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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad Ín openbare z:tting

7 BETASTINGEN - Vaststellen van de belasting voor afgifte van administratieve

stukken rnet ingang van 01.01.20t6.

Wetten en
Reglementen

Decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de

geschillenprocedure van províncie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen

Gemeentedecreet van 15.O7.2005 en latere wijzigingen.

Verwijzings-
Documenten

Ministerieel besluit van 15.03.20L3 tot vaststelling van het tarief van de

vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische

identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen

onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan

vreemde onderdanen, in het bijzonder artikel 2.

Ministerieel besluit van 27 .03.2013 tot vervanging van de bijlage van het

ministerieel besluit van 15.03.2013 tot vaststelling van het tarÍef van de

vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische

identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen

onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan

vreemde onderdanen.
Gemeenteraadsbesluit van L7.12.2013 houdende de beslissing over de belasting

voor afgifte van administratieve stukken met ingang vanoL.02.2OL4.

De brief van 16.09.2015 van de FOD Binnenlandse Zaken waarin de bedragen van

de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de

elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor

Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten,
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Verantwoording

Stemmen

BESLUIT

a

a

afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij ministerieel

besluit van 27 .03.20L3 worden vermeld.

Met ingang van 01.01.2016 wordt door de federale overheidsdienst Binnenlandse

Zaken de kostprijs verhoogd voor de uitreiking van de elektronische

identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen

onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde

onderdanen.
Het college van burgemeester en schepenen is voorstander om de bedragen voor de

afgifte van elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten

voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten,

afgeleverd aan vreemde onderdanen af te ronden naar de volgende euro.

15 ja-stemmen: Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, H. Staelens, H

Baetslé, E. Roegis, G. Van de Veire, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere, F. De

Weweire, D. Vercauteren, Ch. Bobelijn, H. Schaght en S. De Craecker

6 onthoudingen: K. Van Ootegem, N. Van Zele, S. Buysse, B' Van den Bossche, M'

Bobelyn en K. Buysse

Artikel 1

Het gemeenteraadsbesluit van L7.I2.2OL3 houdende het vaststellen van de belasting op

de afgifte van administratieve stukken vanaf 01.02.2014 wordt per 3L.L2.2015

opgeheven.

Art.2
Met ingang van 01.01.2016 wordt een belasting gevestigd op de afgifte van

administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie het stuk

door het gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt.

Art.3
Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald

a.Afsifte elektronische titeitskaa rt of elektronisch verbliifsbewi is voor vreemdelineen

- gewone procedure 5,00 euro
(verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD Biza)

- dringende procedure 5,00 euro

(verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD Biza en de transportkosten

aangerekend door Group 4)

- zeer dringende procedure 5,00 euro

{verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD Biza en de transportkosten

aangerekend door Group 4)



b. Afeifte elektronisch identiteitsbewiis voor kinderen beneden de L2 iaar
- gewone procedure 5,00 euro
(verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD Biza)

- dringende procedure 5,00 euro
(verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD Biza en de transportkosten
aangerekend door Group 4)

- zeer dringende procedure 5,00 euro
(verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD Biza en de transportkosten
aangerekend door Group 4)

c. Op de afgifte van reispassen
vanaf L8 jaar
(verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD Buza)

tot 18 jaar
(verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD Buza)

5,00 euro

5,00 euro

d. Afeifte , vernieuwing, verlenging of vervangíng van de verblíifsbewiizen van
vreemdelíngen
5,00 euro voor een eerste verblijfsbewijs of voor elk ander verblijfsbewijs
uitgereikt tegen teruggave van het oude bewijs
5,00 euro voor een duplicaat

e. Afeifte van elektronische en internationale riibewiizen 5,00 euro
(verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD Mobilitelt en

vervoer)

f. Afgifte trouwboekie/boekie verklaring tot wetteliike samenwonine
Dit bedrag omvat de belasting op het in het boekje voorkomend
huwelijksgetuigschrift/getuigschrift verklaring tot wettelijke samenwoning

20,00 euro

Art.4
De bekomen bedragen zullen worden afgerond naar de volgende euro

Art. 5
Zijn van de belasting vrijgesteld:
a. de stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit of een

andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te
worden afgeleverd

b. de stukken die aan de behoeftige personen worden afgegeven; de behoeftigheid
wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk

c de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties

d. de stukken die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van de heffing van een

belasting of retributie ten behoeve van de gemeente krachtens een wet, een

decreet of verordening

geldigheidsverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van

de N.M.B.S., de openbare maatschappijen voor geregeld vervoer
e



f. alle stukken die vereist zijn voor eenieder die verklaart dat voormelde stukken

dienen te worden voorgelegd om een tewerkstelling te bekomen, te kunnen

solliciteren of aan examens of proeven deel te nemen met het oog op een

eventuele aanwerving

g. de stukken afgegeven aan de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de

daarmede gelijkgestelde instellingen alsook de instellingen van openbaar nut

Art.6
Bij de aanvraagzal een bedrag gelijk aan de belasting in consignatie worden

gág"u"n bij de'financieel beheerder van de gemeente of bij zijn afgevaardigde, indien het

stuk niet ohmiddellijk bij de aanvraag kan gegeven worden.

Art. 7

De belasting moet bij de afgifte van het stuk contant worden betaald. Bij gebreke van

contante.betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en zalde belasting een

kohierbelasting worden. De belasting zal dan opgenomen'worden in een kohier waardoor

ze alle kenmerken van een kohierbelasting krijgt met inbegrip van een betalingstermijn

van twee maanden en een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de verzending van

het aanslagbiljet.

Art.8
Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en L87

van het gemeentedecreet.

Art.9
De belastingsplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van

burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en

worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging

Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie

maanden en dit volgens het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen'

Art.10
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30'05.2008, zijn de

bepalingen van titel Vtt (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1

(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de

administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 (rechtsmíddelen : invordering van de

belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten

van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de

artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft onder meer de

verjaring en de vervolgingen)van toepassing voor zover zii met name niet de belasting op

de inkomsten betreffen.

Art. 11

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden
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Voor eensluidend afschrift

Get. Ph. De Coninck
Burge meester-voorzitter

Ph. De Coninck
Burgemeester
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