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Verontschuldigd : 
 
07 Belastingreglement op administratieve stukken - wijziging 
 Juridisch kader 

 
Het decreet van 30.05.2008 betreffende de invorderingen en de geschillen 
inzake gemeentelijke belastingen. 
 
Historiek  
 
Het belastingsreglement op administratieve stukken werd goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 10 oktober 2013. 
 
De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft bij schrijven van 26 november 2013 
gemeld dat vanaf 1 februari 2014 de federale retributie voor het afleveren van 
een internationaal rijbewijs vastgesteld wordt op 16 euro. Indien gewenst kan 
de gemeente bovenop dit bedrag een gemeentetaks vaststellen.  
 
Motivatie  
 
De FOD Mobiliteit en Vervoer zal voor de aflevering van een internationaal 
rijbewijs niet langer de vergoeding van € 3,75 aan de gemeente uitbetalen. 
 
Om de administratieve kosten te dekken,  wordt voorgesteld naar analogie 
met de rijbewijzen en de voorlopige rijbewijzen een belasting van 5 euro in te 
voeren.  
 
Burgemeester L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de 
gemeenteraad. 
 
Besluit: Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Meeusen V., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers 
M., Van Looveren K., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 15 stemmen 
voor  
Van Akeleyen C., Van Assche P., Slegers J., Geysen K., Van De Mierop B., 
Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van Tichelt I., Bellens B., Van 
Riel B., Vandeneijnde S., de Hoog K.: 14 stemmen tegen 
 
Art. 1: Met ingang van 1 februari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt 
een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en andere 
administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de personen of 
instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op hun verzoek of 



 
 
 
 
ambtshalve worden uitgereikt. 
 
Art. 2: Het bedrag van de belasting wordt als volgt samengesteld: 
 
A. Identiteit 
A.1. Op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten aan Belgen en aan 
vreemdelingen : 
a) € 0,00 gemeentebelasting, verhoogd met de kosten aangerekend door de 
federale overheid voor een eerste afgifte of tegen teruggave van een oude 
kaart 
b) € 1,50 gemeentebelasting, verhoogd met de kosten aangerekend door de 
federale overheid, voor de afgifte van een duplicaat 
A.2. Op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten aan Belgen en aan 
vreemdelingen volgens de spoedprocedure met volledig transport door een 
externe koerierdienst: 
a) € 0,00 gemeentebelasting, verhoogd met de kosten aangerekend door de 
federale overheid voor een identiteitskaart afgeleverd volgens de zeer 
dringende procedure (3 werkdagen) 
b) € 0,00 gemeentebelasting, verhoogd met de kosten aangekend door de 
federale overheid voor een identiteitskaart afgeleverd volgens de dringende 
procedure (4 werkdagen) 
c) voor de afgifte van een duplicaat volgens één van de spoedprocedures 
worden de bedragen vermeld in art. 2 A2 a) en b) verhoogd met € 1,50 voor 
wat betreft de gemeentebelasting. 
A.3. Op de afgifte van de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen 
van minder dan 12 jaar (Kids-ID): 
a) € 0,00 gemeentebelasting, verhoogd met de kosten aangerekend door de 
federale overheid voor een gewone afgifte; 
b) € 0,00 gemeentebelasting, verhoogd met de kosten aangerekend door de 
federale overheid voor een Kids-ID afgeleverd volgens de zeer dringende 
procedure (3 werkdagen) met volledig transport door een externe 
koerierdienst; 
c) € 0,00 gemeentebelasting, verhoogd met de kosten aangerekend door de 
federale overheid voor een Kids-ID afgeleverd volgens de dringende 
procedure (4 werkdagen) met volledig transport door een koerierdienst; 
A.4. Op de afgifte van de identiteitsbewijzen aan vreemde kinderen jonger 
dan 12 jaar : € 1,00 gemeentebelasting, verhoogd met de kosten 
aangerekend door de federale overheid. 
 
B. Reispassen 
B. Op de afgifte van reispassen 
° gewone afgifte: 
(d.i. minimum de 5e werkdag na de dag van de aanvraag) 
- € 10 voor een nieuwe reispas. 
° bij buitengewone afgifte: 
(d.i. voor de 5e werkdag na de dag van de aanvraag) 
- € 20 voor een nieuwe reispas 
° zijn van deze belasting vrijgesteld: reispassen afgeleverd aan kinderen 
jonger dan 18 jaar 
C. Trouwboekjes 
C. Op afgifte van trouwboekjes: € 20 voor een trouwboekje 
D. Rijbewijzen 
D. Op de afgifte van rijbewijzen: 
€ 5 voor de afgifte van een rijbewijs of een voorlopig rijbewijs, in 
bankkaartmodel, boven de prijs die door de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt 
aangerekend. 



 
 
 
 
 
€ 5 voor de afgifte van een internationaal rijbewijs boven de prijs die door de 
FOD Mobiliteit en Vervoer wordt aangerekend. 
 
Er wordt geen belasting geheven op de verlenging van de geldigheidsduur 
van de rijbewijzen van de categorieën (groep 1) om medische redenen. 
 
Art. 3: Bij de aanvraag van de identiteitskaart, de reispas of het (voorlopig) 
rijbewijs, zal een bedrag gelijk aan de belasting, in consignatie worden 
gegeven aan de financieel beheerder of aan zijn afgevaardigde. 
 
Art. 4: Deze belasting wordt betaald door de aanvrager op het ogenblik van 
de afgifte van het belastbaar stuk. Het bewijs van betaling blijkt uit het 
overhandigen van een ontvangstbewijs, dat op elk verzoek van de met 
toezicht belaste ambtenaren of agenten moet getoond worden. 
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een 
kohierbelasting geheven. 
 
Art. 5: Zijn van belasting vrijgesteld: 
a) De stukken welke krachtens de wet, een koninklijk besluit of een 
andere overheidsverordening kosteloos door de gemeenten moeten 
afgeleverd worden. 
b) De stukken welke aan behoeftige personen afgeleverd worden, de 
behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk. 
c) De machtigingen met betrekking tot activiteiten die als dusdanig reeds 
het voorwerp zijn van de heffing van een belasting of retributie ten 
behoeve van de gemeente. 
d) De machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke 
demonstraties. 
e) De mededelingen van de politie aan verzekeringsmaatschappijen van 
inlichtingen omtrent het gevolg dat gegeven wordt inzake 
verkeersongevallen op de openbare weg. 
 
Art. 6: De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken welke 
krachtens de wet, een koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds 
aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen 
zijn. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke volgens de wet 
ambtshalve aan de gemeente belast voor het afleveren van reispassen 
toekomen en waarvan sprake is in de tarieven, gevoegd bij de wet op de 
consulaire- en kanselarijrechten. 
 
Art. 7: De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van 
de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet 
van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van gemeentebelastingen en mogelijke latere 
wijzigingen. 
 
Art. 8 : Het vorige reglement wordt ten deze opgeheven. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Art. 9: Deze beslissing zal voor kennisgeving aan de hogere overheid worden 
toegezonden. 
 

Namens de gemeenteraad 
 
get. Wouters J.  get. Aerts L. 
Secretaris  Burgemeester-Voorzitter 
 
Voor eensluidend uittreksel 
 
 
 
 
Jef Wouters  Luc Aerts 
Secretaris   Burgemeester 
 
 
 


