Contantbelasting op afgifte van administratieve stukken.

Besluit van 9 maart 2020

Artikel 1: heffingstermijn
Er wordt voor de periode van 1 april 2020 en eindigend op 31 december 2025 een belasting geheven
op de afgifte van administratieve stukken.
Artikel 2: grondslag.
Volgende gemeentelijke tarieven zijn van toepassing bovenop de eventuele rechten of kosten:

ELEKTRONISCHE VERBLIJFSTITEL

Gewone
procedure

Spoedprocedure
Levering in het
Levering in het
gemeentehuis
Rijksregister Brussel
25 euro
20 euro

Kids-ID (-12 jaar)

0 euro

eID

5 euro

25 euro

20 euro

EVK zonder biometrische gegevens

5 euro

25 euro

n.v.t.

EVK met biometrische gegevens

5 euro

25 euro

n.v.t.

2,50 euro

n.v.t.

n.v.t.

0 euro

n.v.t.

n.v.t.

Attest van immatriculatie
Kinderidentiteitsbewijs niet-Belg (-12 jaar)

PASPOORT

Gewone
procedure

Paspoort minderjarige (-18 jaar)

3 euro

Paspoort meerderjarige

8 euro

Spoedprocedure
Levering in het
Levering in het
gemeentehuis
Rijksregister Brussel
20 euro
30 euro
20 euro

30 euro

RIJBEWIJS
Voorlopig rijbewijs

5 euro

Gewoon model rijbewijs

5 euro

Duplicaat

5 euro

Medische schifting

5 euro

Internationaal rijbewijs

5 euro

ADRESSENLIJST
Elke adressenlijst waartoe het college van burgemeester en schepenen
machtiging kan verlenen (de lijst wordt niet op etiketten verstrekt)

20 euro

INLICHTINGEN
Per inlichting aan particulieren en private instanties gebaseerd op een
wettelijke bepaling

10 euro

WIJZIGING VOORNAAM
Wijziging van de voornaam

Gewone procedure:150 euro
Transgender: 15 euro

Artikel 3: indexatie
De tarieven vermeld in artikel 2 worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op
1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand september van het voorgaande jaar
volgens de formule:
R x I waarbij
i
R= tarief zoals vastgesteld in artikel 2
I= de index van de maand september van het voorgaande jaar
i= de index van de maand september 2019 (basis 2013 = 108,58)
De decimalen van het nieuwe bedrag worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, halve
cijfers worden naar boven afgerond.
Artikel 4: belastingplichtige
De belasting valt ten laste van de natuurlijke personen of rechtspersonen aan wie deze stukken door
de gemeente op verzoek of ambtshalve worden afgegeven.
Artikel 5: vrijgestelde stukken
Zijn van de belasting vrijgesteld:
1. de stukken die in uitvoering van een wet of gelijk welk reglement van de administratieve overheid
door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgegeven
2. de stukken afgegeven aan behoeftige personen: de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk
overtuigend bewijsstuk
3. de stukken afgegeven aan gerechtelijke overheden, openbare besturen en de daarmee
gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut
4. de attesten van verlies of diefstal.
Artikel 6: betaling
1. De belasting wordt geheven op het ogenblik van de aanvraag van het belastbare stuk.
2. De belasting wordt contant geïnd tegen aflevering van een betalingsbewijs. Het betaalbewijs vormt
het bewijs van kwijting van de belasting.
3. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet binnen de drie maand vanaf de datum van de contante betaling worden
ingediend. Het bezwaar wordt gedateerd en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger
en vermeldt:
1. de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige;
2. het voorwerp van het bezwaarschrift en een motivering (een opgave van de feiten en
middelen).
Artikel 7: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 april 2020 en geldt voor alle aanvragen vanaf inwerkingtreding.

Namens de gemeenteraad:
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