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In openbare zitting vergaderd,
Belasting op het afleveren van administratieve stukken burgerzaken: vaststelling
Bevoegd lid
Tony Vermeire, burgemeester
Kim Martens, schepen
Regelgeving
Grondwet, in het bijzonder artikel 170 §4
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41 14°, 285-288, 330
Omzendbrief KB ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit
Wetgeving specifiek voor het afleveren van documenten van de dienst bevolking en burgelijke
stand:
De wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen en
de opeenvolgende wijzigingen;
Het Koninklijk Besluit van 1 september 2004 houdende de beslissing om de elektronische
identiteitskaart veralgemeend in te voeren;
Het Koninklijk besluit van 28 april 2011 dat de omzetting beoogt van richtlijn 2006/126/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs, o.a. de
invoering van bankkaartmodel;
Het MB van 15 maart 2013 werd gewijzigd door het MB van 28 oktober 2019 tot vaststelling van
het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische

identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen
onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd
aan vreemde onderdanen en de biometische kaarten en biometrische verblijfstitels afgeleverd aan
vreemde onderdanen van derde landen. Dit Ministerieel Besluit van 28 oktober 2019 legt de
tarieven vast die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zullen zijn voor de vergoedingen ten laste
van de gemeenten voor de uitreiking van de verschillende categorieën van elektronische
identiteitskaarten en elektronische identiteitsdocumenten die in het besluit worden opgesomd.
De omzendbrief betreffende procedures en leveringstermijnen van paspoorten en reisdocumenten
in België (gewoon, dringend en superdringend)
Rondzendbrief van de federale overheidsdienst Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en
Ontwikkelingssamenwerking van 20 mei 2014 inzake paspoorten.
Omzendbrief van 5 november 2019 tot vaststelling van het tarief ten laste van de gemeenten voor
de uitreiking van de eID, de kids-ID, en de kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan
vreemde onderdanen vanaf 1 januari 2020.
Belasting op het afleveren van administratieve stukken burgerzaken goedgekeurd door de
gemeenteraad van 11 september 2019.
Feiten en motivering
Omzendbrief van 5 november 2019 tot vaststelling van het tarief ten laste van de gemeenten voor
de uitreiking van de eID, de kids-ID, en de kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan
vreemde onderdanen met name de nieuwe tarieven (indexering) vanaf 1 januari 2020 en de
wijzigingen ten opzichte van 2019.
De gemeente betaalt een vergoeding aan FOD Binnenlandse Zaken voor elk uitgereikt
identiteitsdocument (elektronische identiteitskaart voor Belgen, Kids-Id en elektronische
vreemdelingenkaart).
Op 1 januari van elk jaar, worden de bedragen van deze vergoedingen automatisch herzien op
basis van de schommelingen van de gezondheidsindex. De verkregen resultaten worden naar de
hogere euro afgerond, zoals gemotiveerd in ons retributiereglement en goedgekeurd door de
gemeenteraad van 11 september 2019.
Belangrijkste wijzigingen:
Elektronische identiteitskaart, Kids-ID en Vreemdelingenkaart (VK) in spoedprocedure (D+2) met
levering in de gemeente € 89,00 wordt afgeschaft.
Verlaagd tarief voor tweede eID voor Belgische kinderen onder de 12 jaar, gelijktijdig aangevraagd
voor kinderen van eenzelfde gezin, die op hetzelfde adres ingeschreven zijn, dit zowel voor
dringende als zeer dringende aanvragen, € 61,00 wordt afgeschaft
Prijs VK met biometrie daalt in prijs
Spoedprocedure D+1 met levering in de gemeente daalt in prijs
Spoedprocedure D+1 met levering in FOD Binnenlandse Zaken (Koloniënstraat-Brussel) stijgt in
prijs en is enkel voor Belgen (zowel kids als volwassenen) maar niet meer voor VK.
Voor de administratieve duidelijkheid wordt het reglement volledig hernomen.
Financiële impact
De ontvangsten zullen geboekt worden in het meerjarenplan op volgende jaarbudgetrekeningen:
xxxx/GBB-BURGER/0020-00/7315000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN :
Identiteitsbewijzen/paspoorten/ uittreksels
xxxx/GBB-BURGER/0020-00/7318999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN : Rijbewijzen
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om voor een termijn ingaande op 1 februari 2020 en eindigend op 31
december 2025 een belasting te heffen op administratieve stukken burgerzaken.

Artikel2
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 3
De kostprijs voor de burger is:
Elektronische identiteitskaart en Vreemdelingenkaart € 22,00
Kids-ID € 6,40
Elektronische vreemdelingenkaart met biometrie € 22,00
Elektronische identiteitskaart, en Vreemdelingenkaart (ook met biometrie) in spoedprocedure
(D+1) met levering in de gemeente € 104,00
Kids-ID in spoedprocedure (D+1) met levering in de gemeente € 94,00
Elektronische identiteitskaart, spoedprocedure (D+1) met levering FOD Binnenlandse Zaken
(Koloniënstraat-Brussel) € 135
Kids-ID, spoedprocedure (D+1) met levering FOD Binnenlandse Zaken (Koloniënstraat-Brussel) €
126,00
Heraanvragen PIN/PUK code door de gemeente € 5,00
Heraanvragen PIN/PUK code door de gemeente in het kader van de fusie gratis
Attest immatriculatie € 5,00
Kinder identiteitskaart voor vreemdelingen -12 jaar gratis
Reispas voor +18 € 70,00
Reispas voor -18 € 35,00
Dringende procedure voor reispas voor +18 € 245,00
Dringende procedure voor reispas voor -18 € 210,00
Superdringende procedure voor reispas voor +18 € 305,00
Superdringende procedure voor reispas voor -18 € 270,00
Reispas voor erkende vluchtelingen +18 € 66,00
Reispas voor erkende vluchtelingen -18 € 41,00
Dringende procedure voor erkende vluchtelingen +18 € 235,00
Dringende procedure voor erkende vluchtelingen -18 € 210,00
Superdringende procedure voor erkende vluchtelingen +18 € 295,00
Superdringende procedure voor erkende vluchtelingen-18 € 270,00
Reispas voor erkende staatlozen +18 € 66,00
Reispas voor erkende staatlozen -18 € 41,00
Dringende procedure voor erkende staatlozen +18 € 235,00
Dringende procedure voor erkende staatlozen -18 € 210,00
Superdringende procedure voor erkende staatlozen +18 € 295,00
Superdringende procedure voor erkende staatlozen -18 € 270,00
Reispas voor vreemdelingen +18 € 66,00
Reispas voor vreemdelingen -18 € 41,00
Dringende procedure voor vreemdelingen +18 € 235,00
Dringende procedure voor vreemdelingen -18 € 210,00
Internationaal rijbewijs € 21,00
Rijbewijs kaartmodel € 25,00
Voorlopig rijbewijs kaartmodel € 25,00
Duplicaat voorlopig rijbewijs kaartmodel € 25,00
Artikel 3
De belasting is een contantbelasting. Als contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de
belasting een kohierbelasting.
Artikel 4
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen van de gemeente.
Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op

de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf
de datum van de contante inning.
De bevoegde overheid stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift
een ontvangstmelding.
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal
de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een hoorzitting.
De bevoegde overheid doet binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van
ontvangst van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen omklede beslissing.
Artikel 5
Bij prijsaanpassingen/indexeringen zal voor de tariefbepaling steeds volgend principe worden
toegepast: kostprijs + 5 euro + afronding op de hogere euro. Op voorwaarde dat dit principe wordt
toegepast, is het college bevoegd voor het vaststellen van deze tarieven.
Artikel 6
Belasting op het afleveren van administratieve stukken burgerzaken goedgekeurd door de
gemeenteraad van 11 september 2019 wordt opgeheven met ingang van 1 februari 2020.
Bekendmaking
Team burger, communicatie en financiën.
ABB via digitaal loket.
Op de gemeentelijke website.
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