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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 25 APRIL 2019
Aanwezig:

Desloovere Koen, Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle en Fonteyne
Kurt, Schepenen;
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe
Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes
Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden;
Buysschaert An, Algemeen Directeu r.

DAGORDE: Algemene financiering. Gemeentebelasting op de afgifte van administratteve
VA
2O19. Aan sst
van de
nten A e
van het semeenteraadsbes luit van 2O december 2O18.
De Gemeenteraad,

ln openbare zitting vergaderd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2O december 2Oï8 houdende heffing voor het aanslagjaar 2019 van een belasting op de afgifte van bepaalde administratieve stukken;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten
voor Belgen, de elektronlsche identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf
jaar, de elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en de biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan vreemde
onderdanen van derde landen, en op de wijzigingen;

Gelet op de e-mail van 28 maart 2019 van de dienst Fiscaliteit van de Vlaamse Overheid,
Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling West-Vlaanderen, waarin wordt meegedeeld dat - overeenkomstig artikel 2 5 1 van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de
verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoórdineerd op 12 oktober 1953 - het volgende geldt:
"De gemeenten worden gemachtigd de retributies te innen welke zyn bestemd tot
dekking van hun administratieve kosten, telkens als zij de verbltifsvergunning van
een vreemdeling afleveren, vernieuwen, verlengen of veruangen. Díe retributies zijn
gelrjk aan die welke van Belgische onderdanen worden gevorderd voor het afleveren
va n íde n t ite its ka a rten. "';
Overwegend dat de vergoeding, bestemd voor de dekking van de administratieve kosten
van de gemeente, op de afgifte van biometrische kaarten en verblijftitels uitgereikt aan vreemde
onderdanen van derde landen die de gemeente vraagt bovenop de door de FOD Binnenlandse
Zaken aangerekende kostprijs (op basis van het ministerieel besluit van 15 maart 2013) dan ook
eelii k dient te ziin aan deze die wordt gevorderd voor het afleveren van elektronische identiteitskaarten voor Belgen en elektronische kaarten en verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde
onderdanen;
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Dat uit nazicht van de punten A en C van artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 is gebleken dat de vergoeding die wordt gevraagd bovenop de door de FOD Binnenlandse Zaken aangerekende kostprijs voor afgifte van biometrische kaarten en verblijftitels uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde landen (1,80 euro) lager is dan deze die wordt gevraagd
voor het afleveren van elektronische identiteitskaarten voor Belgen en elektronische kaarten en
verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde onderdanen (2,00 euro), wat niet in overeenstemming is met artikel 2 S 1 van bovenvermelde wet van 14 maart 1968;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de gemeentebelasting voor het afleveren van de betreffende documenten vast te stellen op 2,00 euro;
Gelet op de omzendbrief BB-2011/t Aa. tO 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 decreet van 30 mei 2008 (BS juli 2008) betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten
van 28 mei 2O1O en 17 februari 2O12;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Na beraadslaging;

met algemeenheid van stemmen.

EF_S_L-UF:

Art.1

Het artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende heffing voor
het aanslagjaar 2019 van een belasting op de afgifte van bepaalde administratieve stukken,

wordt vanaf heden als volgt vervangen:

"Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

A.

Elektronische identiteitskaarten voor Belqen en elektronische kaar"ten en verbliifsdocumenten rritgereikt aa n vreemde onderdanen
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 Belgische 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
21,20 euro, zijnde 19,20 euro voor de door de federale overheid gevraagde kostprijs +
2,00 euro gemeentebelasting.

D. ldentiteitsbewiis

voor vreemde kinderen onder de 12 iaar met foto
2,00 euro voor een identiteitsbewijs met een plastiekzakje.

E.

Errronees n bewi s ofdu

F

Errrooees voorlonip riihewi is of duolicaat - bankkaartmodel
25,OO euro (20,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen).

G.

vanaf 1 februari
25,00 euro (20,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen).

icaat - bankkaartmodel
25,00 euro (20,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen).
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H.

lnterna_tiqnilel rijbswljs (boekje)
2'l,OO

l.

euro (16,00 euro kostprijs en 5,OO euro belastingen).

PaSppqrten
5,OO euro

J.

voor de afgifte van een nieuw paspoort.

Tra,ur Lbaekjes

7,50 euro voor een trouwboekje.".

Art.Z. onderhavig besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Art.3.

Deze bekendmaking met de datum ervan

wordt aangetekend in het speciaal daartoe be-

stemde register.

Art.

.

Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid.
Namens de Gemeenteraad,
De Voorzitter,
get. Desloovere Koen.

De Algemeen Directeur,

get. Buysschaert An.
Voor eenslu idend afschrift,
De Algemeen Directeur,

An

Voorzitter,

Desloovere Koen.
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