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januari 2006

RIJBEWIJS
RETRIBUTIES
Het koninklijk besluit van 20 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S. 7 september 2005), voorziet in de afschaffing van de fiscale zegels ter vereffening van
de retributies vereist in het kader van die reglementering, met name bij de aanvraag van een rijbewijs, een
voorlopig rijbewijs, een leervergunning en een internationaal rijbewijs.
Het bedrag van bovenvermelde retributies blijft ongewijzigd. Enkel de betalingswijze werd gewijzigd, en
dit met het oog op administratieve vereenvoudiging. Een ministerieel besluit van 20 juli 2005 (B.S. 9 september 2005) voert voortaan drie nieuwe betalingswijzen in : de betaling in contanten, de betaling via
overschrijving en de elektronische betaling. De gemeente beslist autonoom over de betalingsmodaliteiten van de retributies die zij in haar gemeente wil voorzien.
Bovenvermelde besluiten treden in werking op 1 januari 2006. Voor de gemeenten brengen zij een belangrijke wijziging met zich mee op het gebied van hun vergoeding voor de gemaakte kosten voor de verrichtingen van uitreiking en beheer van de rijbewijzen. Voortaan zullen de gemeenten onmiddellijk over de
hen toegekende vergoeding kunnen beschikken en zullen zij de ontvangen retributies doorstorten naar de
federale overheid, na inhouding van de hen toegekende sommen.
Op het bedrag van de retributie betaald door de aanvrager, zal de gemeente een bedrag van 3,75 euro
inhouden. Het saldo moet gestort worden aan de FOD Financiën.
De overheveling aan de FOD Financiën gebeurt éénmaal in de loop van de maand januari en éénmaal in
de loop van de maand juli. Het betreft telkens het totaal bedrag van de retributies ontvangen gedurende
de 6 voorafgaande maanden, verminderd met de vergoeding die de gemeente toekomt (3,75 euro per
afgegeven document). Zo zal een eerste overschrijving gebeuren vóór 31 juli 2006 voor de retribruties ontvangen van 1 januari 2006 tot 30 juni 2006. Een tweede overschrijving zal gebeuren vóór 31 januari 2007
voor de retributies ontvangen van 1 juli 2006 tot 31 december 2006.

Samen met de zesmaandelijkse storting van de netto-vergoeding door de gemeenten, bezorgt de FOD
Mobiliteit en Vervoer aan de FOD Financiën een overzicht van het bedrag dat iedere gemeente verondersteld wordt te storten op basis van de wijzigingen in het centraal bestand voor de rijbewijzen. Indien de
FOD Financiën een verschil ontdekt tussen de ontvangsten en de veronderstelde verschuldigde bedragen,
gaat de FOD Mobiliteit en Vervoer over tot een verificatie bij de betrokken gemeente.
Om de werkzaamheden van betaling en verificatie vlotter te laten verlopen, worden de gemeenten aangespoord een register bij te houden dat te allen tijde kan geconsulteerd worden door de Dienst Rijbewijs
van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Om u als gemeente toe te laten te voldoen aan bovenvermelde verplichtingen en overeenkomstig de
instructies van de FOD Mobiliteit en Vervoer, stelt UGA u de verschillende aangepaste modellen van registers ter beschikking :

8.110-13R:

Register der afgegeven leervergunningen

8.110-14R:

Register der afgegeven voorlopige rijbewijzen

8.110-15R:

Register der afgegeven rijbewijzen

8.110-16R:

Register der afgegeven internationale rijbewijzen

Indien u deze pagina afdrukt om uw bestelling door te geven:
vul a.u.b. de naam en het postnummer van de gemeente in
alsook de naam van de persoon die bestelt.
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RIJBEWIJS - RETRIBUTIES
Gelieve te leveren voor rekening van het gemeentebestuur van
..............................................................................................................................................................................

postnummer: ........................................................................................................................

...............

ex. 8.110-13R

Register der afgegeven leervergunningen
(bevattende ………….…………. bladen*)

...............

ex. 8.110-14R

Register der afgegeven voorlopige rijbewijzen
(bevattende ………….…………. bladen*)

...............

ex. 8.110-15R

Register der afgegeven rijbewijzen
(bevattende ………….…………. bladen*)

...............

ex. 8.110-16R

Register der afgegeven internationale rijbewijzen
(bevattende ………….…………. bladen*)

Naam: ........................................................................................................................................................ Datum: ...........................................................................................................................................
Functie: .................................................................................................................................................... Handtekening:
* Onze registers bevatten 50, 100, 150 of 200 bladen.

....................................................................................................................

