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Zitting van 24.11.22

#Onderwerp : Belastingreglement op de uitreiking van administratieve documenten. #

Openbare zitting

De Raad,
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet, dat de gemeentes verplicht een begrotingsevenwicht te
hebben;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet op de omzendbrief van 13 maart 2018 van de FOD Buitenlandse Zaken tot vaststelling vanaf 19 maart
2018 van een nieuwe procedure voor de aanvraag van reispassen “superdringend” benoemd; 
Gelet op de omzendbrief van 5 november 2019 van de FOD Binnenlandse Zaken tot schrapping van de
dringende procedure van bepaalde documenten; 
Aangezien het belastingreglement op de uitreiking van administratieve documenten, beraadslaagd door de
gemeenteraad van 19 december 2019, ten einde loopt op 31 december 2022; 
Overwegende dat dit belastingreglement als volgt aangepast moet worden voor een termijn van drie jaar, die
aanvangt op 1 januari 2023 :

REGLEMENT
Artikel 1 :  
Er wordt van 1 januari 2023 tot 31 december 2025 op de hieronder vermelde voorwaarden een belasting
geheven op de uitreiking van getuigschriften en andere documenten. 
De belasting is ten laste van de personen of de instellingen aan wie deze documenten op hun aanvraag of
ambtshalve door de gemeente afgeleverd worden.
Artikel 2 :  
Het bedrag incl. aanmaakkosten is als volgt vastgesteld :
§ 1. Elektronische identiteitskaarten en documenten voor Belgen :
a)       Uitreiking van een elektronische identiteitskaart 
          *Opmaak van een basisdocument 
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          Normale procedure : 
          -         voor een elektronische identiteitskaart                                                   € 27 
          -         voor een elektronische identiteitskaart na de 2e herinnering                 € 30 
          -         voor een elektronische identiteitskaart na de 3e herinnering                 € 35 
          Herinneringskosten voor de afhaling van een elektronische identiteitskaart : 
          -         na de 1e herinnering                                                                              € 4 
          -         na de 2e herinnering                                                                              € 8 
          Hoogdringende procedure                                                                               € 220 
          Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering                                € 140
b)       Uitreiking van een elektronisch identiteitsbewijs voor een Belgisch 
          kind onder de 12 jaar (Kids-ID) 
          *Opmaak van een basisdocument 
          Normale procedure                                                                                          € 14 
          Hoogdringende procedure                                                                               € 220 
          Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering                                € 140 
          Vanaf de 2e Kids-ID, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van 
          hetzelfde gezin en op hetzelfde adres ingeschreven : per kaart                      €  60
c)       Uitreiking van een bijlage 33                                                                           € 12
d)       Uitreiking van een bijlage 12 door het gemeentebestuur                                € 12
§ 2. Verblijfskaarten en –vergunningen voor vreemdelingen :
a)       Uitreiking van een elektronische verblijfsvergunning 
          *Opmaak van een basisdocument 
          Normale procedure : 
          -         voor een elektronische verblijfsvergunning                                          € 27 
          Hoogdringende procedure                                                                             € 220
b)       Uitreiking van een biometrische verblijfsvergunning 
          *Opmaak van een basisdocument 
          Normale procedure : 
          -         voor een biometrische verblijfsvergunning                                          € 27 
                    (behalve kaart type A) 
          -         voor een biometrische verblijfsvergunning (kaart type A)                   € 33 
          Hoogdringende procedure                                                                            € 220 
          Herinneringskosten voor de afhaling van een elektronische of 
          biometrische verblijfsvergunning 
          -         1e herinnering                                                                                     € 4 
          -         2e herinnering                                                                                     € 8
c)       Uitreiking van een identiteitsbewijs voor een vreemd kind 
          onder de 12 jaar                                                                                            € 4
d)       Uitreiking, vernieuwing, verlenging of vervanging van 
          verblijfsvergunningen : 
          -         voor een 1e verblijfsvergunning, voor elke vergunning,                      € 9 
                    uitgereikt tegen overhandiging van de oude, en voor 
                    de vernieuwing of de vervanging ingevolge diefstal, 
                    vastgesteld in een pv dat door de politie opgesteld werd 
          -         voor een 1e duplicaat, uitgezonderd in geval van diefstal                   € 12
Worden gratis uitgereikt: de attesten van immatriculatie, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 12 juni
1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
§ 3. Uitreiking van allerlei andere getuigschriften of bewijzen                           € 7 
(waaronder informatie op elektronische chips)
§ 4. De expedities, afschriften of uittreksels uit :  
          -         de registers van de Burgerlijke Stand                                                  € 9 
          -         de registers voor de akten betreffende het verkrijgen,                         € 9 
                    het herkrijgen, het behoud en verlies van nationaliteit 
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          -         het register van huwelijksaangiften                                                      € 9
Door de burgemeester, de ambtenaar van de Burgerlijke Stand of hun afgevaardigden afgeleverde
getuigschriften ter staving van feiten die       
blijken uit de vermelde registers                                                                               € 9
§ 5. Uitreiking van reispassen :
Het bedrag incl. aanmaakkosten en andere taksen is als volgt vastgesteld : 
          Normale procedure 
          -         volwassenen                                                                                        € 98 
          -         minderjarigen                                                                                       € 67 
          Dringende procedure 
          -         volwassenen                                                                                        € 290 
          -         minderjarigen                                                                                       € 255 
          Superdringende procedure 
          -         volwassenen                                                                                        € 355 
          -         minderjarigen                                                                                       € 320
§ 6. Uitreiking van documenten krachtens het koninklijk besluit van 8
oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door het
koninklijk besluit van 7 mei 2008 :
Bijlage 3bis                                                                                                              € 18 
Bijlage 15                                                                                                                 € 12 
Bijlage 16                                                                                                                 € 12 
Bijlage 19                                                                                                                 € 12 
Bijlage 19ter                                                                                                             € 12 
Bijlage 22                                                                                                                 € 12 
Bijlage 32                                                                                                                 € 12
§ 7. Uitreiking van een beroepskaart :                                                                   € 28
De Turkse onderdanen zijn vrijgesteld van de betaling van deze 
belasting krachtens het associatieverdrag EEG - Turkije van 23 november 1970.
§ 8. Uitreiking van een arbeidsvergunning:                                                         € 7
§ 9. Samenstelling van een dossier van wettelijke samenwoning of    
partnerschap (artikels 40bis en 47 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en  de verwijdering van vreemdelingen)                                                             € 60
§ 10. Uitreiking van rijbewijzen :
          -         rijbewijs (formaat bankkaart)                                                               € 40 
          -         voorlopig rijbewijs                                                                                € 35 
          -         internationaal rijbewijs                                                                         € 35
§ 11. Uitreiking van een grafconcessieakte :                                                        € 15
Artikel 3 : 
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de aanvraag van het document. De betaling wordt
vastgesteld door het afdrukken van een zegel die het bedrag van de belasting op het aanvraagformulier van
het document vermeldt. In de andere gevallen moet een kwitantie afgeleverd worden.
Artikel 4 :
§ 1. Zijn van de belasting vrijgesteld: de documenten, aangehaald in § 3 en § 4 van artikel 2 : 
  a) die gratis uitgereikt moeten worden door het gemeentebestuur krachtens een wet, een koninklijk besluit
of om het even welk reglement van de overheid, op voorlegging van het bewijsstuk hiervoor; 
  b) uitgereikt aan natuurlijke personen die behoeftig zijn. Deze behoeftigheid wordt aangetoond door om het
even welk bewijsstuk; 
  c) voor te leggen ter staving van een werkaanvraag voor werklozen. De hoedanigheid van werkloze wordt
bewezen aan de hand van een attest; 
  d) voor te leggen ter staving van een werkaanvraag door jonge werknemers tijdens de wachtstage voor
werkloosheidsuitkeringen. De hoedanigheid van deze laatsten wordt bewezen aan de hand van een attest; 
§ 2. Aan elke aanvraag voor een vrijstelling moeten de rechtvaardigingsstukken toegevoegd worden.
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Artikel 5 :  
Niettegenstaande de bepalingen van artikel 4 zijn de verzendingskosten ten laste van de particulieren en de
privé-instellingen die de documenten aanvragen.
Artikel 6 :  
Onverminderd de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 en alles wat niet geregeld zou zijn door het
onderhavige reglement, zijn de bepalingen van Titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
Wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek betrekking hebben op de inkomstenbelastingen, alsook
de gewestelijke bepalingen die verwijzen naar het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering
van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of alle andere gewestelijke bepalingen met betrekking tot de
lokale fiscaliteit.
Artikel 7 :  
§ 1. De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. 
§ 2. Het bezwaar moet ondertekend en met redenen omkleed zijn en moet schriftelijk, op straffe van verval,
ingediend worden binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum van
het aanslagbiljet kohieruittreksel of vanaf de datum van kennisgeving van de aanslag. 
§ 3. De bezwaren kunnen ingediend worden op een duurzame drager (elektronisch communicatiemiddel, e-
mail). 
§ 4. Als de belastingplichtige dat in het bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om door het
college van burgemeester en schepenen gehoord te worden tijdens een hoorzitting. 
§ 5. De indiening van het bezwaarschrift schort de invorderbaarheid van de belasting niet op en ontheft niet
van de verplichting om deze binnen de voorziene termijn te betalen. 
§ 6. De eiser die de beslissing van het college van burgemeester en schepenen - dat optreedt als
administratieve rechtsmacht - betwist, kan in de vereiste vorm een beroep indienen bij de rechtbank van
eerste aanleg.
Artikel 8 :  
Het onderhavige reglement trekt op 1 januari 2023 het belastingreglement op de uitreiking van
administratieve documenten, beraadslaagd door de gemeenteraad van 19 december 2019, in en vervangt het.

32 stemmers : 24 positieve stemmen, 8 onthoudingen.
Onthoudingen : Eric Sax, Marc Cools, Emmanuel De Bock, Bernard Hayette, Odile Margaux, Véronique
Lederman-Bucquet, Cédric Didier Norré, Hans Marcel Joos Van de Cauter.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De wnd. adjunct-gemeentesecretaris, 
(g) Aron Misra  

De Voorzitster, 
(g) Aleksandra Kokaj

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

De wnd. adjunct-gemeentesecretaris

Aron Misra  

Het College,

Boris Dilliès

 

4/4Gemeenteraad - 24.11.2022 - Uittreksel van dossier 53749

#016/24.11.2022/A/0031#


