Gemeentebelasting voor het afleveren van reispassen, elektronische
identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten, duplicaat pin/pukcode, Kids-ID en rijbewijzen
Art.1. Voor de periode van 1 januari 2017 en eindigend op 31 december 2019 wordt een
contantbelasting gegeven op de afgifte van administratieve stukken (Elektronische
identiteitskaart, elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen onder de 12
jaar, elektronische vreemdelingenkaart, paspoort, rijbewijs …)
Art.2. De belasting is verschuldigd bij de aanvraag van het administratief stuk door de
betrokken persoon;
De belasting is ondeelbaar en wordt contant betaald door de natuurlijke persoon aan
wie het stuk door het gemeentebestuur op vraag of ambtshalve wordt uitgereikt;
Art.3. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval ingediend worden 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.
De wens om gehoord te worden moet uitdrukkelijk vermeld worden in het
bezwaarschrift.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien dagen
na indiening ervan.
Art.4. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII, (Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest, rechten en voorrechten
van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126
tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de
vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de
inkomsten betreffen.
Art.5. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen en kaarten en verblijfsdocumenten
uitgereikt aan vreemde onderdanen
1.1.
Gewone procedure
3,00 euro
1.2.
Spoedprocedure
5,00 euro
1.3.
De eerste identiteitskaart (aangevraagd door 12-jarigen) wordt gratis
afgeleverd
2.
Elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar
(Kids-ID)
2.1.
Gewone procedure
0,00 euro
2.2.
Spoedprocedure
5,00 euro
3.
Rijbewijs
3.1.
Rijbewijs (eerste rijbewijs, duplicaat of omwisseling
oud rijbewijs, … )
5,00 euro
3.2.
Verlenging rijbewijs naar aanleiding van rijgeschiktheidsattest groep 1
0,00 euro
3.3.
Internationaal rijbewijs
3,75 euro
4.
Paspoort (gewoon, spoedprocedures …)
5,00 euro
5.
Duplicaat pin-/pukcodes
5,00 euro
en geheven bovenop de kostprijs vastgesteld door de hogere overheid.
Art.6. 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.
Art.7. De beslissing van de gemeenteraad van 29 augustus 2016 betreffende de
gemeentebelasting voor het afleveren van reispassen, elektronische identiteitskaarten,

elektronische vreemdelingenkaarten, duplicaat pin/puk-code, Kids-ID en rijbewijzen
wordt opgeheven per 31 december 2016.
Art.8. Een afschrift van dit besluit zal, ingevolge artikel 253 van het gemeentedecreet van 15
juli 2005, ter kennisgeving toegestuurd worden aan de gouverneur.

