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Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting op de afgifte van allerhande administratieve stukken, zoals goedgekeurd door
de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018, verviel op 31 december 2021.
Juridische gronden
●
●
●

Artikel 170 § 4 van de Grondwet.
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41, 14° en
latere wijzigingen
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor de aanslagjaren 2022 tot en met
2024.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
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BESLUIT:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Pieter Muyldermans,
Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Er wordt, voor een termijn ingaand op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2024
een gemeentebelasting gevestigd op de afgifte van allerhande administratieve stukken. De
belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon aan wie het stuk wordt
afgeleverd.
Artikel 2
De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:
Identiteitsdocumenten en
verblijfsdocumenten

Elektronische identiteitskaarten voor
Belgen - normale procedure
Elektronische
identiteitsdocumenten
voor Belgische kinderen onder twaalf
jaar - normale procedure
Elektronische identiteitskaarten voor
Belgen - spoedprocedure met levering
in de gemeente
Elektronische
identiteitsdocumenten
voor Belgische kinderen onder twaalf
jaar - spoedprocedure met levering in
de gemeente
Elektronische identiteitskaarten voor
Belgen
spoedprocedure
met
gecentraliseerde levering bij de FOD
Binnenlandse Zaken Brussel
Elektronische
identiteitsdocumenten
voor Belgische kinderen onder twaalf
jaar
spoedprocedure
met
gecentraliseerde levering bij de FOD
Binnenlandse Zaken Brussel
Elektronische
verblijfsdocumenten
afgeleverd aan vreemdelingen die
legaal op het grondgebied van het Rijk
verblijven (A-, B-, H-, I-, J-, K- en Lkaarten) - normale procedure
Elektronische
verblijfsdocumenten
afgeleverd aan vreemdelingen die
legaal op het grondgebied van het Rijk
verblijven (EU-, EU+-, F-, F+-, N-, Men M duurzaam verblijf kaarten) normale procedure

Tarief aan de
burger
(=tarief FOD +
gemeentebelasting)
20€

Tarief FOD

10€

6,70€

130€

101,90€

130€

91,90€

150€

134,10€

150€

124,20€

20€

17,20€

20€

16,70€

16,70€
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Elektronische
verblijfsdocumenten
afgeleverd aan vreemdelingen die
legaal op het grondgebied van het Rijk
verblijven (A-, B-, H-, I-, J-, K-, L-, EU, EU+-, F-, F+-, N-, M- en M duurzaam
verblijf kaarten) - spoedprocedure met
levering in de gemeente
Reispaspoorten voor personen onder 18
jaar - normale procedure
Reispaspoorten voor personen onder 18
jaar - dringende procedure
Reispaspoorten voor personen onder 18
jaar
superdringende
procedure
levering FOD Buitenlandse Zaken
Reispaspoorten voor personen van 18
jaar en ouder - normale procedure
Reispaspoorten voor personen van 18
jaar en ouder - dringende procedure
Reispaspoorten voor personen van 18
jaar en ouder - superdringende
procedure levering FOD Buitenlandse
Zaken
Reisdocumenten voor vluchtelingen,
vreemdelingen en staatlozen onder 18
jaar - normale procedure
Reisdocumenten voor vluchtelingen,
vreemdelingen en staatlozen onder 18
jaar - dringende procedure
Reisdocumenten voor vluchtelingen,
vreemdelingen en staatlozen onder 18
jaar
superdringende
procedure
levering FOD Buitenlandse Zaken
Brussel
Reisdocumenten voor vluchtelingen,
vreemdelingen en staatlozen van 18
jaar en ouder - normale procedure
Reisdocumenten voor vluchtelingen,
vreemdelingen en staatlozen van 18
jaar en ouder - dringende procedure
Reisdocumenten voor vluchtelingen,
vreemdelingen en staatlozen van 18
jaar en ouder - superdringende
procedure levering FOD Buitenlandse
Zaken Brussel
Rijbewijzen
Rijbewijzen bankkaartmodel
Voorlopige rijbewijzen
Internationale rijbewijzen
Andere administratieve stukken
(papieren verblijfsdocumenten)
Attest van immatriculatie (voor nietBelgen) - afgifte
Identiteitsbewijs voor kinderen onder
12 jaar (niet-Belgen)

130€

101,90€

44€

35€

220€

210€

280€

270€

74€

65€

250€

240€

310€

300€

44€

41€

220€

210€

280€

270€

74€

61€

250€

230€

300€

290€

25€
25€
16€

20€
20€
16€

20€

/

2€
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Artikel 3
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk en is
verschuldigd door de persoon aan wie het stuk door het gemeentebestuur op aanvraag of
ambtshalve wordt uitgereikt. Als bewijs van betaling van de belasting geldt het kasticket
waarop het geïnd bedrag vermeld staat.
Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze opeisbaar
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008.
Artikel 4
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 5
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.
Artikel 6
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.
Uittreksel voor
Digitaal Loket, financieel directeur, financiële dienst, dienst Communicatie, website, dienst
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Namens de Raad,
get. Chloë Foccaert
Waarnemend algemeen directeur

get. Steven Coppens
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift,
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