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16. Belasting op de afgifte van administratieve stukken.
OVERWEGEND GEDEELTE:
Juridische Grond
Artikel 170 § 4 van de Grondwet.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit.
Het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de vrijstelling van consulaire rechten op de
afgifte van paspoorten aan minderjarigen.
Het ministerieel besluit van 3 maart 2009 houdende beslissing om het elektronisch identiteitsdocument
voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar veralgemeend in te voeren.
De Europese richtlijn 2006/126/EG legt de lidstaten de invoering van een rijbewijs bankkaartmodel op
tegen 19 januari 2013.
Feiten, Context, Argumentatie
Voor tal van administratieve aangelegenheden komt de burger bij de stad terecht. Daarbij gaat het om
een diverse dienstverlening waarbij naargelang de soort aanvraag documenten, administratieve
stukken of afschriften afgeleverd worden. Het is opportuun hiervoor een minimale vergoeding te
vragen.
Het stedelijk reglement betreffende de belasting op de afgifte van administratieve stukken van
8 november 2010 vervalt op 31 december 2013.
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
BESCHIKKEND GEDEELTE:
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad
Artikel 1 : Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op
de afgifte van administratieve stukken.
Artikel 2 : De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie het stuk door het gemeentebestuur
op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt.
Artikel 3 : De belasting wordt vastgesteld als volgt:
a) Op de afgifte van een elektronische identiteitskaart aan personen vanaf 12 jaar :
normale procecure :
2,50 euro
dringende procedure :
3,00 euro
zeer dringende procedure :
3,00 euro
b) Op de afgifte van elektronische identiteitsdocumenten aan personen
met de Belgische nationaliteit van minder dan 12 jaar :
normale procedure :
gratis
dringende procedure :
3,00 euro
zeer dringende procedure :
3,00 euro
c) Op de afgifte van verblijfsdocumenten aan vreemdelingen :
- voor het immatriculatieattest

2,00 euro

d) Op de afgifte van identiteitsstukken voor kinderen beneden de 12 jaar :
- eerste inschrijving in bevolkingsregister of wachtregister
gratis
- in geval van vernieuwing na verlies of beschadiging
- plastiekzakje inbegrepen
0,50 euro
- indien een plastiekzakje kan voorgelegd worden
0,40 euro
e) Op de afgifte van identiteitsbewijzen met foto voor kinderen
onder de 12 jaar van vreemde nationaliteit :

0,50 euro

f) Op de afgifte van een rijbewijs (bankkaartmodel)
normale procedure
dringende procedure

2,50 euro
3,00 euro

g) Op de afgifte van een trouwboekje :
h) Op de afgifte van paspoorten (reispassen) :
- voor de afgifte van een nieuw paspoort
- voor minderjarigen is het paspoort gratis

12,50 euro
7,50 euro

i) In voorkomend geval dienen de particulieren en privé-inrichtingen die om een
administratief stuk verzoeken, alle verzendingskosten ervan te betalen, ook als de
afgifte kosteloos is.
j) Op de afgifte van een bestek voor overheidsopdrachten die niet gegund worden
ingevolge een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- voor het bestek, indien de werken volgens de raming
minimum 25.000 euro (excl. btw) bedragen
25,00 euro
De tarieven op afgifte van plankopieën en de verzendingskosten zijn ook van
toepassing.
k) Op de afgifte van een conformiteitattest voor het verhuren van een zelfstandige woning
of kamer :
- per zelfstandige woning
50,00 euro
- per kamer
50,00 euro
met een maximum van
1.250,00 euro

Artikel 4:

l) Op de afgifte van allerhande kopieën :
- Kopieën voor de gemeenteraadsleden en de leden van de kerkfabrieken zijn kosteloos,
voor zover zij rechtstreeks betrekking hebben op de uitoefening van hun mandaat
- Kopieën voor private personen en andere instellingen of diensten van openbaar nut:
kopie A4 of A3-formaat: 0,10 euro
- Kopieën in de stedelijke bibliotheek en de stedelijke academie voor muziek en woord:
Op deze locaties wordt ten behoeve van het publiek gebruik gemaakt van chipkaarten
die ter plaatse kunnen opgeladen worden met 50 of 100 eenheden (= kopieën of
afdrukken) of een veelvoud van 50 of 100 eenheden.
- per kopie / afdruk van een A4 of A3-formaat : 0,10 euro
Om het gebruik van de chipkaarten aan te moedigen, wordt de chipkaart kosteloos
aangeboden en wordt ze telkens opgeladen met 10 % extra eenheden.
Bij verlies van de chipkaart zal 5,00 euro (= de reële kostprijs) aangerekend worden.
- plankopieën:
Voor de gemeenteraadsleden en de leden van de kerkfabrieken zijn plankopieën
kosteloos, voor zover zij rechtstreeks betrekking hebben op de uitoefening van hun
mandaat
- voor private personen en andere instellingen of diensten, vreemd aan de eigenlijke
stadsdiensten:
3,00 euro per lopende meter zonder opzoekingswerk.
3,75 euro per lopende meter met opzoekingswerk.
Zijn vrijgesteld van de belasting:
a) de stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit of een andere
overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden
afgegeven;
b) de stukken die aan 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, decreet of verordening;
e) geldigheidsverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de
N.M.B.S. en de openbare maatschappijen voor geregeld vervoer;
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
daarmee gelijkgestelde instellingen alsook de instellingen van openbaar nut.
Artikel 5: Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting, vermeerderd met de eventuele
verzendingskosten in consignatie worden gegeven bij de gemeenteontvanger of bij zijn
afgevaardigde, indien het stuk niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden.
Artikel 6: De belasting en de eventuele verzendingskosten moeten bij de afgifte van het stuk contant
worden betaald, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling,
wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 7 : De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de datum van de contante inning of ingeval van inkohiering binnen een termijn van
drie maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 8 : Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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