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Voorgeschiedenis
•

•

Op 6 november 2019 ontvingen wij de van FOD Binnenlandse Zaken een schrijven
m.b.t. de tarieven van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor
de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en documenten vanaf
1 januari 2020.
De prijzen van de identiteitskaarten in spoedprocedure met gecentraliseerde
levering van de kaart bij de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel verhoogt
aanzienlijk. Momenteel is het gemeentebestuur voor dergelijke kaarten 95,70 euro
verschuldigd aan de FOD Binnenlandse Zaken en dit wordt vanaf 1 januari 2020
129,80 euro. Ons gemeentelijk tarief bedraagt hiervoor 100 euro waardoor we bij
niet aanpassing bij elke aanvraag 29,80 euro moeten bijpassen.

Feiten en context
•

•

•
•

De belasting op de afgifte van allerhande administratieve stukken, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018, dient te
worden aangepast aan de nieuwe tarieven van de FOD Binnenlandse Zaken voor
de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en dit vanaf 1 januari 2020.
De prijzen van de identiteitskaarten in spoedprocedure met gecentraliseerde
levering van de kaart bij de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel verhoogt van
95,70 euro naar 129,80 euro.
Ons huidig gemeentelijk tarief bedraagt hiervoor 100 euro, waardoor de kosten niet
meer gedekt worden.
Met een aanpassing van voormeld tarief naar 150 euro, worden de kosten gedekt
en is er een marge naar eventuele aanpassingen en indexering naar de toekomst.
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Juridische gronden
•
•
•

•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41, 14°;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010;
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen;
Omzendbrief van 28 oktober 2019 betreffende indexering en aanpassing van
het tarief van de elektronische identiteitsdocumenten vanaf 1 januari 2020.

Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden aangepast voor de aanslagjaren 2020 tot
en met 2021 overeenkomstig de nieuwe tarieven die de FOD Binnenlandse Zaken ten laste
legt van de gemeenten.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT:

16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen,
Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden,
Sylvie Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys,
Julie
Delwick,
Caroline
Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy Rowies en Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman,
Wim Laureys, Julie Bollue en Jo Portois

Artikel 1
Er wordt, voor een termijn ingaand op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2021
een gemeentebelasting gevestigd op de afgifte van allerhande administratieve stukken.
Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:
1) op de afgifte van reispassen:
Normale procedure
7 jaar: 74 euro
voor kinderen jonger dan 18 jaar
(5 jaar geldig): 44 euro

Spoedprocedure
7 jaar: 250 euro
voor kinderen jonger dan 18 jaar
(5 jaar geldig): 220 euro

2) op de afgifte van identiteitskaarten, identiteitsstukken en identiteitsbewijzen voor
vreemdelingen:
vanaf de leeftijd van 12 jaar:
20,00 euro voor elke identiteitskaart, alsook voor elke duplicaat;
130,00 euro voor een identiteitskaart, afgeleverd volgens de dringende procedure;
150,00 euro voor een elektronische identiteitskaart, afgeleverd volgens
de dringende procedure met gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse
Zaken te Brussel.
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jonger dan 12 jaar:
10,00 euro voor elke identiteitskaart;
130,00 euro voor een identiteitskaart, afgeleverd volgens de dringende procedure;
150,00 euro voor een elektronische identiteitskaart, afgeleverd volgens
de dringende procedure met gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse
Zaken te Brussel.
3) op de afgifte van een rijbewijs volgens bankkaartmodel: 25,00 euro
op de afgifte van een internationaal rijbewijs: 16,00 euro
4) op de afgifte van verblijfsbewijzen voor vreemdelingen:
attest van immatriculatie:
13,00 euro voor de eerste afgifte of voor elk ander attest
Artikel 2
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk en is
verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon 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.
Artikel 3
Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze eisbaar
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
Artikel 4
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een 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 indienen moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden,
te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgeleverd, binnen 15 kalenderdagen
na indiening ervan.
Artikel 5
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008
(zoals gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging
en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek
en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op inkomsten
betreffen.
Artikel 6
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 4980-6583-1494-4847.

Uittreksel voor
Dienst Burgerzaken, financiële dienst.

Namens de Raad,
get. Bram Wouters
Algemeen directeur

get. Steven Coppens
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Bram Wouters
Algemeen directeur

Steven Coppens
Voorzitter gemeenteraad

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 4980-6583-1494-4847.

