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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 20 december 2016

Financiën - Financiële dienst

24 2016_GR_00079 Opmaak van reglementen - wijziging belasting op de 
afgifte van administratieve stukken aanslagjaren 2017, 
2018 en 2019 - goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy 
Nuyens; de heer Ronald Van Thienen; de heer Artur Issaev; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw 
Nadine Boekaerts; mevrouw Rita Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Stefaan Lambrechts; 
mevrouw Suzy Put; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; mevrouw 
Leen Janssens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Christophe De Backere; 
mevrouw Anja Neels

Verontschuldigd:
de heer Eddy Verstappen; de heer John Steurs

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad keurde op 15/12/2015 (punt 9) de wijziging belasting op de afgifte van administratieve 
stukken aanslagjaren 2016, 2017, 2018 en 2019 goed.

Argumentatie
De rondzendbrief d.d. 6/09/2016 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken over het 
ministerieel besluit van 15/03/2013 tot vaststelling van de vergoeding 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, waarbij de bijlage is gewijzigd bij ministerieel besluit van  27/03/2013 (B.S. van 
21 en 29/03/2013), vraagt om wijziging van dit belastingreglement.

De heraanvraag van codes van elektronische kaarten veroorzaakt een administratieve kost voor de 
gemeente.

Deze belasting helpt het financieel evenwicht van de gemeente te bewaren en vormt een vergoeding 
voor de kosten die de gemeente draagt bij het afleveren van de administratieve stukken.

Juridische grond
 Grondwet (art 170 § 4)
 Gemeentedecreet van 30/05/2008 over de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
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 KB van 12/06/1998 tot wijziging van het KB van 8/10/1981 waarin de artikelen 45§5, 49§5, 
51§7, 53§7,54§5 en 61§ 5 bepalen dat de totale kostprijs die de gemeente vordert voor de 
afgifte van een verblijfbewijs voor vreeemdelingen niet meer mag bedragen dan de prijs die 
wordt geheven voor de afgifte van de identiteitskaarten van Belgische onderdanen.

 Rondzendbrief van d.d.  29/11/2005 over de spoedprocedure van de elektronische 
identiteitskaarten.

 Rondzendbrief van d.d. 13/02/2009 over het opstarten van de veralgemening van het 
elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar.

 Rondzendbrief van 3/01/2013 over het rijbewijs in bankkaartmodel.
 Rondzendbrief van 27/02/2013 over het rijbewijs in bankkaartmodel.
 Rondzendbrief van 26/11/2013 over retributie afleveren internationale rijbewijzen vanaf 

1/02/2014.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 18 stem(men) voor: Swa De Bakker; Silvain Vertommen; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Artur 
Issaev; Lies Ceulemans; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van Hoof; Stefaan Lambrechts; 
Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Leen Janssens; Koen Kerremans; Christophe 
De Backere; Walter Horemans
- 1 onthouding(en): Dirk Aras

Besluit
Artikel 1
Het raadsbesluit van 15/12/2015 (punt 9) houdende belasting op de afgifte van administratieve 
stukken aanslagjaren 2016,2017,2018 en 2019 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2017.

Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2017 wordt voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten 
behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte 
van getuigschriften of op andere administratieve stukken.  De belasting is verschuldigd door de 
personen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Artikel 3
Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

a) op de afgifte van de identiteitsbewijzen met foto (+plastiekzakje) die aan niet - Belgische kinderen 
beneden de 12 jaar worden uitgereikt:

    1 euro voor het eerste bewijs en voor elk duplicaat en voor elke vernieuwing.

b) op de afgifte van een trouwboekje : 20 euro

c) op de afgifte van een nieuw paspoort :

   5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en 
eventueel verhoogd met de aangerekende           kosten voor een spoedprocedure.
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d) op de afgifte van de papieren verblijfsbewijzen voor vreemdelingen :

   1. voor de personen vanaf 12 jaar : 5 euro voor de afgifte, de vernieuwing of de vervanging van de 
verblijfsbewijzen.

   2. de verlenging van de verblijfsbewijzen is gratis.

e) op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten (eID) en de elektronische 
vreemdelingenkaarten al dan niet met biometrische              kenmerken (eVK) :

   1,30 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid.

f) op de afgifte via de elektronisch identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar 
(Kids-ID) :

   0,20 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid.

g) op de afgifte via de spoedprocedures van de elektronische identiteitskaarten (eID), de 
elektronische vreemdelingenkaarten al dan niet met biometrische kenmerken (eVK) en de 
elektronische identiteitsdocmenten voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID) :

   5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of 
de koerierdienst.

h) voor de heraanvraag van codes van een actieve elektronische identiteitskaart (eID), een actieve 
elektronische vreemdelingenkaart al dan niet met biometrische kenmerken (eVK) of een actief 
elektronisch identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID) :

   3 euro voor elke aanvraag, ongeacht op welke manier de aanvraag gebeurt.

i) op de afgifte van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel :

   5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid.

j) op de afgifte van een internationaal rijbewijs

   4 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 

Artikel 4
De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk 
besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve der gemeente 
onderworpen zijn.

Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste 
gemeenten ambtshalve toekomen volgens de tarieven gevoegd bij de wet op de consulaire en 
kanselarijrechten.

Artikel 5
Zijn van de belasting vrijgesteld: de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee 
gelijkgestelde instellingen alsook de instellingen van openbaar nut.

Artikel 6
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De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijk een aanvraag doen bij het gemeentebestuur en er 
een bedrag gelijk aan de vermoedeliijke belasting in bewaring geven tegen afgifte van een 
ontvangstbewijs, dat op elke verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet 
worden getoond.  Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven 
contantbelasting worden geboekt de dag waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken.  Bij niet 
contante betaling wordt de belasting ingekohierd. 

Artikel 7
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt 
volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30 mei 2008.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

secretaris

Anja Neels

secretaris

Anja Neels

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op 23 december 2016

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


