
 

 

FINANCIEN 
Gemeentebelastingen – Belasting op de afgifte van administratieve stukken – 
Aanslagjaren 2020 – 2025 
 
Datum vaststelling beslissing door gemeenteraad: 28 november 2019 
Datum bekendmaking beslissing op website: 2 december 2019 

Artikel 1.- Er wordt een gemeentebelasting gevestigd door het gemeentebestuur op de afgifte van 

administratieve stukken.   
 

Artikel 2.- De belasting is verschuldigd door de persoon, natuurlijke – of rechtspersoon, aan wie 

het stuk op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt. 
 

Artikel 3.- Bij de administratieve stukken, waarvan de kostprijs onderhevig is aan een 

automatische herziening van de hogere overheid wordt volgend algemeen systeem toegepast: 

De kostprijs van de hogere overheid wordt vermeerderd met het gemeentelijk forfaitair tarief en 

het totaal bedrag wordt steeds afgerond naar de volgend 0,50 EUR. 
 

Artikel 4. – De gemeentelijke forfaitaire bedragen, als bedoeld in artikel 3, van de belasting worden 
vastgesteld als volgt: 
§1. Tarieven,  administratieve stukken onderhevig aan een automatische herziening door de hogere 

overheid 

 

A 

 

elektronische vreemdelingenkaart 2,60 EUR 

elektronische vreemdelingenkaart met biometrie (niet-EU onderdanen) 4,10 EUR 

spoedbehandeling dringend voor de elektronische vreemdelingenkaart 9,90 EUR 

B 

elektronische identiteitskaart aan Belgische onderdanen 2,60 EUR 

spoedbehandeling voor de elektronische identeitskaart (dringend – zeer 

dringend) 

9,90 EUR 

C 

elektronische identiteitsdocument voor Belgische onderdanen onder de 12 

jaar (Kid’s Id) 
0,80 EUR 

spoedbehandeling dringend elektronische identiteitsdocument voor 

Belgische kinderen onder de 12 jaar (Kid’s Id) 
3,00 EUR 

spoedbehandeling zeer dringend elektronische identiteitsdocument voor 

Belgische kinderen onder de 12 jaar (Kids’s Id) 2,60 EUR 

2de en volgende gelijktijdige aanvragen van dringende en zeer dringende 

kid’s ID van hetzelfde gezin die op hetzelfde adres zijn ingeschreven 2,00 EUR 

D 
reispas onder de  12 jaar gratis 

reispas voor alle andere personen 9,00 EUR 

E 
(voorlopig) rijbewijs in bankkaartmodel 5,00 EUR 

internationaal rijbewijs 4,00 EUR 
 

 

 

 



§2.- Tarieven, administratieve stukken niet onderhevig aan een automatische herziening door de 
hogere overheid 

A aanvraag pin- en pukcode elektronische kaart 5,00 EUR 

B 

huwelijksdossier: huwelijk op weekdag 50,00 EUR 

huwelijksdossier: huwelijk op zaterdag 100,00 EUR 

dossierkosten bij wijziging huwelijksdossier kort voor de 

huwelijksplechtigheid  

(binnen de 14 dagen) 

25,00 EUR 

 

Artikel 5.- Zijn van de belasting vrijgesteld: 

- de rijbewijzen in bankkaartmodel (uitgezonderd eerste afgifte) waarvan de geldigheidsduur is 
beperkt om medische redenen en waarvoor, om de hernieuwing van dit document te bekomen, 
een medisch attest van een vrij te kiezen arts moet worden voorgelegd.  
 

Artikel 6.- De belasting wordt contant betaald op het ogenblik van de aanvraag van het 

stuk/opmaak van het dossier. 
 

Artikel 7.- Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd. 
 

Artikel 8.- De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen de belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden 
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening 

moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 
datum van de contante inning van de belasting. 

De procedure verloopt in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
 

Artikel 9.- Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 
 

Artikel 10.- Het belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 

288 van het decreet lokaal bestuur. 
 

Artikel 11.- De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter 

kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017 en latere wijzigingen. 

 

 
 


