GEMEENTEBELASTING OP AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN OP
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VOOR EEN PERIODE EINDIGEND OP 31.12.2018
Art. 1. De belasting op de afgifte van administratieve stukken, ten laste van de personen of
instellingen aan wie deze stukken op verzoek of ambtshalve door de gemeente
worden uitgereikt, worden vastgesteld als volgt :
A. Op de elektronische vreemdelingenkaart, zonder onderscheid of het een
eerste aflevering of een duplicaat betreft, bedrag te voegen bij de gewone
kosten van de kaart : € 5 af te ronden naar het dichtsbijliggende gehele getal.
B. Op de nieuwe identiteitskaarten uitgereikt aan de inwoners vanaf de leeftijd
van 12 jaar, bedrag te voegen bij de gewone kosten van de kaart : € 5 af te
ronden naar het dichtsbijliggende gehele getal.
C. Op paspoorten voor het buitenland :
1. minderjarigen
kosteloos
2. volwassenen
nieuw paspoort

8€

D. voor het verstrekken van de door notarissen gevraagde
uitgebreide inlichtingen omtrent stedenbouwkundige voorschriften,
eigendomstoestanden onroerende goederen, bodemsaneringsdecreet,
enz…
50 €
E. op de voorlopige, nieuwe en internationale rijbewijzen uitgereikt aan de
inwoners, bedrag te voegen bij de gewone kosten van de kaart : € 5 af te
ronden naar het dichtsbijliggende gehele getal.
Art. 2. Deze belasting wordt contant geïnd op het ogenblik van de afgifte van het stuk of het
uitvoeren van de administratieve verrichting tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Voor de nieuwe identiteitskaarten en de rijbewijzen blijkt de betaling uit het aftekenen
voor voldaan op de oproepingsbrief.
Art. 3. Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting
ingekohierd overeenkomstig het decreet van 30.05.2008, gewijzigd bij decreten van
28 mei 2010 en 17 februari 2012, betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Art. 4. De bezwaren dienen, op straffe van verval schriftelijk en gemotiveerd ingediend te
worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, binnen een termijn van drie
maanden vanaf de datum van de inning van de belasting.
Art. 5. Zijn van de belasting vrijgesteld :
a. de stukken welke krachtens een wet, besluit of verordening kosteloos door de
gemeente dienen afgeleverd te worden.
b. de stukken afgeleverd aan personen wier behoeftigheid is vastgesteld door een
overtuigend bewijsstuk.
c. de stukken afgeleverd aan gerechtelijke overheden, openbare of daarmee
gelijkgestelde besturen en aan instellingen van openbaar nut.
d. de uittreksels uit de registers en de getuigschriften afgeleverd aan eenieder die
verklaart dat ze dienen om te worden voorgelegd om een tewerkstelling te bekomen,
te kunnen solliciteren of aan examens of proeven deel te nemen met het oog op
eventuele aanwerving.

Art. 6. De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken welke reeds krachtens een
wet, besluit of verordening aan de betaling van een recht ten behoeve van de
gemeente onderworpen zijn, met uitzondering van de rechten welke aan de
gemeente ambtshalve toekomen voor het afleveren van paspoorten.
Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 01.01.2014 om te eindigen op 31.12.2018.
Art. 8. Afschrift van onderhavig besluit zal ingevolge de doorzendplicht aan de heer
Gouverneur der Provincie worden overgemaakt.

