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Openbare vergader¡ng

Belastingreglement voor het afleveren van administratieve stukken en/ol
uitvoeren van administratieve handelingen door de dienst Burgerzaken
De gemeenteraad

Feiten en context
Het gemeentebestuur heft een.belasting bij de aanvraag en/of afgifte van bepaalde
administratieve stukken enlof handelingen die wettelijk of decretaal geregeld zijn.
Gezien de gemeente eigen personeel en middelen voorziet in deze wettelijk geregelde
documenten en/of handelingen, is het wenselijk dat de gemeente een vergoeding hiervoor
vraagt aan de aanvrager van de documenten.
Het huidig reglement vervalt op 31 december 2019 waardoor een nieuw reglement
noodzakelijk is.
Aanpassingen ten opzichte van het vorig reglement:
- de algemene opbouw/structuur werd gewijzigd met het oog op de gelijkvormigheid van de
notulen en alle reglementen
- de inwerkingtreding
- aanpassingen naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019
retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale invorderingen
- Toevoeging van een belasting naar aanleiding van de mogelijkheid tot aanvraag van een
voornaamswijziging
- Titel
- Schrapping van de gratis afgifte van een eerste identiteitskaart aangevraagd door een 12jarige
- De tarieven worden in een afzonderlijke bijlage opgenomen enkel omdat het moeilijk is
tabellen in het huidige notulenbeheersysteem op te nemen
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De Grondwet

Burgerlijk Wetboek
het decreet van 30 mei 2008 betrèffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 20L7 en latere wijzigingen
De omzendbrief KBIABB 2OL9/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefisca liteit
De wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling
van êen Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991
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betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet
van B augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
Ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief vãn 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 de elektronische
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen en de biometrische
kaarten en de biometrisch verblijfstitels afgeleverd aan vreemde onderdanen van
derde landen - en latere wijzigingen
Omzendbrief van B mei 20L7 van de FOD Binnenlandse zaken betreffende de
óoördinatie van de Algemene OnderriChtingen betrefferrde het houden van de
bevolkingsregisters, de elektronische identiteitskaart (eID) van Belg en het
elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de L2jaar (Kids-ID)
Omzendbrief van 12 september 2OI7 van de FOD Binnenlandse Zaken tot vaststelling
van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemèenten voor de uitreiking van
versch i lende identiteits- en verbl ijfsdocu menten
Omzendbrief van 5 november 2019 van de FOD Binnenlandse Zaken betreffende de
vergoedingen ten laste van de gemeente voor de uitreiking van de elektronische
identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari 2020.
Koninklijk Besluit van 3 juli 2012 betreffende het rijbewijs in kaartmodel
Omzendbrief van 26 november 2013 van de FOD Mobiliteit en Vervoer waarbij wordt
meegedeeld dat de federale retributle voor het afleveren van een internationaal
rijbewijs wordt vastgesteld op 16 euro en de gemeente de mogelijkheid wordt
geboden bovenop dit bedrag gemeentetaks te heffen;
I

Vorige beslissingen
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Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 'Gemeentebelasting voor het afleveren
van reispasserí, elektronische identiteitskaarten, elektronlsche vreemdelingenkaarten,
duplicaat pin/puk-code, Kids-ID en rijbewijzen
Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement voor het
innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Motivering
Het huidig belastingreglement voor het afleveren van administratieve stukken (GR 19
december 2016) loopt tot 31 december 2019.
Sinds 1 augustus 2018 is de bevoegdheid om te beslissen over verzoeken tot
voornaamswijziging overgeheveld van de minister van justitie naar de ambtenaar van de
burgerlijke stand, die 3 maanden de tijd krijgt om het dossier te beoordelen en de
gerechtelijke antecedenten van de verzoeker na te gaan, De wet laat toe aan de gemeenten
om voor deze prestaties een vergoeding te bepalen. Het is wenselijk om voor een verzoek tot
voornaamswijziging een vergoeding te voorzien gelet op het administratieve werk dat hiermee
gepaard gaat.
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in artikel 370/3, $4, vierde lid dat elke persoori die de
overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenkomt met
zijn innerlijk beleefde genderidentiteit, éénmaal om deze reden om een
voornaamsverandering kan verzoeken, behalve indien de verandering van de voornaam werd
toegestaan door de familierechtbank na een nieuwe aanpassing van de registratie van het
geslacht. Artikel 34O/4 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de retributie van aanvragen
tot voornaamswijzigingen door transgenders niet hoger mag zijn dan 10 procent van het
normale tarief.
Personen van vreemde nationaliteit - die een verzoek tot verkrijging van de Belgische
nationaliteit hebben ingediend en,geen voorna(a)m(en) hebben bij een verzoek tot
voornaamstoevoeging - zijn vrijgesteld van enige retributie.
In het huidig reglement is voorzien dat de eerste identiteitskaarten kosteloos afgeleverd
worden aan de aanvrager. Deze beslissing dateert van de tijd dat er slechts een kidslD was
met een geldigheid tot de dag voordat een kind 12 werd. Ondertussen is die wetgeving
gewijzigd en blijft een kids-ID 3 jaar geldig ongeacht de datum van aanvraag van het
document. In principe kan iemand de dag voordat zijn kind 12 wordt nog een kidslD
aanvragen, die zal dan 3 jaar geldig zijn en bijgevolg is het mogelijk dat een jongvolwassene
van 15 jaar nog een kidslD heeft als identiteitsbewijs.
Het huidig reglement stelt dat kinderen die 12 jaar zijn op het ogenblik van de aanvraag van
een.identíteitskaart deze eerste kaart gratis krijgen (de kostprijs wordt betaald door de
gemeente). Wanneer een kind op een later tijdstip zijn kidslD heeft aangevraagd, is het
mogelijk dat die langskomt voor de aanvraag van een identiteitskaart als hij 13 is. Deze
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krijgen dan geen gratis kaart terwijl het ook hun eerste identiteitskaart is.
Het is dus niet zo evident voor de medewerkers om telkens die verjaardagen te berekenen en
een plausibele uitleg te verstrekken wanneer iemand in het nadeel is.
Bijgevolg worden deze gratis kaarten niet meer voorzien in het nieuwe reglement.
De overige tarieven blijven ongewijzigd.
De financiële toestand van de gemeente De Pinte rechtvaardigt en vereist de invoering van
rendabele belastingen
Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel tot aanpassing van het reglement en waarbij
wordt voorgesteld om volgende toevoeg¡ng ter stemming voor te leggen:

"Toevoeging aan bijlage 1 'tarieven':
t.S.

fe

eerste

identiteitskaart

0,00 euro."

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Artikel

1.
Er wordt een belasting geheven op de afgifte van administratieve stukken en/of handelingen

AÉikel 2.
De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie het stuk door het gemeentebestuur op
aanvraag wordt uitgereikt.

Artikel 3.
De belasting zoals opgenomen in bijlage worden vastgesteld.en geheven bovenop de kostprijs
vastgesteld door de hogere overheid.

Artikel 4.
Zijn van belasting vrijgesteld:
- de stukken die'krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit of een andere
overheidsbeslissing kosteloos door het gemeentebestuur worden afgegeven ;
- voor wat betreft de voornaamswijzigingen, personen van vreemde nationaliteit die een
verzoek tot verkrijging van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen
voorna(a)m(en) hebben bij het verzoek tot voornaamstoevoeging,

Artikel 5.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de belasting ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale schuldvorderingen en haar later wijzigingen.

Artikel 6.
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.

AÊikel 7.
Het belastingreglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het
lokaal bestuur.

Artikel 8.
Het belastingreglement van 19 december 2016 voor het afleveren van reispassen,
elektronische identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten, duplicaat pin/puk-code,
Kids-ID en rijbewijzen wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van dit reglement.

AÊikel 9.
Dit belastingreglement geheven op het afleveren van administratieve stukken en handelingen
door de dienst Burgerzaken heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 decembei
2025.
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Goedgekeurd doorde gemeenteraad op 16 decembeizolg

Gemeentebelasting voor het afleveren van administratievê stukken en/of handelingen op de
dienst Burgerzaken
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Elektronische iCentiteitskaarten voor BelEen gn kaarten en verbliifsd.ocumentqn uiteefeik!

3,00 euro
1.1. Gewone procedure
5,OO euro
1.2. Spoedprocedure
0,00 euro
L.3. De eerste identíteitskaart
2. Elektronisch identiteitsdocument voor Beleische kinderen onder de twaalf iaar {Kids-lDl
0,00 euro
2.1. Gewone procedure
5,00 euro
2.2. Spoedprocedure
3. Riibewiis
3.1. Rijbewijs (eerste rijbewijs, duplicaat of omwisseling oud rijbewijs, ... ) 5,00 euro
3.2. Verlenging rijbewijs naar aanleiding van rijgeschíktheidsattest groep 1
0,00 euro
attest groep 1
3,75 euro
3.3. lnternationaal rijbewijs
5,00 euro
4. Pasp.oort (gewoon, spoedprocedures ...)
5,00 euro
5. Duplicaat pin-/pukcodes
125 euro
6. Voornaamswijziging
.
Voornaamswijziginþ transgender
en geheven bovenop de kostprijs vastgesteld door de hogere overheid.

