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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2018

Aanwezig: Aelvoet Ca rlos, Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;
Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe lsabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem
Maarten, Schepenen;
Vervaeck Marnix, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,
Van Merhaeghe Pascal, Cnudde Frank, De Cordier Koen, Cousaert Yves,

Speleers Piet, Van Cauwenberghe Olivier en Desloovere Koen, Raadsleden;
Fonteyne Kurt, Voorzitter O.C.M.W. - Schepen, aanwezig met raadgevende
stem;
Buysschaert An, Algemeen Di recteur.

DAGORDE: Algemene financiering. Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve
stukken. Aanslagjaar 2O19.

De Gemeenteraad,

ln openbare zitting vergaderd;

Overwegend dat de afgifte van bepaalde administratieve stukken een last meebrengt voor
de gemeente en het billijk is hiervoor van de belanghebbende een belasting te vorderen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2OO8 (BS a juli 2008) betreffende de vestiging, de invorde-
ring en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten
van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;

Gelet op de omzendbrief BB-2O11/1 dd. 10 juni 2011 van het Agentschap voor Binnenlands Be-

stuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen, Financiën en Personeel, houdende de coórdinatie
van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de ver-
goedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten
voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf
jaar, de elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde on-
derdanen, en de biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan vreemde
onderdanen van derde landen, en op de wijzigingen;

Gelet op het schrijven van 18 september 2018 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken met referentie 3453691 inzake het tarief van de kostprijs van de elD-kaarten vanaf 1 januari
2019;

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 43, S 2, 15o (bevoegdheid), artikel
252 en volgende (toezicht) en de artikelen 186 en 187 (bekendmaking);
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Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de besprekingen in de raad;

BESLUIT: met 10 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 6 onthoudingen (N-VA en onafhanke -
rijk).

Art. 1. Voor het aanslagjaar 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op
de afgifte van bepaalde administratieve stukken. De belasting valt ten bezware van de
personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of am-
bachtshalve worden u itgereikt.

Art. 2. Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

A. Elektronische identiteitskaarten voor Belgen en elektronische kaarten en verbliifsdo-
c. -e.ri-anen
18,00 euro, zijnde 16,00 euro voor de door de federale overheid gevraagde kostprijs +
2,00 euro gemeentebelasting, alsook voor elk duplicaat.

B. Elektronische identiteitsdocumenten voor Beleische kinderen onder de 12 iaar

6;40 euro, waarop geen bijkomende gemeentebelasting wordt gevestigd.

C. Biometrische kaarten en verbliifstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde
lenden
21,00 euro, zijnde 19,20 euro voor de door de federale overheid gevraagde kostprijs +
1,80 euro gemeentebelasting.

D ldentiteitsbewi is voor vreemde kinderen onder de 12 iaar met foto
2,OO euro voor een identiteitsbewijs met een plastiekza\e.

E. Europees rijbe-w-tjr sf-d@
25,00 euro (20,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen).

F. E u repe€t{aerleplglj bewi j s o t fup[Eaa! = ban_kkaartmpdel
25,00 euro (20,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen).

C. V-oor|opig rijbew:j _Ve,e€elc_a,nêfilebruarr2819)
25,00 euro (2O,OO euro kostprijs en 5,00 euro belastingen).

H. lnterna_t_igpaal rijbewijs (boekje)
21,00 euro (16,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen).

l. Paspoorten

5,OO euro voor de afgifte van een nieuw paspoort.

J. Trouwboekjes

7,50 euro voor een trouwboekje.

Art. 3 De belasting is contant betaalbaar. Zij wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van
het belastbaar stuk. Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het aanbrengen
van een kleefzegel op het desbetreffend stuk waarop het belastingsbedrag vermeld
wordt.
lndien de belasting niet contant kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelas-
ting, overeenkomstig artikel 4 5 7 van het Vlaams decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelas-
tingen.
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Art.4.

Art.5.

Art.6.

Art.7.

Art.8.

Art.9.

Van de belasting zijn vrijgesteld :

A. de stukken welke krachtens een wet, K.B. of een andere overheidsverordening koste-

loos door de gemeentebesturen dienen afgegeven te worden.
B. de stukken welke aan de behoeftige personen worden afgegeven ; de behoeftigheid

wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk.
C. de rechterlijke overheden en de openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instel-

lingen, alsook de instellingen van openbaar nut.
D. de geldlgverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de

N.M.B.S., de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en de openbare busdiensten.

De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van de stukken welke krachtens een wet,
K.B. of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de

gemeente onderworpen zijn.

Degenen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een bezwaarschrift indienen bij

het college van burgemeester en schepenen, binnen de drie maanden na de contante in-

ning. Het bezwaar moet met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden
worden,
lndien de belasting - door het niet kunnen uitvoeren van de contante inning - een ko-

hierbelasting is geworden, kan de belastingschuldige bezwaar indienen tegen deze belas-

ting bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden

vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waar-

op de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelas-
tingen op inkomsten.

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, overeenkom-
stig art. '186 van het gemeentedecreet.

Overeenkomstig art. 187 van het gemeentedecreet wordt deze bekendmaking met de

datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register.

De Voorzitter,
get. Aelvoet Carlos.

Art. 10. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor Bin-

nenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse re-

gering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het be-

stuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke
overheid.

Namens de Gemeenteraad,
De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Algemeen Directeur,
Voor eenslu idend afschrift,

De Voorzitter,

rlosAelvoet Ca

J/J


