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Zitting van 21.12.17

#Onderwerp : Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijziging.#

Openbare zitting

Bevolking

DE GEMEENTERAAD,
 
Herzien zijn beraadslaging van 27/10/2016 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de
belasting op de afgifte van administratieve stukken voor een termijn verstrijkend op 31 december 2021;

Gelet op de Omzendbrieven van 20/05/2016 en 5/07/2016 van FOD Binnenlandse Zaken met betrekking tot
de toepassing van Mijn Dossier – Nieuwe verbeterde webservice op maat van de gemeenten: administratieve
vereenvoudiging bij het afleveren van attesten;
 
Gelet op de verdere ontwikkelingen die de rechtstreekse computerverbinding tussen de federale applicatie
"Mijn Dossier" en het regionale e-loket "Irisbox" mogelijk heeft gemaakt;
 
Overwegende de permanente wil om de geest van administratieve vereenvoudiging te promoten, alsook van
de bevordering van het vervullen van online- formaliteiten en van algemene toegankelijkheid tot
administratieve documenten;
 
Gelet bovendien op de overdracht op 1 januari 2018 van de bevoegdheden voor paspoorten en
reisdocumenten van de provicies naar de Belgische gemeenten en het algemeen beginsel van gelijke
behandeling van alle burgers;
 
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen, in kracht geworden op 17 mei 2014;
 
Gezien het algemeen reglement betreffende het vaststellen en innen van gemeentebelastingen aangenomen
door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 1997 en zijn wijzigingen;
 
Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College
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op 26 juni 2014 aangepast is;
 
Gelet op artikel 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998, houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 
Gelet op het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998, betreffende de
overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het
administratief Toezicht en zijn wijzigingen;
 
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het administratief
toezicht;
 
BESLIST:
 
1) Het reglement betreffende de belasting op de afgifte van administratieve stukken te wijzigen en de tekst
ervan als volgt te stellen:
 
Artikel 1
 
Er wordt ten bate van de gemeente Sint-Gillis, vanaf 1 januari 2018 en voor een periode verstrijkend op 31
december 2021, een belasting vastgesteld op de afgifte van administratieve stukken, onder volgende
voorwaarden, met dien verstande dat huidige bepalingen van kracht blijven tussen deze wijziging en 1
januari 2018.
 
De belasting is ten laste van de personen of de instellingen aan wie deze stukken op hun aanvraag of
ambtshalve door de gemeente worden afgeleverd, ongeacht elke andere, door een andere overheid
gevraagde bijdrage.
 
De verzendingskosten via de post zijn voor rekening van de particulieren en private instellingen die deze
stukken aanvragen, ook al is de afgifte van de stukken gratis.
 
Artikel 2
 
Zijn niet inbegrepen in het bedrag van de gemeentebelasting maar zijn ten laste van de belastingplichtige en
zijn door hem verschuldigd aan het gemeentebestuur, alle kosten voor de afgifte van administratieve stukken
die hem worden overhandigd (aanmaakkosten, bedrag afgehouden door de federale overheid, …).
 
Artikel 3
 
Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

1. Uitreiking, duplicaat en vernieuwing van een Belgische identiteitskaart of een verblijfsvergunning
voor vreemdelingen (elektronische kaart zonder biometrie):

gemeentebelasting: 5,30€

2. Uitreiking, duplicaat en vernieuwing van een verblijfskaart voor vreemdelingen (elektronische kaart
met biometrie):

gemeentebelasting: 5,30€

3. Uitreiking, duplicaat en vernieuwing van een Belgische identiteitskaart, een verblijfskaart voor
vreemdelingen, (elektronische kaart met of zonder biometrie), in spoedprocedure:
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gemeentebelasting: 8,10€

4. Uitreiking, duplicaat en vernieuwing van een Belgische identiteitskaart of een verblijfskaart voor
vreemdelingen (elektronische kaart zonder biometrie), in extreme spoedprocedure:

gemeentebelasting: 8,70€

5. Uitreiking of duplicaat van een inschrijvingsattest: 12,50€
6. Verlenging van een inschrijvingsattest: 7,50 €
7. Uitreiking van identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

Uitreiking van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar
(Kids ID):

gemeentebelasting: 2,90€

Uitreiking van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar
(Kids ID), in spoedprocedure:

gemeentebelasting: 5,20€
 
en vanaf het tweede kind van dezelfde gezinssamenstelling voor gelijktijdige aanvragen:
gemeentebelasting: 5,00€

Uitreiking van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar
(Kids ID), in extreme spoedprocedure:

            gemeentebelasting: 5,70€
 

en vanaf het tweede kind van dezelfde gezinssamenstelling voor gelijktijdige aanvragen:
      gemeentebelasting: 5,00€

8. Uitreiking van een identiteitsbewijs aan buitenlandse kinderen onder de 12 jaar (“reiskaart”): 1,20 €;
9. Aanvraag om inschrijving of herinschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister, na

schrapping van ambtswege: 30,00 €
10. Uitreiking van getuigschriften, uittreksels, afschriften, uitgereikt van ambtswege of op aanvraag:

7,50€

uittreksels strafregister;

moraliteitsattest;

afschriften en uittreksels akten burgerlijke stand;

11. Aanvragen voor wijziging van administratieve stukken (kentekenbewijs,...): 7,50€
12. Uitreiking van bepaalde stukken krachtens de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, die hieronder staan opgesomd:

aanvraag vestigingstoelating (bijlagen 16 en 22): 15 €

indienen aanvraag op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980: 15 €

inlichtingenbulletin: 15 €

13. Uitreiking van paspoorten:

28,50 € voor de uitreiking van een paspoort of reistitel (ouder dan 12 jaar)

14,50 € voor de uitreiking van een paspoort of reistitel aan kinderen jonger dan 12 jaar.

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
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14. Uitreiking, duplicaat, aanvraag tot omruiling, registratie van een rijbewijs ongeacht het type of het model:
7,50 €
15. Legalisaties van handtekeningen: 7,50 €

Legalisaties van handtekeningen op aanvragen tot tenlastenemingen: 25 €
16. Eensluidend verklaarde afschriften: 7,50 €
17. Aanvragen voor het plaatsen van een monument op het kerkhof: 7,50€
18. Uitreiking trouwboekje: 30,00€
 
Artikel 4
 
De belasting wordt geïnd bij de uitreiking van het document. Het bewijs van betaling van de belasting wordt
vastgesteld door hetzij een gemeentevignet aangebracht op het document, waarvan het model is vastgelegd
door het College van Burgemeester en Schepenen, waarop het bedrag van de belasting vermeld staat, hetzij
door afgifte van een kwijting door de gemeenteontvanger of zijn afgevaardigde.
 
Personen of instellingen die aan de belasting onderworpen zijn en een aanvraag indienen voor het verkrijgen
van een document, dienen het bedrag van de belasting te betalen op het ogenblik van hun aanvraag, indien
het document niet onmiddellijk kan worden uitgereikt.
 
Artikel 5
 
Zijn vrijgesteld van de belasting:

a. Stukken die het gemeentebestuur gratis moet uitreiken krachtens een wet, een koninklijk besluit, een
decreet, een ordonnantie of eender welk ander reglement van een overheid;

b. Stukken uitgereikt aan elke natuurlijke persoon die aantoont dat hij ten laste is van het OCMW van
Sint-Gillis (mits het voorleggen door deze personen van een bewijsstuk uitgereikt door de bevoegde
overheid minder dan drie maanden voor de aanvraag);

c. Stukken uitgereikt in het kader van de gratis rechtshulp (mits het voorleggen door deze personen van
een bewijsstuk uitgereikt door de bevoegde overheid minder dan drie maanden voor de aanvraag);

d. Uittreksels uit het strafregister en het eensluidend verklaren van stukken, voor het opstellen van een
tewerkstellingsdossier (mits het voorleggen van een aanvraag van een potentiële werkgever of een
erkende bemiddelingsinstelling);

e. Stukken die moeten worden uitgereikt aan de administraties van de Staat, de Gewesten, de
Gemeenschappen, de Provincies, de gemeenten en aan overheidsinstellingen, of die bestemd zijn om
te worden voorgelegd aan deze instellingen op verzoek van die laatsten (mits het voorleggen door
betrokkenen van een bewijsstuk uitgereikt door de bevoegde overheid minder dan drie maanden
voor de aanvraag);

f. Akten opgemaakt of afgeleverd in kieszaken;
g. Legalisaties van handtekening inzake "ouderlijke toestemming": het minderjarige kind dat naar het

buitenland reist alleen of vergezeld door andere personen dan zijn ouders.

Artikel 6
 
Onderhavige belasting zal via contante betaling ingevorderd worden. De vaststelling, de inning en de
betwisting hieromtrent worden volgens de ordonnantie  van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen geregeld.
 
De vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen volgen, bovendien, de bepalingen
terzake opgenomen in het algemeen reglement betreffende het vaststellen en innen van gemeentebelastingen
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 1997 en zijn latere wijzigingen.
 
2) De huidige beraadslaging aan de toezichthoudende Overheid over te brengen.
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31 stemmers : 31 positieve stemmen.

Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Afgevaardigde Schepen,

Charles PICQUÉ
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