
Provincie West-Vlaanderen       Arrondissement Kortrijk 
 

GEMEENTE LENDELEDE 
 

B E K E N D M A K I N G  
==================== 

 
Bekendmaking nr. 192 
 
De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van  
21 december 2017 - punt 8 volgend reglement goedgekeurd met als onderwerp: 
 
Vaststellen van een retributiereglement op het afleveren van administratieve bescheiden 
m.i.v. 1 januari 2018. 
 
Het beslissend gedeelte van dit besluit luidt als volgt : 
 
A. Administratieve bescheiden en prestaties 
 
Artikel 1 :  Met ingang van 1 januari 2018 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie 

geheven : 
a) voor de aangetekende zending voor een openbaar onderzoek : 7,00 euro. 
b) voor gelijk welke aangetekende zending die dient te gebeuren voor de aanvrager en 

die mag doorgerekend worden : 7,00 euro. 
c) voor de aanmaak van een lijst van één geboortejaar op etiketten (De aanmaak van 

een gewone lijst blijft gratis) : 2,50 euro. 
d) per affiche voor de aanplakkosten voor affiches op de gemeentelijke aanplakborden: 

2,50 euro. 
e) voor de aflevering van een trouwboekje : 20,00 euro. 
f) voor de aflevering van een boekje samenlevingscontract : 7,50 euro. 
g) voor de betekening van de administratieve stukken van een eenzijdige beëindiging 

wettelijke samenwoonst via gerechtsdeurwaardersexploot : de effectieve kosten 
waarbij een waarborg wordt aangerekend van 200 euro en de effectieve kosten 
achteraf doorgerekend worden. 

h) voor fotokopies : 0,25 euro (vanaf 3 kopies). 
i)- voor hesjes (vervanging – eerste exemplaar gratis) : 5 euro. 
j) voor een tweede herinnering van een onbetaalde factuur: 10 euro (eerste 

herinnering = gratis). 
 
Artikel 2 : Met ingang van 1 januari 2018 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie 

geheven : 
a) voor alle niet fiscale vorderingen van de gemeente waarvoor een herinnering wordt 

verstuurd:  
 de eerste herinnering is gratis. 
 de tweede herinnering: 10 euro. 
 de aangetekende zending van de laatste aanmaning: 15 euro. 

 
b) voor alle fiscale vorderingen van de gemeente waarvoor een herinnering wordt 

verstuurd de portkosten te verhalen op volgende wijze: 
 de eerste en tweede herinnering is gratis. 
 de aangetekende zending van de laatste aanmaning: 7 euro. 

 
B. Identiteitskaarten en reispaspoorten 
 
Artikel 3 :  Met ingang van 1 januari 2018 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie 

gegeven: 
a) voor de uitreiking van elektronische identiteitskaarten: 

1. via de gewone procedure: 18,00 euro.  
2. via de dringende procedure: 85 euro.  
3. via de zeer dringende procedure bij levering in de gemeente: 130 euro.  
4. Voor de zeer dringende procedure bij gecentraliseerde levering bij FOD Brussel : 
100 euro. 



b) voor de uitreiking van de Kids-ID : 
1. via de gewone procedure : 7,00 euro. 
2. via de dringende procedure: 85 euro. Indien gelijktijdig meerdere kids-ID’s 

worden aangevraagd voor Belgische kinderen van eenzelfde gezin die op 
hetzelfde adres zijn ingeschreven, dient vanaf de tweede kids-ID slechts 60 euro 
betaald te worden. 

3. via de zeer dringende procedure bij levering in de gemeente: 130 euro Indien 
gelijktijdig meerdere kids-ID’s worden aangevraagd voor Belgische kinderen van 
eenzelfde gezin die op hetzelfde adres zijn ingeschreven, dient vanaf de tweede 
kids-ID slechts 60 euro betaald te worden. 

4. Voor de zeer dringende procedure bij gecentraliseerde levering bij FOD Brussel : 
100 euro. Indien gelijktijdig meerdere kids-ID’s worden aangevraagd voor 
Belgische kinderen van eenzelfde gezin die op hetzelfde adres zijn ingeschreven, 
dient vanaf de tweede kids-ID slechts 60 euro betaald te worden. 

c) voor de uitreiking van de reispaspoorten: 
A. voor volwassenen (voor Belgen en voor Belgen op doorreis) : 
1. via de gewone procedure: 75,00 euro. 
2. via de spoedprocedure: 250,00 euro. 
B. voor minderjarigen (voor Belgen en voor Belgen op doorreis) : 
1. via de gewone procedure: 40,00 euro. 
2. via de spoedprocedure: 215,00 euro. 
C. voor volwassenen (niet-Belgen : vluchtelingen, vreemdelingen, staatlozen) : 
1. via de gewone procedure : 71,00 euro. 
2. via de spoedprocedure : 240,00 euro 
D. voor minderjarigen (niet-Belgen : vluchtelingen, vreemdelingen, staatlozen) : 
1. via de gewone procedure : 46,00 euro. 
2. via de spoedprocedure : 215,00 euro 

d) voor de uitreiking van verblijfstitels aan vreemdelingen (elektronische 
identiteitskaarten - A,B,C,D,E,E+,F,F+,H-kaarten) :  
1. via de gewone procedure: 18,00 euro voor E,E+,F, F+ - kaarten (Europeanen) en 

21,2 euro voor A,B,C,D,H-kaarten (niet-Europeanen). 
2. via de dringende procedure: 85 euro. 
3. via de zeer dringende procedure: 130 euro. 

e) voor de uitreiking van attesten van immatriculatie voor vreemdelingen (niet-
elektronisch): gratis. 

 
C. Rijbewijzen 
 
Artikel 4:  Met ingang van 1 januari 2018 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie 

gegeven voor de uitreiking van de elektronische rijbewijzen : 
a) elektronisch rijbewijs : 25,00 euro. 
b) elektronisch voorlopig rijbewijs : 25,00 euro. 
c) internationaal rijbewijs : 20,00 euro. 
d) hernieuwing rijbewijs op basis van een medisch attest groep 1 : gratis. 

 
D. Administratieve bescheiden i.v.m. Ruimtelijke Ordening 
 
Artikel 5 : Met ingang van 1 januari 2018 en voor en eindigend op 31 december 2019 wordt een 

retributie geheven op het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en 
vergunningen en aktename meldingen op onroerende goederen in het kader van het 
decreet betreffende de omgevingsvergunning: 
 
- Met betrekking tot de omgevingsvergunningsaanvragen : 

o Aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen met  
medewerking van architect : 50 euro 
+ vermeerdering per extra woongelegenheid : + 30 euro 

o Aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen zonder 
medewerking van architect : 25 euro 

o Digitaliseren door gemeente en invoeren in centraal register 
van analoog ingediende aanvragen voor stedenbouwkundige  
handelingen zonder architect 30 euro 

o Meldingen voor stedenbouwkundige handelingen : 25 euro 



o Meldingen van de exploitatie van een vergunningsplichtige 
ingedeelde inrichting of activiteit (klasse 3) : 25 euro 

o Aanvragen voor de exploitatie van een vergunningsplichtige 
ingedeelde inrichting of activiteit (klasse 1 en 2)   50 euro 

 
- Met betrekking tot verkavelingsaanvragen : 

o Nieuwe verkavelingsaanvragen : per lot  25 euro 
o Wijzigingen / Bijstellingen van een verkavelingsvergunning 25 euro 

+ per bijkomend lot : + 25 euro 
 
 Bij gecombineerde aanvragen worden de van toepassing zijnde elementen 

samengeteld. 
 
Artikel 6 : De kosten voor een openbaar onderzoek (aangetekende zendingen, publicaties, 

informatievergadering, …) worden door de gemeente individueel per dossier berekend 
en komen ten laste van de aanvrager. 

 
Artikel 7 : Voor een dossier waarvoor een onvolledigheidsbewijs werd afgegeven kan de 

retributie niet worden teruggevorderd door de aanvrager. 
Indien een aangepast en/of aangevuld dossier met hetzelfde onderwerp en door 
dezelfde aanvrager wordt ingediend binnen een termijn van 90 dagen na de afgifte van 
het onvolledigheidsbewijs, is de retributie echter niet opnieuw verschuldigd. 

 
Artikel 8 : Met ingang van 1 januari 2018 en voor en eindigend op 31 december 2019  wordt een 

retributie geheven op het verstrekken van inlichtingen en het verlenen van attesten op 
onroerende goederen: 
 
- Afleveren van een stedenbouwkundig uittreksel : 50 euro 
- afleveren van een conformiteitsattest : gratis 

 
Artikel 9 :  De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt als volgt vereffend : 

- door overschrijving op rekening van gemeente Lendelede na ontvangst factuur 
- ofwel contant tegen kwitantie;  
Indien de factuur door de aanvrager niet tijdig betaald wordt, kunnen hiervoor 
herinneringen gestuurd worden volgens onderstaand principe: 
a) Eerste herinnering: gratis 
b) Tweede herinnering: 10,00 EUR 
c) Derde herinnering (aangetekend): 15,00 EUR.  

 
Artikel 10 : De particulieren en de privé-instellingen, die om de afgifte van administratieve stukken 

verzoeken, dienen alle verzendingskosten te betalen die daaruit voortvloeien, zelfs als 
de afgifte ervan kosteloos is. 

 
Artikel 11 : Onderhavig reglement wordt van kracht met ingang van 1 januari 2018 en vervangt de 

retributiereglementen op de afgifte van administratieve bescheiden van 22 december 
2016, 26 januari 2017 en 30 maart 2017. 

 
Artikel 12 : Onderhavig reglement vervangt bij het in voege treden van de omgevingsvergunning 

eveneens het gemeenteraadsbesluit d.d. 2 oktober 2013 houdende wijzigen van de 
belasting op het afleveren van milieuvergunningen. 

 
Artikel 13 : Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 

van het gemeentedecreet. 
 
Artikel 14 : Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg aan de bevoegde overheid worden 

overgemaakt. 
 
 
 
 
 
 



Artikel 15 : Het college van burgemeester en schepenen is met het uitvoeren van dit besluit belast. 
 
Deze beslissing wordt bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website op 
donderdag 4 januari 2018. 
 
De Secretaris,          De Burgemeester, 
 
 
 
 
 
Vandecasteele C.         Dewaele C. 


