GEMEENTEBELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN – 2013 T/M 2019 – HERZIENING RAADSBESLUIT DD.
07.03.2013 – GOEDKEURING.
BESLIST :
Art.1.Vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019, wordt ten voordele van de gemeente een belasting
geheven op de afgifte van administratieve stukken of getuigschriften.
Art.2.De belasting is verschuldigd door de natuurlijke en/of rechtspersoon aan wie deze stukken ambtshalve of op hun vraag worden
afgegeven.
Art.3.Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld :
a) op de afgifte van een (elektronische) Europese identiteitskaart voor staatsonderhorigen:
 volgens de geldende tarieven opgelegd door de federale overheid;
b) op de afgifte, de vernieuwing of de vervanging van verblijfsvergunningen voor vreemdelingen:
 € 5,00 voor elke niet-elektronische verblijfsvergunning;
 volgens de geldende tarieven opgelegd door de federale overheid voor een elektronische vreemdelingenkaart;
c) op de afgifte van identiteitsstukken voor kinderen beneden 12 jaar:
 het eerste exemplaar is gratis;
 € 1,25 per identiteitsstuk, plastiekzakje inbegrepen in geval van vernieuwing;
d) op de afgifte van gewone identiteitsbewijzen geldig in het buitenland voor kinderen beneden 12 jaar:
 € 1,25 voor een niet-elektronisch identiteitsbewijs;
 volgens de geldende tarieven opgelegd door de federale overheid voor een Kids-ID;
e) op de afgifte van een trouwboekje:
 € 20,00 voor het boekje met het huwelijksattest erin aangebracht;
f) op de afgifte van reispassen:
 volgens de geldende tarieven opgelegd door de federale overheid, verhoogd met een belasting van
€ 9,00 voor een nieuwe
reispas, gewone procedure;
 volgens de geldende tarieven opgelegd door de federale overheid, verhoogd met een belasting van
€ 20,00 voor een nieuwe
reispas, spoedprocedure;
g) op de afgifte van elektronische rijbewijzen (bankkaartmodel)
- volgens de geldende tarieven opgelegd door de federale overheid;
h) op de afgifte van computerlijsten uit het bevolkings- en vreemdelingenregister:
 lijsten: € 10,00 per leeftijdsjaar;
 etiketten: € 20,00 per leeftijdsjaar;
i) op de aanvraag van stedenbouwkundige attesten:
 € 25,00 per attest;
j) op de aanvraag tot toegang tot de dienstverlenende intellectuele beroepen:
 € 15,00 per aanvraag;
k) op het fotokopiëren van administratieve stukken :
 € 0,05 per kopie;
l) op de aanvraag van een milieuvergunning :
 inrichtingen van eerste klasse : € 500,00 vermeerderd met de kosten van de aangetekende zendingen m.b.t. het openbaar onderzoek
en de kosten voor het verplicht publiceren van de aanvraag in dag- en weekbladen;
 inrichtingen van tweede klasse : € 250,00;
 inrichtingen van derde klasse: € 25,00;
De belasting is vrijgesteld voor:
- de opslag van gas en/of mazout indien de inrichting behoort bij een woonfunctie van een onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt als
woongelegenheid;
- het herindienen van een milieuvergunning die in eerst instantie werd geweigerd, met uitzondering van de kosten van de
aangetekende zendingen m.b.t. het openbaar onderzoek en/of de kosten voor het verplicht publiceren van de aanvraag in dag- en
weekbladen;
m) op de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsaanvraag :
 € 25,00 vermeerderd met de kosten van de aangetekende zendingen m.b.t. het openbaar onderzoek van een aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsaanvraag;
n) op een uittreksel of kopie van een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan:
 € 15,00 per uittreksel of kopie;
o) op het afleveren van afdrukken van documenten, plannen e.d. op een grootformaat kleuren multifunctional:
 € 20,00 per zwart-wit afdruk;
 € 30,00 per kleurenafdruk;
p) Inscannen van plannen e.d. met een grootformaat kleuren multifunctional
- € 10,00 per scan;
q) op de afgifte van een uittreksel uit het plannenregister:
 € 25,00 per kadastraal perceel;
r) op de afgifte van een uittreksel uit het vergunningenregister:
 € 25,00 per kadastraal perceel;
s) op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel:
 € 50,00 per kadastraal perceel;
t) op de afgifte van conformiteitsattesten:
_ € 62,50 per zelfstandige woning;
_ € 12,50 per kamerwoning.
Alle door het gemeentebestuur gemaakte verzendingskosten voor het versturen van de al of niet kosteloos afgeleverde bescheiden, worden
aan de aanvrager aangerekend.
Art.4.-

Zijn van de belasting vrijgesteld :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

de stukken die krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of een andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur
dienen te worden afgegeven;
de stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven. De behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk;
de machtigingen met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van de heffing van een gemeentebelasting of
-retributie;
de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties;
de mededelingen door de politie aan de verzekeringsmaatschappijen van inlichtingen omtrent het gevolg dat gegeven werd terzake
van verkeersongevallen op de openbare weg;
de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen van openbaar nut;
de stukken die krachtens een 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 die de met het afgeven van reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen en
waarvan in het Besluit van de Regent dd. 26.07.1948 sprake is;
de paspoorten afgegeven aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Art.5.De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebrek aan onmiddellijke betaling, wordt de belasting
gevestigd en ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.
Art.6.Deze beslissing wordt van kracht vanaf 1 januari 2014. Het gemeenteraadsbesluit van 7 maart 2013 houdende vaststelling van een
gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken – periode 1 april 2013 t/m 2019 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van
onderhavig besluit.
Art.7.-

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

