Plaatselijke Openbare Bibliotheek Sint-Michiel.
Erkende onthaalouders, scholen, rusthuizen, dagverblijven en
gemeentediensten, studenten

gratis

Personen jonger dan 18 jaar

gratis

Personen ouder dan 18 jaar

€ 5,00

Nieuwe lidkaart bij verlies van oude lidkaart

€ 2,50

Reservatie per week per materiaal

€ 0,50

Maning per te laat binnengebracht materiaal
Per item per dag

€ 0,20

Herinneringsbrief
Aanvraag interbibliothecair leenverkeer
Inkomgeld bij occasionele activiteiten

gratis
€ 3,00
variabel

35. Buitengewone prestaties op de begraafplaats bij crematie
Per ½ uur (max. 1 uur in totaal)

€ 25,00

36. 35. Ontgravingen
37. 36. Ceremonie bij huwelijksplechtigheden
38. 37. Afleveren van elektronische identiteitskaarten en verblijfsdocumenten
Uitreiking elektronische identiteitskaart voor Belgen en kaarten en
verblijfsdocumenten, uitgereikt aan vreemde onderdanen, bedoeld
in artikel 1, eerste lid

€ 18,00

Uitreiking biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan
vreemde onderdanen van derde landen, bedoeld in artikel 1, eerste
lid

€ 20,00

uitreiking elektronische identiteitskaart voor Belgen, voor
Belgische kinderen onder de 12 jaar en verblijfsdocumenten
uitgereikt aan vreemde onderdanen, bedoeld in artikel 1, eerste lid
en tweede lid, via de spoedprocedure met levering in de gemeente
(D+2), zoals voorzien in de omzendbrief III/32/3303/16 en latere
wijzigingen

€ 110,00

Uitreiking elektronische identiteitskaart kinderen < 12 jaar,
bedoeld in artikel 1, tweede lid
Uitreiking elektronische identiteitskaart voor Belgen en voor

€ 7,00
€ 110,00
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Belgische kinderen onder de 12 jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid
en tweede lid, via de extreme spoedprocedure met
gecentraliseerde levering (D+1), zoals voorzien in de omzendbrief
III/32/3303/16 en latere wijzigingen.
A. NORMALE PROCEDURE:
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen (eID)

€
18,00

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder
€ 7,00
twaalf jaar (Kids-ID)
Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die
€
legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven: E, E+, F en F+ kaarten 18,00
Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die
€
legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven: A, B, C, D, H, M en N
18,50
kaarten
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)
135,00
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder
€
twaalf jaar (Kids-ID)
125,00
C. SPOEDPROCEDURE MET LEVERING VAN DE KAART EN PIN/PUK BIJ DE
GEMEENTE:
€
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen (eID)
110,00
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder
€
twaalf jaar (Kids-ID)
100,00
Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die
€
legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven: E, E+,F en F+ kaarten 110,00
Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die
€
legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven: A, B, C, D, H, M en N
110,00
kaarten
39. 38. Afgifte van administratieve bescheiden
39. Genealogische opzoekingen (stamboomonderzoek).
Genealogische opzoeking:

€ 10,00 forfait + €
10,00/akte

Artikel 2
Deze aanpassingen aan het algemeen retributiereglement treden in werking 5 dagen na
bekendmaking.
Artikel 3
Deze beslissing wordt onderworpen aan het bestuurlijk toezicht.
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