
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 19 DECEMBER 2022

Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter gemeenteraad.
Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, 
Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, schepenen.
Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Jean-Pierre Stockman, 
Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Eva Lamon, Rossana Khoshaba, 
Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leo Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, 
Youssef Elidrissi, Dominique Opsomer, Safia Marzouki, Christine Soudan, Kevin Onyn, 
Erik Verdonckt, Jean-François Vanovermeire, raadsleden.
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur

Verontschuldigd: Faïza El Ghouch, raadslid

Financieel beheer
Belasting op het afleveren van administratieve stukken. Aanpassing. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40.
 Het ministerieel besluit van 28 oktober 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 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 
verblijftitels afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen.

 De omzendbrief van 11 oktober 2022 betreffende het tarief van de vergoedingen ten laste van de 
gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en elektronische documenten 
vanaf 1 januari 2023.

 Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

 Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 houdende aanpassing van de belasting op het 
afleveren van administratieve stukken.

Relevante documenten

 De omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene directie Identiteit en 
Burgerzaken van 11 oktober 2022 betreffende het tarief van de vergoedingen ten laste van de 
gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari 
2023.

 Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 houdende aanpassing van de belasting op het 
afleveren van administratieve stukken.

 De nota van het diensthoofd Burgerzaken van 9 november 2022 betreffende de indexering van de 
prijzen van de elektronische identiteitskaart en de elektronische vreemdelingenkaart.

Feiten/context/motivering

De omzendbrief van 11 oktober 2022 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken betreffende de 
indexering van de bedragen van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor het verkrijgen van de 
elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder de 12 
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jaar en de biometrische verblijfstitels afgeleverd aan vreemde onderdanen, die ingaat vanaf 1 januari 2023.
Vanaf 1 januari 2022 werden de kostprijzen voor de burgers voor het bekomen van elektronische 
identiteitsdocumenten via de gewone en de spoedprocedure reeds aangepast. 
Wegens de jaarlijkse indexering volgens de gezondheidsindex, komen sommige vergoedingstarieven van 
het Rijksregister hoger uit dan wat de burger momenteel aan het loket betaalt. 
In de huidige context is het aangewezen om de kostprijs voor de burger voor het bekomen van 
elektronische identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten en de Kids-ID zowel via de gewone 
als via de spoedprocedure te verhogen en het afhalen van identiteitsstukken voor niet-Belgische kinderen 
beneden de 12 jaar op zijn minst budgetneutraal te houden.
De financiële toestand van de gemeente.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESLIST:

Stemresultaat: 22 stemmen voor (Diederik Van Hamme, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, 
Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, 
Tom Deputter, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Eva Lamon, 
Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leo Verstichel, 
Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, Dominique Opsomer, 
Safia Marzouki, Kevin Onyn, Erik Verdonckt)
6 onthoudingen (Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, Jean-
Pierre Stockman, Christine Soudan, Jean-François Vanovermeire)

Artikel 1:   
Er wordt met ingang van 01 januari 2023 en voor een termijn tot en met 31 december 2025 een 
gemeentebelasting gevestigd op het afleveren van administratieve stukken door het gemeentebestuur.
Artikel 2:   
De belasting is verschuldigd door de persoon of de instelling die het stuk vraagt.
Artikel 3:   
De belasting is vastgesteld als volgt :
A. Op de afgifte van elektronische identiteitskaarten en elektronische vreemdelingenkaarten aan
    personen van 12 jaar en ouder:
     1) bij aflevering volgens de normale procedure :   26,00 euro
     2) bij aflevering volgens spoedprocedure (afleverbaar binnen 1 dag) : 123,00 euro 
     3) bij aflevering volgens spoedprocedure (centrale aflevering in Brussel) : 162,00 euro 
B. Op de afgifte van biometrische kaarten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen:
     1) bij aflevering volgens de normale procedure :   26,00 euro 
     2) bij aflevering volgens spoedprocedure (afleverbaar binnen 1 dag) : 123,00 euro 
     3) bij aflevering volgens spoedprocedure (centrale aflevering in Brussel) : 162,00 euro 
C. Bij het opnieuw aanvragen van de PUK/PIN-code :     5,00 euro
D. Op de afgifte van identiteitsbewijzen met foto die aan de niet-Belgische kinderen beneden
     de 12 jaar worden uitgereikt:
     1) bij aflevering van een identiteitsbewijs :     3,50 euro 
     2) bij aflevering van elk duplicaat ervan   :     3,50 euro
E. Op de afgifte van identiteitsbewijzen met foto die aan de Belgische kinderen beneden 
    de 12 jaar worden uitgereikt:
     1) bij aflevering van een elektronisch identiteitsdocument (kids-ID) volgens de 
         normale procedure :    11,00 euro
     2) bij aflevering van een elektronisch identiteitsdocument (kids-ID) volgens spoed-
         procedure (afleverbaar binnen 1 dag) :  111,00 euro
     3) bij aflevering van een elektronisch identiteitsdocument (kids-ID) volgens spoed-

    procedure (centrale aflevering in Brussel) :  150,00 euro 
F. Op de afgifte van reispassen of paspoorten :
     1) - bij aflevering aan volwassenen volgens de normale procedure :   79,00 euro

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met code 1370-4219-7551-5857 en wachtwoord jyxyfe

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1370421975515857


         - bij aflevering aan volwassenen volgens spoedprocedure : 248,00 euro
         - bij aflevering van een reispas met 64 bladzijden : 248,00 euro
     2) - bij aflevering aan minderjarigen volgens de normale procedure :   41,00 euro
         - bij aflevering aan minderjarigen volgens spoedprocedure : 210,00 euro
G. Op de afgifte, de vernieuwing of de vervanging van verblijfsbewijzen 
     van vreemdelingen :     6,50 euro
H. Op de afgifte van een huwelijks- of een samenlevingsboekje :   15,00 euro
 I.  Op de afgifte van rijbewijzen 
     - voor een rijbewijs in bankkaartmodel :   25,00 euro
     - voor een internationaal rijbewijs :   21,00 euro
Artikel 4:   
De belasting moet bij de aanvraag van het stuk contant worden betaald.  Bij gebrek aan contante betaling 
wordt de belasting een kohierbelasting. 
De kohierbelasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. De kohierbelasting moet betaald worden binnen 
de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 5:   
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belastingaanslag een bezwaarschrift 
indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van 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.
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift, wordt de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd op een hoorzitting.
Artikel 6:   
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de 
inkomsten.
Artikel 7:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 28 
mei 2010, zijn van overeenkomstige toepassing op de provincie- en gemeentebelastingen :
1° de bepalingen van titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 6, 7 en 8 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, voor zover deze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen;
2° het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen 
van 13 april 2019, met uitzondering van artikel 43 tot en met 48.
Artikel 8: 
De belastingverordening van 20 december 2021 betreffende de aanpassing van de belasting op het 
afleveren van administratieve stukken wordt opgeheven met ingang van 01 januari 2023;
Artikel 9:
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 
2017.

Namens de gemeenteraad

Algemeen directeur Voorzitter

Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme
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