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9. Contantbelasting - aflevering van administrat¡eve documenten 2015

De gemeenteraad,

Gelet op het Wetboek van de lnkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten;

Overwegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken zware lasten voor de gemeente
meebrengt en het gepast is hiervoor van de belanghebbende een belasting te eisen;

Overwegende dat een aantal belastingtarieven moeten worden verduidelijkt om praktisch werkbaar
te zijn;

Overwegende dat, alhoewel de FOD Binnenlandse Zaken over retributies spreekt, de Vlaamse
Minister van Binnenlands Bestuur bepaalt dat over belastingen moet worden gesproken in alle
gevallen waarin sprake is van een verplichting en de burger nergens anders dan bij de overheid
terecht kan;

Gelet op de wet van 19 juli 199L betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de

vreemdelinge nkaa rten en de verblijfsdocume nte n;

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen;

Gelet op de omzendbrief van L0 juni 201l-betreffende de coordinatie van de gemeentefiscaliteit;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van vergoedingen
ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de

elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en

ve rbl ijfsdocu menten, afge leverd aa n vreemde onde rda nen;

Gelet op de omzendbrief van 24 september 2014 waarbij kennis gegeven werd van de herziening van
de bedragen ten laste van de gemeenten voor het verkrijgen van de elektronische identiteitskaarten,
de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, de

verbl ijfsdocu me nte n afgeleve rd aa n vreemde o nderdanen;

Gelet op de administratieve verplichtingen voor het gemeentebestuur voortvloeiend uit de

wetgeving op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening, meer bepaald de verplichte inlichtingen
aan notarissen;



Overwegende dat de ministeriële omzendbrief BA 2OO4/O3 van 14 juli 2004 een vergoeding tot 65,00
EUR nog als aanvaardbaar beschouwt voor het invullen van de inlichtingsformulieren van notarissen
op voorwaarde dat alle soortgelijke inlichtingsverstrekkingen gelijk behandeld worden;

Overwegende de eruaring met de samenwerking met de ontvanger van de registratie te Haacht
betreffende de betaling van officiële schattingsverslagen voor rekening van derden en de noodzaak
om in deze de aanvragers van dergelijke schatting gelijk te behandelen en de kosten niet ten laste
van de gemeente te laten komen;

Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 25 juni 1985 en latere wijzigingen betreffende de

milieuvergunningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het
Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunningen (Vlarem) en latere wijzigingen en de daaruit
voortvloeiende ad ministratieve verplichtingen voor het gemeentebestu u r;

Overwegende het aantal openbare onderzoeken die door de gemeente voor de aanvragers moeten
worden georganiseerd;

Overwegende de sterk stijgende kostprijs voor de verwerking van de administratieve en technische
dossiers van allerlei aanvragen, vergunningen, meldingen en onderzoeken;

Gelet op de kosten die gepaard gaan met de bijkomende onderzoeken bij verkavelingsdossiers
betreffe nde de riole rings- en afwateringsonde rzoe ken;

Overwegende dat het afleveren van bepaalde vergunningen gepaard gaat met allerlei zeer duur
studiewerk;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2003 betreffende het onderzoek van de

waterhuishouding in verkavelingen en bouwloten;

Overwegende de kostprijs van de werkzaamheden in het kader van de milieuvergunningsaanvragen;

Overwegende dat de voorgestelde belasting tot doel heeft de aanvrager de kostprijs van de

behandeling van zijn dossier, buiten de normale administratieve verrichtingen, te laten betalen;

Gelet op het decreet van l-5 juli 1-997 betreffende de wooncode;

Gelet op het decreet van l-7 maart 1-998 betreffende diverse beleidsbepalingen;

Gelet op artikel 225Lvan het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober L998 betreffende de

kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen;

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 4 van 7 september 1993 tot vaststelling van het bedrag, de

voorwaarden en de wijzen van betaling van een voorafgaande heffing aan de houder van het bestand
bij de uitoefening van het recht om overeenkomstig artikel 10 van de wet van 8 december L992 tot
bescherming van persoonsgegevens, kennis te krijgen van persoonsgegevens;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 1991, betreffende de openbaarheid van bestuur;

Overwegende dat de federale overheid een vergoeding van 0,05 EUR per kopie voorop stelt en dat
dit bedrag voor een veelvoud van kopieën aanvaardbaar is, mits rekening te houden met de interne
berekening waarbij vastgesteld wordt dat een enkelvoudige kopie, mede door onder meer de

naburige rechten, reprobel en milieutaks en zonder de personeelskost in rekening te brengen, een

kostprijs van 0,25 EUR inhoudt;
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Overwegende dat kopies die niet op de eigen gemeentelijke apparatuur kunnen worden gemaakt,
tegen kostprijs moeten kunnen worden afgeleverd;

Overwegende dat in het kader van de duurzaamheid andere informatiedragers voorkeur genieten;

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten gehouden
worden en dat het derhalve verantwoord is een belasting te heffen op het afleveren van allerlei
aanvragen, vergunningen, meldingen en onderzoeken;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het fiscaal pact afgesloten tussen de gemeente en de Vlaamse overheid;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2008 waarmee belasting geheven op de
afgifte van getuigschriften en andere stukken, en op de aflevering van sommige vergunningen en het
doen van bepaalde meldingen voor het aanslagjaar 2009 tot en met het aanslagjaar 2013 werd
vastgesteld;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 201-3 met betrekking tot de aanpassing van
de tarieven voor de afgifte van administratieve documenten;

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

BESLUIT: 14 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick
Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els

Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Audrey Bogaerts, Josée Naets en
Anne-Marie Van Loock.

6 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans,
Francine De Becker en Kristel Andries.

art. 1
Met ingang van l- januari 2015 wordt ten behoeve van de gemeente, onder de navolgende
voorwaarden, een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en andere stukken, en op de
aflevering van sommige vergunningen en het doen van bepaalde meldingen.
De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de
gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

A. Afsifte van administratieve stukken (maakloonl

Artikel 1
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor Belgen
en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen, zijn samengesteld uit
de kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting.

Artikel2
5f. De kosten aangerekend door de hogere overheid voor de afgifte van:

- elektronischeidentiteitsdocumentenaanvolwassenBelgen
- vreemdelingenkaarten zonder biometrische kenmerken aan niet-Belgen worden per

exemplaar vastgesteld op:
- gewone procedure: 15,20 EUR

- dringende procedure: 116,90 EUR

- zeer dringende procedure: 181,30 EUR
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52 De kosten aangerekend door de hogere overheid voor de afgifte van:
- vreemdelingenkaarten met biometrische kenmerken aan niet-Belgen worden per

exemplaar vastgesteld op:
- gewone procedure: 17,7OEUR
- dringende procedure: L16,90 EUR

5g De kosten aangerekend door de hogere overheid voor de afgifte van de KIDS-|D's worden
per exemplaar vastgesteld op:
- gewone procedure: 6,10 EUR

- dringende procedure: 109,80 EUR

- zeer dringende procedure: 174,30 EUR

- tweede KIDS lD - dringende en zeer dringende procedure: 50,00 EUR

54. De kosten aangerekend door de hogere overheid voor de afgifte van rijbewijzen worden
per exemplaar vastgesteld op:
- het bankkaartmodel: 20,00 EUR

- het internationaal rijbewijs: 16,00 EUR

Artikel3
De kosten voor de afgifte van nieuwe certificaatcodes voor de elektronische kaart die door de hogere

overheid aan de gemeente worden aangerekend, wordt vastgesteld op 2,00 EUR

Artikel4
De bedragen van de contantbelasting worden als volgt bepaald:
- elektronische identiteitskaarten voor Belgen, elektronische vreemdelingenkaarten zonder

biometrische kenmerken zoals bepaald in artikel 3 paragraaf 1:
*gewone procedure 5,80 EUR
*dringende procedure 5,10 EUR
*zeer dringende procedure 5,70 EUR

- elektronische identiteitskaarten met biometrische kenmerken -
zoals bepaald in artikel 3 paragraaf 2:

*gewone procedure: 3,30 EUR
*dringende procedure: 5,10 EUR

- elektronische KIDS-ID's - zoals bepaald in artikel 3 paragraaf 3:
* gewone procedure: 4,90 EUR
*dringende procedure: 5,20 EUR
*zeer dringende procedure: 5,70 EUR
*tweede KIDS lD - dringende en zeer dringende procedure: 5,00 EUR

- rijbewijs - bankkaartmodel of internationaal rijbewijs - zoals bepaald in artikel 3

paragraaf 4: 5,00 EUR

- nieuwe certificaatcodes - zoals bepaald in artikel 4: 3,00 EUR

Reispaspoorten
Artikel5
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten, zijn samengesteld uit de

kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting.

Artikel6
De kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten die door de hogere overheid aan de gemeente

worden aangerekend, worden per exemplaarvastgesteld op:
-< 18 jarige gewone procedure: boekje: 35,00 EUR

-< 18 jarige spoedprocedure: boekje: 2L0,00 EUR

-geldig voor 7 jaar gewone procedure: 65,00 EUR

-geldig voor 5 jaar spoedprocedure: 240,00 EUR
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ArtikelT
Het bedrag van de contantbelasting voor de afgifte van een reispaspoort - zoals bepaald in artikel 7
bedraagt: L0,00 EUR

Ad ministratieve stukken
ArtikelS
Er wordt geen belasting geheven op de afgifte van attesten, getuigschriften en uittreksels uit de

bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand, die ambtshalve of op verzoek worden
uitgereikt.

Artikel9
Op volgende administratieve stukken wordt wel een belasting geheven:

a. 65,00 EUR per antwoord en perceel voor inlichtingen voor de opmaak van akten of
geofficialiseerde inlichtingen in verband met koop en verkoop van gronden of de milieustatus
van een perceel. Het antwoord wordt pas verstrekt na betaling van de verschuldigde som.

b. voor individuele of collectieve adresaanvragen: 0,02 EUR per adres
met een minimum van 1,00 EUR + verzendingskosten.

c. Per kopij, door de aanvrager aan het bestuur aangevraagd voor eigen gebruik en waarvan het
bestuur niet verplicht is het om administratieve redenen af te geven en voor zover in
overeenstemming met het gemeentelijk reglement van openbaarheid van bestuur:
0,05 EUR met een minimum van 0,25 EUR of tegen kostprijs wanneer de kopie niet met de

eigen gemeentelijke apparatuur kan worden gemaakt;

c. Trouwboekje: 25,00 EUR.

lnvordering
Artikel 10

De belasting wordt geheven voorafgaandelijk aan de afgifte van het belastbare stuk.

Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het aanbrengen, op het desbetreffende stuk,
van een kleefzegel waarop het belastingbedrag vermeld is of de afgifte van een betalingsbewijs.

De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een
of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting in

bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden.

Geschillen en bezwaren
Artikel 11

De belastingschuldige die weigert de in de hoger genoemde artikelen vastgestelde belasting te
betalen, moet het bedrag van de belasting in bewaring geven in handen van de financieel beheerder
en dit tegen ontvangstbewijs, totdat het college van burgemeester en schepenen over het bezwaar
beschikt heeft.

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze contantbelasting
bij het College van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk
worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verual ingediend worden
binnen termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning, of ingeval
van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Het bezwaarschrift kan onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend
via duurzame drager (elektronische informatiedrager, e-mail, ...).

Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het
nochtans geldig worden ingediend zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar
van de belasting niet heeft goedgekeurd.
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B. Aflevering van sommige vergunningen en het doen van bepaalde meldingen

Artikel 12

De belasting wordt als volgt vastgesteld:
- bouwaanvraag, verkavelingsaanvraag en de daaraan gekoppelde vergunningen, uitgezonderd

de werken van geringe omvang, tuinaanleg, tuinhuisjes, een enkele garage, afsluitingen, ...

dewelke zonder tussenkomst van een architect behandeld kunnen worden: 20,00 EUR

verhoogd met de werkelijke kost van het openbaar onderzoek en het onderzoek
over de waterhuishouding (riolerings- en afwateringsproblematiek).

- schattingsverslag in het kader van stedenbouwkundige verplichtingen: 250,00 EUR

- conformiteitsattest verhuurde woning in functie van Vlaamse Wooncode: 6L,97 EUR

per woning
- voor inrichtingen gerangschikt in klasse 3, zoals in bijlage 1 van het Vlarem, uitgezonderd

L. het lozen van normaal huisafualwater.
2. de inrichting van een opslagplaats voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in

oplossing gehouden vloeistoffen voor normaal gebruik.
3. de inrichting van opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt

hoger dan 55 "C, maar de 100 "C niet overtreffend: t3,00 EUR

- voor de inrichtingen gerangschikt in klasse 2, zoals in de bijlage l van
het Vlarem en de grondwaterwinningen van categorie A en de
grondwaterwinningen van categorie B zonder milieueffecten- of
veiligheidsrapport: 125,00 EUR

- voor de inrichtingen van klasse 1-, zoals bepaald in de bijlage 1 van
het Vlarem : 2.000,00 EUR

- indien het een hernieuwings-, uitbreidings- of veranderingsaanvraag
klasse 1 betreft: 1-.000,00 EUR

- indien voor een klasse l-vergunning of een grondwaterwinning een
milieueffecten- of veiligheidsrapport nodig is: 2.500,00 EUR

De belastingen worden steeds verhoogd met de werkelijke kostprijs voor de organisatie van de
openbare onderzoeken en de onderzoeken over de waterhuishouding (riolerings- en

afwate ringsproblematiek).

Artikel 13

De contante belasting is verschuldigd op het ogenblik van de indiening van het dossier door de
melder of de aanvrager.

Artikel 14

De belasting wordt ingevorderd door overschrijving op de rekening van de gemeente. Een kopij van
het overschrijvingsbewijs wordt, zoals voor de overige dossierkosten ter attentie van de Vlaamse
Gemeenschap, bij de indiening van de aanvraag gevoegd. Een aanvraag kan niet behandeld worden
zonder betaling van deze belasting. Na de inning van de contantbelasting wordt een betalingsbewijs
afgeleverd.

Artikel 15

Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd bij wege
van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen. De belastingsterm'rjn bedraagt in dat geval twee maanden en de bezwaartermijn drie
maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 16

De belastingsschuldigen die menen onrechtmatig of te hoog belast te zijn, kunnen - op straffe van
verval - binnen de drie maanden te rekenen vanaf de contante betaling een bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en schepenen.
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Het bezwaar moet naam en adres van de belastingplichtige en de gemeente van aanslag bevatten,
met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden. ln beide gevallen zal een
ontvangstbewijs afgeleverd worden. Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële
vergissing of een stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend zolang de bestendige
deputatie de aanslagjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd.

Artikel L7

Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake rijksbelastîngen op de inkomsten.

Artikel 18

Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van Vlaams
gemeentedecreet.

art.2
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheíd toegezonden

Aldus gedaan in zitting datum als boven

De gemeentesecretaris
get. Johan Smits

De gemee retaris

nS

Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 8 januari 2015

De voorzitter
get. Michel Baert

rzitter

Michel Baert
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