
w da's
Willebroek Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Zitting van dinsdag L7 december 2O19

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter.

Eddy Bevers, burgemeester.

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain
Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer,
Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden,

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

Verontschuldigd : Thierry Serrien, raadslid

17 9. BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE
STUKKEN

Aanleiding

De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren
2020.tot en met 2025.

J u ri d i sche g ron d, toe pa ssel iike regel gevi ng

Het Decreet over het lokaal bestuur van22 december 2O1-7, artikel 40 53 en 4L, I4o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging Van art. 41 van het
Decreet van 22 december 2Ol7 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
De Grondwet, artikel I7O $4;
Het Decreet van 30 mei 2008 betrefÍende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
De omzendbrief KB/ABB 2OL9/2 van 15 februari 2019 betreffende de coórdinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 24 januari
2077;
Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van de gemeenteraadsbeslissing d.d.27
november 2018 betreftende de tariefbepaling voornaamswijziging;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

Omdat het afleveren van administratieve stukken voor de gemeente lasten meebrengt en dat het
aangewezen is hiervoor een belasting in te vorderen bij het afleveren van die documenten.

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting.
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Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerScyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, IIse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit

Met ingang van 1 janua ri 2}2}voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt ten
behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden, een belasting geheven op de afgifte
van administratieve stukken.

Artikel 2: Berekeningsgrondslag en tarieven

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

A. Identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan 12 jaar (2 jaar geldig): € 1,00 per
identiteitsbewijs.
Een kids ID € 1,OO verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid.

B. Elektronische vreemdelingenkaarten en verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken

€ 3,00 voor de afgifte van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart, verhoogd met
de kosten aangerekend door de federale overheid.

€ 8,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid en/of Zetes voor
de afgifte van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart volgens de dringende
procedure.

€ 11,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid en/of Zetes
voor. de afgifte van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart volgens de zeer
dringende procedure.

€ 11,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid en/ofZetes
voor de afgifte van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart volgens de zeer
dringende procedure met afhaling in Brussel.

Een attest van immatriculatie € 5,00. Voor het eerste immatriculatieattest of elk ander
immatriculatieattest uitgereikt tegen teruggave van het oude attest.
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C. Paspoorten (reispassen)

gratis voor kinderen beneden de 18 jaar, enkel de kosten voor de federale overheid
wordt aangerekend.

€ 6,00 voor de afgifte van een nieuw paspoort, verhoogd met de kosten aangerekend
door de federale overheid en/of Zetes voor de afgifte van een nieuwe reispas.

€ 1O,OO voor de afgifte van een nieuw paspoort volgens de spoedprocedure en
superspoedprocedure, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid
en/of Zetes voor de afgifte van een nieuwe reispas volgend de dringende procedure.

D. Elektronische identiteitskaarten:

€ 3,00 voor de afgifte van een nieuwe elektronische identiteitskaart, verhoogd met de
kosten aangerekend door de federale overheid.

€ 8,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid enlof Zetes voor
de afgifte van een nieuwe elektronische identiteitskaart volgens de dringende
procedure.

€ 11,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid en/of Zetes
voor de afgifte van een nieuwe elektronische identiteitskaart volgens de zeer dringende
procedure.

€ 11,00 verhoogd met de kosten aangerekend doorde federale overheid en/of Zetes
voor de afgifte van een nieuwe elektronische identiteitskaart volgens de zeer dringende
procedure met afhaling in Brussel.

E. Rijbewijzen in ID-1 formaat (bankkaàrtformaat):

€ 5,00 voor de afgifte van een rijbewijs, in bankkaartmodel, boven de prijs die door de
FOD Mobiliteit en Vervoer wordt aangerekend, of bovenop het tarief aangerekend bij de
dringende aflevering.
Bij het afleveren van een voorlopig rijbewijs wordt geen belasting geheven boven de
prijs die door de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt aangerekend. Er wordt geen belasting
geheven op de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs categorie A3, A, B,
B+E, en G (groep 1) om medische redenen.

F. Internationale rijbewijzen

€ 9,00 voor afgifte boven de prijs die door de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt
aangerekend.

G. Voornaamsverandering

een gewone voornaamsverandering: € 140,00
naamswijziging voor een transgender: € 14,00
mensen zonder voornaam: gratis
VN-vluchteling of staatlozen : gratis

H. Huwelijken

Trouwboekje € 15,00

Artikel 3: Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de
gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.
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Artikel 4: Vrijstellingen

Zijn van de belasting vrijgesteld

de stukken, welke krachtens de wet, een Koninklijk Besluit of een andere
overheidsverordening kosteloos door het Gemeentebestuur dienen te worden
afgegeven;

de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven; de behoeftigheid wordt
vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk;

de machtiging met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties;

de machtigingen met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het voorwerp
zijn van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente;

de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de
N.M.B.S en de Lijn.

Zijn van de belasting vrijgesteld, de -oerechtelijke overheden.- de openbare besturen en de daarmee
gelijkgestelde instellingen alsook de instellingen van openbaar nut.

De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken welke krachtens een wet, een Koninklijk
Besluit of een overheidsverordening aan de betaling van recht ten behoeve van de gemeente
onderworpen is.
Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste
gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan sprake is in de tarieven, gevoegd bij de wet op de
consulaire- en kanselarijrechten.

Artikel 5: Wijze van invordering

De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk. Het bewijs van
betaling van de belasting blijkt uit afgifte van een kwijting waarop het belastingbedrag vermeld is
of van een ander ontvangstbewijs.

Artikel 6: Verwijzingsregel

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 7: Bekendmaking

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2OL7 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2Ol7 en
latere wijzigingen.

get, Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get. Eddy Moens
Voorzitter

donderdag 19

Handteken i ng CA- medewerker

Voor eensluidend uittreksel :

r 2QL9

Gemachtigd bij besluit burgemeester d.
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