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Afwezig:

5. Goedkeuren belasting op afgifte van administratieve stukken
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Ministerieel besluit van 28 oktober 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15
maart 2013 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
biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan vreemde onderdanen
van derde landen.

Context en argumentatie
Het ministerieel besluit van 28 oktober 2019, legt de tarieven vast die vanaf 1 januari 2020
van toepassing zullen worden voor de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de
uitreiking van de verschillende categorieën van elektronische identiteitskaarten en
documenten die in het besluit worden opgesomd.
Vanaf 1 januari 2020 worden, op 1 januari van elk jaar, de bedragen van deze vergoedingen
automatisch herzien op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex volgens
volgende formule: nieuw tarief = (basistarief x nieuwe index) / basisindex.
De basisindex is de gezondheidsindex van toepassing voor de maand december 2018 en de
nieuwe index is de gezondheidsindex van toepassing in de loop van de maand september die
voorafgaat aan de herziening van het bedrag van de vergoedingen. De verkregen resultaten
zullen naar de hogere tien eurocent afgerond worden.

Besluit:
Art. 1 De gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2013 betreffende “Wijziging
belastingreglement van 24januari 2005 inzake uitreiking van de elektronische
identiteitskaarten en gemeenteraadsbeslissing van 24 november 2014 betreffende
“Goedkeuren aanpassing gemeenteraadsbeslissing dd. 29.04.2013 houdende
tarieven uitreiking elektronische identiteitskaarten, tarieven van consulaire rechten

voor aanvraag reispas en tarieven voor de FOD financiën voor aanvraag
rijbewijsdocumenten” wordt opgeheven vanaf ingang van onderliggend reglement.
Art. 2 Bij de aanvraag van een elektronische identiteitskaart voor Belgen (normale
procedure), biometrische kaarten en elektronische verblijfstitels voor vreemde
onderdanen van derde landen (normale procedure) en elektronische
identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, de Kids
ID genoemd (normale procedure) betaalt de gemeente de kosten verbonden aan de
aanvraag van een elektronische identiteitskaart voor Belgen (normale procedure),
biometrische kaarten en elektronische verblijfstitels voor vreemde onderdanen van
derde landen (normale procedure) en elektronische identiteitskaarten voor Belgische
kinderen onder twaalf jaar, de Kids-ID genoemd.
Voor aflevering van een duplicaat van de elektronische identiteitskaart voor Belgen
(normale procedure) dient de aanvrager € 16,00 te betalen. Voor aflevering van een
duplicaat van de biometrische kaarten en elektronische verblijfstitels voor vreemde
onderdanen van derde landen (normale procedure) dient de aanvrager € 20,00 te
betalen. Voor aflevering van een duplicaat van een elektronische identiteitskaart
voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, de Kids-ID genoemd, dient door de
aanvrager € 7,00 te worden betaald.
De aanvrager dient zelf de aanvraagkosten te betalen bij de dringende aanvragen van
een identiteitsdocument, de zogenaamde spoedprocedure, met levering van de kaart
en PINPUK code op de gemeente, waarbij de kosten € 100,00 bedragen voor
een elektronische identiteitskaart voor Belgen en voor de biometrische kaarten en
elektronische verblijfstitels voor vreemde onderdanen van derde landen en € 90,00
voor een elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder twaalf
jaar, de Kids-ID genoemd.
De aanvrager dient zelf de aanvraagkosten te betalen bij de dringende aanvragen van
een identiteitsdocument, de zogenaamde spoedprocedure, met gecentraliseerde
levering van de kaart en PINPUK code bij de Algemene Directie Instellingen en
Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 11 in 1000 Brussel, waarbij
de kosten € 130,00 bedragen voor een elektronische identiteitskaart voor Belgen en
€ 120,00 voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen onder
twaalf jaar, de Kids-ID genoemd.
Art. 3 Bij de aanvraag van een reispas voor een volwassene en voor een minderjarige Belg
en voor een reisdocument voor vluchteling en staatloze betaalt de gemeente de
kosten verbonden aan de aanvraag van de reisdocumenten.
Voor aflevering van een duplicaat van een reisdocument (gewone procedure) betaalt
een volwassene € 65,00 en een minderjarige € 35,00.
De aanvrager dient zelf de aanvraagkosten te betalen bij dringende procedure met
levering van het reisdocument in de gemeente, waarbij de kosten € 240,00 voor een
volwassene en € 210,00 voor een minderjarige bedragen.
De aanvrager dient zelf de aanvraagkosten van een reispas voor een volwassene en
voor een minderjarige Belg te betalen bij de super dringende procedure, met afhaling
van het reisdocument bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD
Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 11 in 1000 Brussel, waarbij de kosten € 300,00
voor een volwassene en € 270,00 voor een minderjarige bedragen.

Art. 4 Bij een aanvraag van een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs en een internationaal
rijbewijs zal de gemeente de vergoeding verbonden aan de aanvraag (die dient
worden betaald aan de federale overheid) zelf betalen. Deze kosten bedragen de som
van € 20,00 voor een rijbewijs en een voorlopig rijbewijs en € 16,00 voor een
internationaal rijbewijs.
De aanvrager dient zelf in te staan voor de te betalen vergoeding aan de federale
overheid bij aanvraag van een rijbewijs bij vrijwillige omwisseling, wijziging van
categorieën wegens verval of aanvraag duplicaat.
De aanvrager dient zelf in te staan voor de te betalen vergoeding aan de federale
overheid bij aanvraag van een voorlopig rijbewijs bij wijziging begeleider op voorlopig
rijbewijs M36 of M12, wijziging van categorieën wegens verval of aanvraag duplicaat.
De aanvrager dient zelf in te staan voor de te betalen vergoeding aan de federale
overheid bij aanvraag van een duplicaat internationaal rijbewijs.
Art. 5 De belasting wordt geheven op het ogenblik van de aanvraag van het belastbare stuk.
Bij gebrek aan onmiddellijke betaling wordt de belasting ingevorderd bij middel van
een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invorderingen en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen.
Art. 6 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2020.
Art. 7 Dit reglement wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website.
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