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Aanwezig:

10.

Belasting op de afgifte van administratieve stukken 2019

De gemeenteraad,
Gelet op de grondwet art. 170 § 4 waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een
beslissing van hun raad;
Gelet op het gemeentedecreet art. 42 § 3 waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de
gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de gemeentelijke belasting- en
retributiereglementen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen-procedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei
2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de
vergoedingen te 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 verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij
ministerieel besluit van 27 maart 2013;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende de belasting op de
afgifte van administratieve stukken;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente lasten
met zich meebrengt en dat het aangewezen is een billijke belasting te heffen;
BESLUIT:

16 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick
DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita
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Palstermans, Francine De Becker en Marc Usewils.
5 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Steven Van Loock, Kristel
Andries en Rudi Renders.
art. 1 – Belastbaar feit
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019
een belasting op de afgifte van administratieve stukken.
art. 2 - Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon of instelling aan wie het stuk door het
gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt.
art. 3 – Bedrag van de belasting
De belasting wordt als volgt vastgesteld :
3.1 Identiteitsdocumenten, verblijfstitels, certificaatcodes en rijbewijzen
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.
De gemeentelijke contantbelasting voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor
Belgen en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen wordt voor de
periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 vastgesteld als volgt:
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgen + elektronische verblijfstitels afgeleverd aan
vreemde onderdanen bedoeld in artikel1, eerste lid van het ministerieel besluit van 15 maart 2013:
o gewone procedure:
5,00 EUR
o dringende procedure:
5,00 EUR
o zeer dringende procedure:
5,40 EUR
o zeer dringende procedure (gecentraliseerd):
5,30 EUR
Biometrische verblijfstitels en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde
landen, bedoeld in artikel 1, eerste lid van het ministerieel besluit van 15 maart 2013:
o gewone procedure:
1,80 EUR
KIDS-ID:
o gewone procedure:
o dringende procedure:
o zeer dringende procedure:
o zeer dringende procedure (gecentraliseerd):
o tweede kids ID bij dringende procedure
Rijbewijzen:

4,60 EUR
5,00 EUR
5,40 EUR
5,30 EUR
5,40 EUR
5,00 EUR

Nieuwe certificaatcode:
3,00 EUR

3.2 Reispaspoorten
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten, zijn samengesteld uit de
kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting.
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De kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten die door de hogere overheid aan de gemeente
worden aangerekend, te verhogen met een contantbelasting van 10,00 EUR.
3.3 Administratieve stukken
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.
Op volgende administratieve stukken wordt wel een belasting geheven:

•

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

•

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.

•

Trouwboekje: 25,00 EUR.

art. 4 - Invordering
De belasting wordt contant betaald op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk.
Het bewijs van betaling blijkt uit de afgifte van een kasticket.
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen
van één of ander stuk indienen moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de
belasting in bewaring geven indien dit document niet op moment van aanvraag kan uitgereikt
worden.
Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contante betaling
worden geboekt op het ogenblik van afgifte van het belastbaar document.
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting en volgt de regelgeving
hieromtrent.
art. 5 - Geschillen en bezwaren
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 directeur
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 belasting bij het
college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 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, ...).
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art. 6 – Bekendmaking
Dit reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Vlaams
gemeentedecreet en wordt verzonden aan de gouverneur overeenkomstig artikel 253 §1 3° van het
Vlaams gemeentedecreet.

Aldus gedaan in zitting datum als boven
De algemeen directeur

De voorzitter
get. Michel Baert
Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 21 december 2018

De algemeen directeur

De voorzitter

Johan Smits

Michel Baert
Zonder digitale handtekening (verifieerbare code), heeft dit document geen waarde
en kunnen er geen rechten uit geput worden.
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