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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:

Wettelijk kader

-  artikel 41, 162 en 170 § 4 van de grondwet

-  artikelen 40 en 41.14° van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017

-  decreet d.d. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012

-  ministerieel besluit d.d. 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de 

gemeente 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 27 maart 2013

Aanleiding

-  het huidige belastingreglement eindigt op 31 december 2019 en moet worden herstemd 

-  het vaststellen van de gemeentelijke belastingreglementen is de bevoegdheid van de gemeenteraad

Procedure

-  principiële beslissing college van burgemeester en schepenen

-  goedkeuring beslissing door de gemeenteraad

-  bekendmaking op de gemeentelijke website

Adviezen

INTERN

-  eigen dienst: positief 

-  dienst burgerzaken: positief

Krediet

Exploitatie - ontvangsten

algemene 

rek.

beleidsitem kostenplaats actie bedrag

7315000 002000    

Motiveringivering

-  het afleveren van allerlei administratieve stukken brengt voor de gemeente lasten mee en het is aangewezen 

hiervoor een billijke vergoeding te vragen

-  de tarieven worden herzien op basis van de vergelijking met de tarieven in de naburige gemeenten/steden

-  de bedragen van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor het uitreiken van elektronische kaarten 

worden jaarlijks automatisch herzien door FOD Binnenlandse Zaken op basis van de schommelingen van de 

gezondheidsindex, daarom is het wenselijk dat het algemeen systeem verder wordt toegepast voor alle 

administratieve stukken waarbij de kostprijs van de hogere overheid wordt vermeerderd met de forfaitaire 

belasting van de gemeente, met afronding naar de volgende 0,50 EUR

-  voor de huwelijksvoltrekkingen werd een reglement opgemaakt en zijn er verschillende tarieven voorzien voor 

de huwelijksvoltrekkingen op een weekdag en de zaterdag; rekening houdende met de personeelskost hieraan 

verbonden. De belasting op de huwelijksdossiers werd sinds 2008 niet meer gewijzigd en is nu ook herzien op 

basis van de vergelijking met de tarieven in de naburige gemeenten/steden

-  de financiële toestand van de gemeente in evenwicht houden

Dossierstukken

-  overzicht wijziging tarieven reële kostprijs administratieve stukken

Besluit

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.
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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

elektronische vreemdelingenkaart 2,60 

EUR

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

EUR

 

A

 

spoedbehandeling dringend voor de elektronische vreemdelingenkaart 9,90 

EUR

elektronische identiteitskaart aan Belgische onderdanen 2,60 

EUR
B

spoedbehandeling voor de elektronische identiteitskaart (dringend – zeer 

dringend)

9,90 

EUR

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

C

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

reispas onder de  12 jaar gratis

D reispas voor alle andere personen 9,00 

EUR

(voorlopig) rijbewijs in bankkaartmodel 5,00 

EUR
E

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

huwelijksdossier: huwelijk op weekdag 50,00 

EUR

huwelijksdossier: huwelijk op zaterdag 100,00 

EURB

dossierkosten bij wijziging huwelijksdossier kort voor de 

huwelijksplechtigheid 

(binnen de 14 dagen)

25,00 

EUR

Artikel 5.- Zijn van de belasting vrijgesteld:
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- 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.

Sabine Vermeire

Algemeen directeur

Charlotte Vermeulen

Voorzitter

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT

Sabine Vermeire

Algemeen directeur

Annick Vermeulen

Burgemeester
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