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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE,
Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr.
EL KTIBI, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr.
NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. MILQUET, Mme mevr. NAGY, M. dhr.
MAINGAIN, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. RIES, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET, M. dhr. AMRANI,
Mme mevr. LEMAITRE, M. dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE,
M. dhr. ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAÏ, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr.
MOUSSAOUI, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr.
ABBAD, M. dhr. FRANÇOIS, Mme mevr. PERAITA, Mme mevr. JACOBS, Mme mevr. FISZMAN, Conseillers
communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Belastingreglementen : Belasting op het afleveren van administratieve documenten.- Dienstjaar
2017 - Aanpassingen met ingang van 01/04/2017.

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 12 februari 2015 ;

Gelet op de financiële toestand van de Stad;

Overwegende dat de gemeentelijke overheid haar bevoegdheid tot het heffen van belastingen ontleent aan artikel 170 §4
van de Grondwet: dat het haar toekomt in het kader van haar fiscale autonomie om de basissen en de grondslag te
bepalen van de belastingen, waarvan zij de noodzakelijkheid bepaalt in functie van de behoeften waarin zij meent te
moeten voorzien, onder de enige beperking opgelegd door de Grondwet, te weten de bevoegdheid van de wetgever om
de gemeenten te verbieden bepaalde belastingen te heffen ; dat onder voorbehoud van de uitzonderingen bepaald door
de wet, de gemeentelijke overheid onder het toezicht van de voogdijoverheid de basis kiest van de belastingen die ze
heft;

Overwegende dat zowel de bepaling van de belastbare materie alsook deze van de belastingplichtigen behoort tot de
fiscale autonomie toegekend aan de gemeentelijke overheid; dat zij in deze materie beschikt over een discretionaire
bevoegdheid, die zij uitoefent, rekening houdend met haar specifieke financiële behoeften;

Overwegende dat de Gemeenteraad het nuttig heeft geoordeeld de door dit reglement beoogde afleveren van
administratieve documenten te belasten teneinde zich aanvullende inkomsten te verschaffen ter financiering van de
uitgaven van algemeen nut waaraan de gemeente het hoofd dient hoofd te bieden;

Overwegende dat de gemeenten onder meer bevoegd zijn voor het afleveren van administratieve documenten ; dat het
in dit opzicht toelaatbaar is dat zij de burgers in de uitgaven verbonden aan het afleveren van administratieve
documenten laat bijdragen ;

Overwegende dat de Gemeenteraad het noodzakelijk achtte een belasting in te voeren voor de vernieuwing van de
elektronische identiteitskaarten, elektronische verblijfskaarten en elektronische passporten naar aanleiding van verlies
of diefstal van deze documenten en dit als gevolg van, aan de ene kant, de noodzaak om te strijden tegen
identiteitsfraude en, aan de andere kant, als gevolg van de hoge werklast verbonden aan deze aanvragen;

BESLUIT :

I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
---------------------------------------------------------------------
Artikel 1.- Er wordt voor het dienstjaar 2017 inbegrepen een belasting gevestigd op het afleveren van administratieve
documenten.

II. BELASTINGPLICHTIGE
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---------------------------------------
Artikel 2.- De sommen zijn verschuldigd door de personen of instellingen waaraan deze documenten door de gemeente
worden afgeleverd hetzij op verzoek, hetzij van ambtswege. Ingeval het afleveren van administratieve documenten
gratis is, zijn de verzendingskosten ten laste van de particulieren en de privé-instellingen.

III. AANSLAGVOET
----------------------------
Artikel 3.- De aanslagvoeten zijn de volgende :
a) Burgerlijke Stand
Wettigen van handtekeningen : 6,00 EUR
Eensluidend verklaard afschrift van document : 6,00 EUR
Verklaring met betrekking tot wijziging van het adres : 6,00 EUR
Elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (Kids-e-ID): 9,00 EUR
Elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (Kids-e-ID) - procedure bij hoogdringendheid
: 120,00 EUR
Elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (Kids-e-ID) - procedure bij grote
hoogdringendheid : 150,00 EUR
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen en vreemdelingen : 25,00 EUR
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen en vreemdelingen - procedure bij hoogdringendheid : 120,00 EUR
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen en vreemdelingen - procedure bij grote hoogdringendheid : 150,00 EUR
Vernieuwing van elektronische identiteits of verblijfskaarten naar aanleiding van verlies/diefstal:
- Kids-ID, eID (Belgen)
- verblijfskaarten, kaarten voor burgers van de Europese Unie (vreemdelingen )
o Vernieuwing naar aanleiding van 2de verlies/diefstal : 50,00 EUR
o Vernieuwing naar aanleiding van 3de verlies/diefstal en volgende : 225,00 EUR
Vernieuwing van paspoorten naar aanleiding van verlies/diefstal:
- Kids-ID, eID (Belgen)
- verblijfskaarten, kaarten voor burgers van de Europese Unie (vreemdelingen )
o Vernieuwing naar aanleiding van 2de verlies/diefstal : 150,00 EUR
o Vernieuwing naar aanleiding van 3de verlies/diefstal en volgende : 540,00 EUR;
Bestelling nieuwe PIN- en PUK-codes voor actieve elektronische identiteitskaart : 5,00 EUR
Rechtsgeldig maken van de werkvergunning (vreemdelingen) : 10,00 EUR
Adresopzoeking : 6,00 EUR
Aankomstverklaring (duplicaat en verlenging) : 10,00 EUR
Attest voor voorlopige dekking van het verblijf (duplicaat en verlenging) : 10,00 EUR
Aanvraag om machtiging tot vestiging (gele kaart) : 10,00 EUR
Bijzonder verblijfsdocument na verzoek tot herziening duplicaat en verlenging : 10,00 EUR
Verblijfsdocument afgegeven aan een vreemde student : 10,00 EUR
Aanvraag tot inschrijving (opening vreemdelingendossier) : 25,00 EUR
Aanvraag tot regularisatie (voor buitenlanders) : 25,00 EUR
Paspoort gewone procedure : 90,00 EUR (volwassenen) en 60,00 EUR (minder dan 18 jaar)
Paspoort dringende procedure : 260,00 EUR (volwassenen) en 230,00 EUR (minder dan 18 jaar)
Getuigschriften afgeleverd ter uitvoering van artikel 9 van de wet van 29 augustus 1919, (artikel 23 van de
gecoördineerde wetten bij Koninklijk Besluit van 3 april 1953 geworden) voorafgaand aan het openen van een
drankslijterij : 12,00 EUR
Rijbewijs : 30,00 EUR
Internationaal rijbewijs : 30,00 EUR
Voorlopig rijbewijs : 30,00 EUR
Duplicaat van een voorlopig rijbewijs : 30,00 EUR
Bewonerskaart voor inwoners binnen eigen zone : 10,00 EUR
Inwonerskaart voor inwoners buiten eigen zone : 200,00 EUR
Beroepskaart voor bedrijven en zelfstandige : 375,00 EUR
Tweede bewonerskaart : 100,00 EUR
Bezoekerskaart A (parkeerkaart) : 10,00 EUR
Bezoekerskaart B (parkeerkaart) : 10,00 EUR
Werfkaart/evenementen (parkeerkaart) : 10,00 EUR
Tijdelijke parkeerkaart : 10,00 EUR
Parkeerkaart voor vreemde nummerplaten : 10,00 EUR
Parkeerkaart voor artsen op huisbezoek : 250,00 EUR
Toegang tot afgebakende voetgangerszone (badge) : 50,00 EUR
Attest voor het bezit van een vreemde nummerplaat : 10,00 EUR
Attest voor de verlenging van het bezit van een vreemde nummerplaat : 10,00 EUR
Attest voor de verlenging (van drie maanden) van het bezit van een vreemde nummerplaat : 25,00 EUR
Wijziging van toegelaten rijbewijscategorie : 24,00 EUR
Medische toelating voor rijdende beroepen : 24,00 EUR
Maken van foto's (administratieve documenten) : 5,00 EUR
Opzoekingen betreffende stamboom en erfgenamen in de oude registers (forfait) : 50,00 EUR
Supplement per bijkomend uur voor opzoekingen betreffende stamboom en erfgenamen in de oude registers : 25,00
EUR
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De verklaringen voor het verkrijgen of het herkrijgen van de Belgische nationaliteit : 50,00 EUR
De verklaringen van verkrijging of afstand van de Belgische nationaliteit : 50,00 EUR
Trouwboekje : 25,00 EUR
Huwelijksplechtigheden buiten de dienstregeling, met decorum, waarvan de duur niet 20 minuten overschrijdt : 250,00
EUR
Huwelijksplechtigheden buiten de dienstregeling, met decorum, waarvan de duur 20 minuten overschrijdt : 500,00 EUR
Dossier van wettelijk samenwonen : 25,00 EUR
Verklaring van de stopzetting van het wettelijk samenwonen : 25,00 EUR
Overschrijving van akten van de burgerlijke stand van buitenlanders : 50,00 EUR
Verklaring met betrekking tot de toelating voor het slachten van dieren in het kader van het offerfeest : 15,00 EUR
Huwelijksaangifte : 25,00 EUR

b) Wegeniswerken
Toelatingen om afsluitingen of omheiningen te plaatsen : 6,25 EUR
Toelatingen om een voetpad te leggen of te herleggen : 6,25 EUR
Toelatingen tot het plaatsen van automatische toestellen zonder uitsprong op de rooilijn : 6,25 EUR
Toelatingen tot het storten van gebruikte waters in de gemeenteriolen : 6,25 EUR
Toelatingen tot het plaatsen van een container : 6,25 EUR
Lijst van de grondbezetters in het openbaar domein : 6,25 EUR

IV. VRIJSTELLINGEN
-------------------------------
Artikel 4.- Worden vrijgesteld de certificaten die, krachtens een wet, een koninklijk besluit of enig ander
overheidsreglement door het Gemeentebestuur gratis moeten afgeleverd worden.

V. INVORDERING EN GESCHILLEN
---------------------------------------------------
Artikel 5.- De sommen worden contant geïnd, d.w.z. ontvangen bij aflevering van het document. Het bewijs van
betaling wordt vastgesteld door het aanbrengen van een zegel die het betaalde bedrag aanduidt. Bij gebrek aan betaling
binnen de vastgestelde termijn zullen de verschuldigde sommen via een kohier ingevorderd worden.
De personen of instellingen die aan de betaling onderworpen zijn en die een aanvraag indienen om een of ander
document te verkrijgen, zijn verplicht op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring te
geven, wanneer dit document niet onmiddellijk kan afgeleverd worden.

Artikel 6.- De invordering en de beslechting van geschillen met betrekking tot onderhavige belasting geschieden
overeenkomstig de beschikkingen van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 12 februari 2015 ;

VI. AANVANG VAN DE TOEPASSING
-----------------------------------------------------
Artikel 7.- Huidig reglement annuleert en vervangt het reglement van de belasting op het afleveren van administratieve
documenten goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van 11 januari 2016, en wordt van kracht met ingang van 1
april 2017.

Aldus beraadslaagd in zitting van 06/02/2017

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Yvan Mayeur (s)

Bijlagen:
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