Contantbelasting op afgifte van administratieve stukken.
Besluit van 19 december 2018

Artikel 1: heffingstermijn
Voor het dienstjaar 2019 wordt een contantbelasting geheven op de afgifte van administratieve
stukken.
Artikel 2: grondslag.
Volgende gemeentelijke tarieven zijn van toepassing (bovenop de eventuele rechten of kosten):
1. op elke eerste en volgende Belgische identiteitskaart afgegeven in toepassing van het KB van
29 juli 1985 aan Belgen vanaf ten volle 12 jaar
a) gewone procedure: 5 euro
b) spoedprocedure: 34 euro
c) superspoedprocedure: 20 euro
d) extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering in het Rijksregister in Brussel: 20 euro
2. op elke eerste en volgende Kids-ID
a) gewone procedure: geen extra taks
b) spoedprocedure 31 euro
c) superspoedprocedure: 27 euro
d) extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering in het Rijksregister in Brussel: 20 euro
3. op elk eerste en volgende identiteitsbewijs voor een niet-Belgische minderjarige: geen extra taks
4. op elke eerste en volgende elektronische verblijfstitel voor vreemdelingen met een geldigheidsduur
van maximum 5 jaar (niet bij adresverandering in de gemeente)
a) gewone procedure: 5 euro
b) spoedprocedure: 34 euro
c) superspoedprocedure: 20 euro
d) biometrische gegevens:5 euro
e) spoedprocedure biometrische gegevens: 9 euro
5. op elke eerste en volgende elektronische verblijfstitel voor vreemdelingen met een geldigheidsduur
van maximum 1 jaar (niet bij adresverandering in de gemeente)
a) gewone procedure: 5 euro
b) spoedprocedure: 34 euro
c) superspoedprocedure: 20 euro
6. op elk eerste en volgend attest van immatriculatie voor vreemdelingen met een geldigheidsduur van
maximum 1 jaar (niet bij adresverandering in de gemeente): 2,50 euro
7. op de afgifte van paspoorten:
a) gewone procedure aan minderjarigen: 3 euro
b) gewone procedure aan meerderjarigen: 8 euro
c) spoedprocedure: 20 euro
d) superdringende procedure: 30 euro
8. op de afgifte van de rijbewijzen:
a) voorlopig rijbewijs, gewoon model, duplicaat en medische schifting: 5 euro
b) internationaal rijbewijs: 5 euro
9. op elk huwelijksboekje en de duplicaten: 25 euro
10. op alle adressenlijsten waartoe het college van burgemeester en schepenen machtiging kan
verlenen (de lijsten worden niet op etiketten verstrekt): 20 euro
11. per inlichting aan particulieren en private instanties gebaseerd op een wettelijke bepaling: 10 euro
12. op de wijziging van de voornaam:
a) gewone procedure:150 euro
b) transgenders: 15 euro

Artikel 3: 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 4: 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 5: verzendingskosten
Wanneer de gevraagde stukken met de post worden verstuurd, worden de verzendingskosten aan de
belasting toegevoegd. De kosten voor verzending worden bij de aanvraag betaald.
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 januari 2019 en geldt voor alle aanvragen vanaf
inwerkingtreding.
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