
 

 

Belasting op administratieve stukken. 
 

  

Artikel 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019, bovenop de kostprijs, een 

contantbelasting 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 € 

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 € 

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 € 



reispas - 12 j spoedprocedure 20,00 € 

Uittreksel uit het strafregister 5,00 € 

 

 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: 

a)de stukken die krachtens een wet, een K.B. of een andere 

overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden 

afgegeven. 

b)de stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven; de 

behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk. 

c)stukken met betrekking tot sociaal telefoontarief en provinciale 

tegemoetkoming in het telefoontarief. 

d)de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke 

demonstraties. 

e)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. 

f)de mededeling door de politie, aan verzekeringsmaatschappijen, van 

inlichtingen omtrent het gevolg dat gegeven werd ter zake van 

verkeersongevallen op de openbare weg. 

g)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. 

h)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. 

 
 


