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Zitting van dinsdag L7 december 2O19

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter.

Eddy Bevers, burgemeester,

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain
Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer,
Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

Verontschuldigd : Thierry Serrien, raadslid

43 36. RETRTBUTTEREGLEMENT VOOR HET VERNTEUWEN,
VERLENGEN OF VERVANGEN VAN VERBLIJFSVERGUNNINGEN,
ZIJNDE HET BEWIJS VAN INSCHRIJVING IN HET
VREEMDELINGENREGISTER . TIJDELIJK VERBLIJF

Aanleiding

De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2025.

J u ri d isch e g rond, toe pa ssel ijke regelgevi n g

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22december 20t7, artikel 40 53 en 4L, !4o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van 22 december 2Ot7 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van dé gemeenteraad betreft;

- De Grondwet, artikel t7O 9a;
- Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d,d. 28

november 2077;
- Op voorstel van college van burgêmeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

Het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf, lasten voor de gemeente met zich mee en dat het gepast
is hiervoor aan de aanvrager een retributie in rekening te brengen.

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie.
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Financiële weerslag

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Bêsluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

voor de fractie onafhankelijk raadslad 2 onthouden zlch: véronique De wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit

Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie gevestigd op het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van inschrijving in
het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf, verder genoemd als "elektronische A-kaart".

Artikel 2: Tarieven

Het bedrag van de retributie voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de elektronische A-
kaart bedraagt € 50,00

Artikel 3: Uitzondering

51 In uitzondering van artikel 2 bedraagt de retributie voor het vernieuwen, verlengen of
vervangen van de elektronische A-kaart € 5,00 voor de aanvrager die:

Gemachtigd is tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België als student, als vorser
of op basis van een humanitaire regularisatie op grond van artikel 9bis van de
Vreemdelingenwet;
OF

Minderjarig is op het moment van de aanvraag.

92 in afwijking van $1 bedraagt de retributie voor het vernieuwen, verlengen of vervangen
van de elektronische A-kaart in dringende en zeer dringènde procedure € 25,00.

Artikel 4: Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient bij de aanvraag van de elektronische A-
kaart betaald te worden.
De retributie is niet restitueerbaar.

Artikel 5: Inning

Deze retributie kan maar één keer per kalanderjaar geëind worden
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Artikel 6: Bekendmaking

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2Ot7 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OL7 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get. Eddy Moens
Voorzitter

Handteken i ng CA-medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester

Voor eensluidend uittreksel :

donderdag 19 mber 2019
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