
Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 28 NOVEMBER 2019 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, 
Bert Batens, Pieter Gielis, Kathelijne Peeters, Maya De Backer, Christof 
Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, 
Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, 
Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Nadine Van Mol, Tom Van Grieken, raadsleden.

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET VERNIEUWEN, VERLENGEN OF 
VERVANGEN VAN VERBLIJFSVERGUNNINGEN, ZIJNDE HET BEWIJS VAN 
INSCHRIJVING IN HET VREEMDELINGENREGISTER - TIJDELIJK VERBLIJF 
(ZGN. A-KAART)

De raad,

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor 
de gemeente retributies kunnen innen voor het verlengen, vernieuwen of vervangen ervan en tot 
bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, §2 van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing 
van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 
1953, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 20 maart 2017;

Overwegende dat hogervermeld koninklijk besluit de verblijfsvergunningen bepaalt waarvoor de 
gemeenten deze retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan, dat het 
in casu gaat om het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf (i.e. de 
zogenaamde A-kaart);

Overwegende dat deze kaart wordt afgeleverd aan:

- gezinshereniging met derdelanders

- vreemdelingen met humanitaire regularisatie 9bis

- erkende vluchtelingen 

- subsidiair beschermden

- arbeidsmigranten (derdelanders)

- studiemigranten

- langdurig ingezetenen
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- slachtoffers mensenhandel

- niet begeleide minderjarige vreemdelingen;

Overwegende dat in het koninklijk besluit het maximumbedrag voor voornoemde retributies wordt 
vastgelegd op € 50,00 en dat deze retributie maximaal eenmaal per jaar door de gemeenten geïnd mag 
worden;

Overwegende dat deze retributies de billijke vergoeding vormen van de door de gemeenten geleverde 
administratieve diensten en dan ook dienen onderscheiden te worden van de vergoedingen ten laste 
van de gemeenten voor de uitreiking van documenten (cfr/ artikel 6,§ 8, van de wet van 19 juli 1991 
verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 
Rijksregister van de natuurlijke personen en 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 en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen);

Overwegende dat er wordt toegezien dat het bedrag van de retributie:

- proportioneel is;

- de financiële draagkracht van de aanvrager niet overstijgt;

Overwegende dat elke vreemdeling die voor de eerste keer zijn inschrijving in België vraagt hiervoor 
geen gemeentelijke retributie betaalt en enkel aan vreemdelingen die een tijdelijk verblijf verkrijgen en 
elk jaar opnieuw een verlenging dienen aan te vragen een billijke vergoeding voor geleverde 
administratieve diensten zal gevraagd worden. (deze administratieve diensten behelzen het begeleiden 
van de betrokkene, het opmaken van het dossier, extra controles door wijkagenten, contactname met 
Dienst Vreemdelingenzaken Brussel en opvolging van het dossier);

Gelet op het retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van 
verblijfsvergunningen, zijnde het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk 
verblijf (zgn. A-kaart) voor de periode van 1 juli 2017 dat eindigt op 31 december 2019, waardoor dit 
reglement dient hernomen te worden voor de periode van 1 januari 2020 eindigend op 31 december 
2025;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 juni 2019 betreffende een 
voorstel omtrent de tarieven voor de hernieuwing , verlenging en hernieuwing van A-kaarten die 
opgenomen zijn in het retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van 
verblijfsvergunningen, zijnde het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk 
verblijf (zgn. A-kaart) van 1 juni 2017;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit:  met 28 stemmen ja, tegen 1 stem neen

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Kathelijne Peeters, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, 
Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre 
Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smet, Véronique D'Exelle stemmen ja.

Kurt Vermeiren stemt neen.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd voor vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 'Bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf (i.e. de zogenaamde A-kaart).

Artikel 2
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De retributie kan slechts eenmaal per jaar geïnd worden. Volgende tarieven worden gehanteerd:

- € 25,00 - minderjarigen (vreemdelingen tussen 11 jaar en 18 jaar, kinderen onder de 11 jaar 
zijn vrijgesteld van A-kaart)

- € 50,00 - meerderjarigen (vanaf 18 jaar).

- vrijstelling: - bij aangifte van diefstal A-kaart

- bij aangifte van verlies A-kaart

- bij vernieuwing wegens onbruikbare A-kaart

- niet-begeleide minderjarige vreemdeling.

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt ingevorderd op het ogenblik van de aanvraag. 
Ze wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een ontvangstbewijs, afgegeven door de bevoegde 
ambtenaar. De retributie is niet terugbetaalbaar.

Artikel 4

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet 
over het Lokaal Bestuur.

Artikel 5

De toezichthoudende overheid zal op dezelfde dag op de hoogte gebracht worden van deze 
bekendmaking overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


