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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 28 februari 2019

AFDELING INTERNE ZAKEN - 
Juridische zaken 

6 2019_GR_00101 Belasting op administratieve stukken - wijziging 
reglement - Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Paul Defranc; 
mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw Annie Mathieu; mevrouw 
Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie De 
Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; mevrouw 
Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid 
Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; 
mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty 
Willems; de heer Jeroen Steeman; mevrouw Aurore Vanden Meersche; de heer Walter 
Vastiau

Afwezig:
de heer Herwig Smeets

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Met ingang van 1 augustus 2018 is de FOD Justitie niet langer bevoegd voor het 
behandelen van aanvragen tot wijziging van de voornaam, maar de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente. 

De wet voorziet dat de gemeente een vergoeding mag vragen voor het verlenen van 
deze dienst. Hierbij zijn, enerzijds, enkele categorieën vrijgesteld, en, anderzijds, mag 
het tarief voor transgenders ten hoogste tien procent bedragen van het normale tarief. 
Op dit ogenblik is er geen vergoeding vastgesteld en is deze dienst bijgevolg gratis.

Een tweede wijziging is het gevolg van de start van de Databank Akten Burgerlijke Stand 
(DABS), waardoor de afschriften/uittreksels van akten Burgerlijke Stand gratis worden. 
VAangezien elke aanvraag bij DABS niet-betalend is, zou het anders tot gevolg hebben 
dat inwoners van andere gemeenten die een akte opvragen via DABS niet betalen en 
inwoners van Sint-Pieters-Leeuw die een akte opvragen via de gemeente wel.

Gezien de belastingreglementen zullen worden hervastgesteld op het einde van het jaar, 
wordt de belasting enkel geheven voor het aanslagjaar 2019.
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Juridische gronden
De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

De Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de Bevolkingsregisters van 1 
juli 2010 en de latere bijwerkingen, meer bepaald deel III hoofdstuk II betreffende het 
identiteitsstuk en het identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar waarin wordt 
bepaald dat:

 een identiteitsstuk gratis wordt afgegeven aan elk kind onder de twaalf jaar bij 
zijn eerste inschrijving in de bevolkingsregisters of in het wachtregister van een 
Belgische gemeente en

 op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over 
een vreemd kind onder de twaalf jaar een identiteitsbewijs op naam van dit kind 
kan worden afgegeven.

De Algemene Onderrichtingen van 27 februari 2009 betreffende het elektronisch 
identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID);

De omzendbrief van 9 mei 2003 betreffende de afgifte van elektronische 
identiteitskaarten, en de omzendbrief van 29 oktober 2003 betreffende de 
productieprocedures en tarieven voor het afleveren van paspoorten;

De omzendbrief met als kenmerk III.21/724/6.129/05 ivm de spoedprocedure voor de 
elektronische identiteitskaart, alsook de bijhorende technische nota;

Het verslag van het diensthoofd Bevolking aan het college van burgemeester en 
schepenen van 05.12.2005 waarin wordt voorgesteld om het transport van de 
elektronische identiteitskaarten via Group 4 te laten gebeuren en waarin het college van 
burgemeester en schepenen voorstelt een gemeentetaks te heffen voor de zeer 
dringende en de dringende aanvragen van elektronische identiteitskaarten;

Het schrijven van de FOD Binnenlandse Zaken van 25 januari 2006 met als kenmerk  
III/38/PW/0034/2006/0029/Communication i.v.m. de procedure van losgekomen chip;

Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 27 februari 2006 i.v.m. 
de regeling van de vervangingskosten van de EIK bij een losgekomen chip;

De invoering van de elektronische rijbewijzen waarbij de door de FOD Verkeer ons 
aangerekende kostprijs opgetrokken wordt van € 16 naar € 20 ;

Het schrijven van 21 december 2012 van de FOD Mobiliteit en Vervoer met de melding 
dat de uitreiking van de nieuwe rijbewijzen in bankkaartmodel in onze gemeente zal 
geïmplementeerd worden tussen 19 februari en 19 april 2013;

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

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Het Burgerlijk Wetboek, artikel 370/4;
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Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de 
vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de 
burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen 
niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het 
vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het 
heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en 
vrijstellingen

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De geraamde ontvangsten uit dit reglement worden ingeschreven in het budget.

Besluit

Artikel 1
Er wordt voor het aanslagjaar 2019, bovenop de kostprijs, een contant belasting 
gevestigd op het afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve 
stukken. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het 
stuk wordt afgeleverd.

Artikel 2
De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:                  

Omschrijving Belasting/stuk
verblijfsvergunning 
vreemdelingen

voor een eerste 
identiteitskaart of voor 
elke andere 
identiteitskaart, 
uitgereikt tegen 
teruggave van de oude 
kaart, alsook voor elke 
verblijfsvergunning bij 
afgifte, de vernieuwing, 
de verlenging of de 
vervanging ervan 10,00 €
1e duplicaat 10,00 €  
volgende duplicaten 15,00 €
EIK gewone procedure 5,00 €
EIK spoedprocedure 19,00 €
EIK extreme 
spoedprocedure 20,00 €
Kids-ID gewone 
procedure 4,00 €
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Kids-ID 
spoedprocedure 6,00 €
Kids-ID extreme 
spoedprocedure 17,00 €
EVK gewone procedure 5,00 €
EVK spoedprocedure 19,00 €
EVK extreme 
spoedprocedure 20,00 €
de vernieuwing van het 
identiteitsstuk 
afgeleverd aan 
kinderen onder de 
twaalf jaar in geval van 
verlies of beschadiging 1,24 €
de afgifte van 
identiteitsbewijzen aan 
niet-Belgische kinderen 
onder de twaalf jaar 1,24 €
aanvraag bij de 
gemeente van herdruk 
PUK/PIN code en voor 
de afgifte van allerlei 
andere getuigschriften, 
uittreksels, afschriften, 
legalisaties, 
vergunningen enz. die 
ambtshalve of op 
verzoek worden 
uitgereikt 5,00 €
Afschriften en 
uittreksels van akten 
van de burgerlijke 
stand gratis
afgifte van een 
slachtbewijs 10,00 €
voorlopig rijbewijs en 
rijbewijs in 
bankkaartmodel 5,00 €
Internationaal rijbewijs 5,00 €
trouwboekje 70,00 €
reispas + 18 gewone 
procedure 19,00 €
reispas + 18 
spoedprocedure 30,00 €
reispas 12 -18 j -
gewone procedure 19,00 €
reispas 12-18 j -
spoedprocedure 30,00 €
reispas -12 j gewone 
procedure 4,00 €
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reispas - 12 j 
spoedprocedure 20,00 €
Uittreksel uit het 
strafregister 5,00 €
Aanvraag bij de 
gemeente van een 
voornaamsverandering, 
met uitzondering van 
de aanvragen door 
personen bedoeld in de 
artikelen 11 bis, § 3, 
lid 3, 15, § 1, vijfde lid, 
en 21, § 2, tweede lid, 
van het Wetboek van 
de Belgische 
nationaliteit

250,00 €

 
Aanvraag bij de 
gemeente van een 
voornaamsverandering 
door de personen 
bedoeld in artikel 
370/3, § 4 Burgerlijk 
Wetboek 25,00 €

In geval van vervanging van de elektronische identiteitskaart ingevolge het loskomen 
van de chip, wordt géén gemeentebelasting aangerekend bij activering van de kaart 
indien de helpdesk beslist de kostprijs voor de vervanging van de kaart terug te betalen 
aan de gemeente.

In geval van hernieuwing na verlies of diefstal wordt het tarief aangerekend 
overeenkomstig de aangevraagde procedure.

Er wordt géén belasting geheven op de verlenging van de geldigheidsduur van het 
rijbewijs cat. A3, A, B, B+ E, en G (groep 1) om medische redenen.

Artikel 3
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk tegen 
afgifte van een ontvangstbewijs. 

Artikel 4
Zijn van belasting vrijgesteld:

1. de stukken die krachtens een wet, een K.B. of een andere overheidsverordening 
kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven.

2. de stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven; de behoeftigheid 
wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk.

3. stukken met betrekking tot sociaal telefoontarief en provinciale tegemoetkoming 
in het telefoontarief.

4. de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties.
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5. 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.

6. de mededeling door de politie, aan verzekeringsmaatschappijen, van inlichtingen 
omtrent het gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen op de 
openbare weg.

7. de al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen, pas afgestudeerden, 
laatstejaarsstudenten, leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs en 
werkzoekende personen van wie het enig inkomen het bestaansminimum is. 
De belanghebbende personen dienen zelf het bewijs te leveren dat ze voor de 
vrijstelling in aanmerking komen en dat de bescheiden waarvoor ze 
belastingvrijstelling vragen, bij het solliciteren nodig zijn.

8. de stukken (uittreksels en eensluidende afschriften) die afgeleverd worden ten 
behoeve van sociale doeleinden (sociale huisvesting, sollicitatie, studiebeurs, 
pensioendossier, kinderbijslag, O.C.M.W., ziekenfonds) worden vrijgesteld van de 
belasting.

Artikel 5
De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken die krachtens een wet, een 
K.B. of een andere overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten 
behoeve van de gemeente onderworpen is.

Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten die de met het afgeven van reispassen 
belaste gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan sprake is in bijlage III bij de wet 
van 4 juli 1956.

Artikel 6
De gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde 
instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut zijn van de belasting vrijgesteld.

Artikel 7
De particulier of rechtspersoon die om verzending van administratieve stukken verzoekt 
is eveneens de verzendingskosten verschuldigd aan het bestuur, zelfs als de afgifte 
kosteloos is.

Artikel 8
Huidig reglement heft alle vorige reglementen betreffende hetzelfde onderwerp op.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

Algemeen directeur
Walter Vastiau

Voorzitter
Siebe Ruykens
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