
 Schepencollege 
Zitting van 21 juni 2021 

Uittreksel 
 
 

Kurt Windels: burgemeester-voorzitter; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Vaststellen van retributies 
Het COLLEGE, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 mei 2020 betreffende het vaststellen van retributies en 

de voorwaarden ervan; 
Overwegende dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen de machtiging heeft 

gegeven om de retributies vast te stellen; 
Overwegende dat een onderscheid te maken is tussen structurele retributies en niet-structurele retributies; 

dat niet-structurele retributies deze zijn die worden toegepast bij manifestaties en organisaties, éénmalig of niet 
met zekere frequentie terugkerend; 

Overwegende dat de niet-structurele retributies elke keer via een aparte collegebeslissing zullen worden 
goedgekeurd; 

Overwegende dat dit voornamelijk een technische operatie is waarbij het vaststellen van de verschillende 
retributies of toe te passen tarieven voor het verlenen van prestaties of het verkopen van artikels in één 
retributielijst wordt gegroepeerd waarbij voorzien wordt in een procedure voor het beheer van deze structurele 
retributies; 

Overwegende dat de structurele retributies hun geldigheid blijven behouden tot zij door een wijzigende 
collegebeslissing worden aangepast; 

Overwegende dat de niet-structurele retributies enkel geldig zijn voor de periode die in de specifieke 
collegebeslissing wordt aangeduid; 

Overwegende dat voor alle duidelijkheid in de beslissing telkens wordt aangewezen wie de retributie is 
verschuldigd, hoewel dit vanzelfsprekend volgt uit de aard van de retributie; 

Overwegende dat de betaling bij voorkeur via digitale weg gebeurt en cash geld maximaal vermeden moet 
worden; 

Overwegende dat de vast te stellen retributies per dienst kunnen gegroepeerd worden in functie van de 
artikels of de diensten die er kunnen worden bekomen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende aanvullend reglement inzake de 
invordering van niet-fiscale ontvangsten; 

Overwegende dat in deze beslissing de procedure vermeld is in het geval retributies niet of niet-tijdig 
worden betaald; 

Overwegende dat de retributies van alle diensten zijn samengebundeld in de retributielijst; 
Gelet op de beslissing van 29 juni 2020 van het college van burgemeester en schepenen betreffende het 

vaststellen van retributies; 
Overwegende dat volgende retributies moeten worden aangepast; 
Overwegende dat alle forfaitaire administratiekosten en forfaitaire personeelskosten worden geschrapt; 
Overwegende dat volgende bepalingen van toepassing zijn op de artikels en diensten van de 

Dienst Burgerzaken; 
Overwegende dat de kostprijs van een aantal identiteitsbewijzen wordt aangepast ten gevolge wijzigingen 

toegepast door de FOD; 
Overwegende dat de retributie voor de prijs van een nis (1e gravure inbegrepen) wordt geschrapt; 
Overwegende dat volgende bepalingen van toepassing zijn op de artikels en diensten van de 

Dienst Grondgebied en Patrimonium; 



 
 
 

Overwegende dat de retributie voor een wormenbak en keukenemmertje onder de categorie leefmilieu 
wordt geschrapt; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het college van burgemeester en schepenen past volgende tarieven aan: 
Dienst burgerzaken 

Artikel Eenheid Tarief 

Identiteitsbewijzen E verblijfsdocument afgeleverd aan 
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van 
het Rijk verblijven, bedoeld in art.1, eerste lid, 4° 
f) tot i) 

stuk 17,00 euro 

Identiteitsbewijzen E verblijfsdocument afgeleverd aan 
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van 
het Rijk verblijven, bedoeld in art.1, eerste lid, 3° 

stuk 17,50 euro 

Identiteitsbewijzen EID HEEL DRINGEND volwassene 
gecentraliseerde levering in Brussel 

stuk 135,10 euro 

Identiteitsbewijzen EID HEEL DRINGEND kids-ID gecentraliseerde 
levering in Brussel 

stuk 125,40 euro  

Artikel 2 – Het college van burgemeester en schepen schrapt volgende tarieven: 
Alle administratieve diensten 

Artikel Eenheid Tarief 

Financiën Dossierkost stuk 65,00 euro 
Loonkost Inzet E1-E3 uur 19,34 euro 
Loonkost Inzet D1-D3 uur 21,98 euro 
Loonkost Inzet D4-D5 uur 25,02 euro 
Loonkost Inzet C1-C3 uur 24,71 euro 
Loonkost Inzet C4-C5 uur 30,67 euro 
Loonkost Inzet B1-B3 uur 29,79 euro 
Loonkost Inzet B4-B5 uur 33,55 euro 
Loonkost Inzet A1a-A3a uur 38,48 euro 
Loonkost Inzet A4a-A4b uur 42,30 euro 

Dienst Burgerzaken 
Artikel Eenheid Tarief 

Begraafplaatsen Prijs van een nis (1e gravure inbegrepen) stuk 450,00 euro  

Dienst Grondgebied en Patrimonium 
Leefmilieu Wormenbak stuk 25,00 euro 
Leefmilieu Keukenemmertje stuk 3,80 euro 
Leefmilieu Opruimen sluikstorten     
Leefmilieu > dossierkost stuk 65,00 euro 
Leefmilieu > verplaatsingskost km 1,00 euro 
Leefmilieu > loonkost uur 33,00 euro  



 
 
 
Artikel 3 – De burger betaalt bij voorkeur via digitale weg en cash geld wordt maximaal vermeden. 
Artikel 4 – Bij niet-betaling kan het college van burgemeester en schepenen de dienst waarvoor de retributie wordt 

geheven, opschorten. 
Artikel 5 – Bij niet-betaling van betwiste retributies dient de invordering te gebeuren via de burgerlijke 

rechtspleging. 
Artikel 6 – De financiële dienst krijgt de opdracht om de gecoördineerde versie van alle tarieven aan te passen. 
Artikel 7 – Deze gecoördineerde tarievenlijst wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. 
Artikel 8 – Deze gecoördineerde tarievenlijst wordt duidelijk zichtbaar aangebracht aan de loketten waar deze 

tarieven gehanteerd worden of ter beschikking gehouden door de diensten waar deze tarieven worden 
gehanteerd, maar waar geen loket ter beschikking is. 

Artikel 9 – Deze beslissing treedt in werking per 1 juli 2021. 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 
In opdracht, 

De algemeen directeur De burgemeester-voorzitter 

(get.) Dominik Ronse (get.) Kurt Windels 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 21 juni 2021 

 
ir. Dominik Ronse 
 

 

 


