Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing Wijzigingen.

DE RAAD,
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt
opgelegd aan de gemeenten;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de Omzendbrieven van de FOD Binnenlandse Zaken van 20/05/2016 en 5/07/2016
betreffende de toepassing "Mijn Dossier", nieuwe verbeterde webservice op maat van de
gemeenten: administratieve vereenvoudiging bij de afgifte van getuigschriften;
Gelet op de verdere ontwikkelingen die de rechtstreekse computerverbinding tussen de federale
toepassing "Mijn Dossier" en het gewestelijke e-loket "Irisbox" mogelijk hebben gemaakt;
Overwegende de permanente wil om de geest van administratieve vereenvoudiging te promoten,
alsook het makkelijker maken van het vervullen van online-formaliteiten en van de algemene
toegankelijkheid tot de afgifte van administratieve documenten;
Gelet bovendien op de overdracht op 1 januari 2018 van de bevoegdheden voor paspoorten en
reisdocumenten van de provincies naar de gemeenten en het algemeen beginsel van gelijke
behandeling van alle burgers;
Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de
gemeenteraad op 28 maart 2017;
Overwegende dat de door deze belasting nagestreefde doelstelling erin bestaat aan de gemeente
Vorst de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en
beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren alsook om haar financieel evenwicht te verzekeren en
overwegende dat het, in het nastreven van deze doelstelling, gerechtvaardigd blijkt om rekening te
houden met de financiële capaciteit van de belastingplichtigen vanuit het gegronde streven naar
een evenwichtige verdeling van de belastingdruk;

Overwegende dat de gemeente Vorst zich gastvrije gemeente noemt;
Overwegende dat de gemeente inkomsten dient te ontvangen om uitgaven te kunnen verzekeren;

BESLIST:
de belasting op de afgifte van administratieve documenten te hernieuwen.

Artikel 1
Er wordt vanaf 01/01/2020 tot 31/12/2025 een belasting op de afgifte van administratieve
documenten gevestigd.
Artikel 2.
De belasting is verschuldigd door de persoon die het document aanvraagt.
Artikel 3.
Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:
1) op de afgifte van de elektronische
identiteitskaart:

a) op de afgifte van de elektronische
identiteitskaart 25,00 €
b) op de afgifte van de elektronische
identiteitskaart in dringende procedure
120,00 €

2) op:

a) de afgifte van het identiteitsbewijs aan
buitenlandse kinderen van minder dan 12
jaar (papier) 10,00 €
b) de afgifte van de (elektronische) kids-ID
10,00 €
c) de dringende procedure 100,00 €

2 Bis) over de dringende procedure met
gecentraliseerde levering op het adres van
de Algemene directie van de FOD
Binnenlandse Zaken

a) Belgische elektronische identiteitskaarten
140,00 €
b) Kids-ID minder dan 12 jaar 130,00€

3) op de afgifte en de hernieuwing van
identiteitskaarten aan vreemdelingen:

a) elektronische en biometrische
verblijfskaarten voor vreemdelingen uit de
EU en buiten de EU 25,00 €
b) inschrijvingsbewijs 20,00 €
verlenging per maand * 5,00 €
c) dringende procedure 120,00 €

4) op de afgifte van reispassen:

Reispassen voor Belgen
Leeftijd

Procedure
Normaal
0-12
Dringend
Duur 5 jaar Zeer dringend
Normaal

Tarief
35
210
320
55

12=>18
Dringend
Duur 5 jaar Zeer dringend

230
320

Normaal
18+
Dringend
Duur 7 jaar Zeer dringend

110
285
350

Reisdocument voor vluchtelingen of
staatlozen
Leeftijd

5) op de afgifte en de hernieuwing van de
documenten genaamd "bijlagen" uitgereikt
aan vreemdelingen bedoeld in het K.B. van
8/10/1981 15,00 €

6) op de afgifte van getuigschriften
(verblijf, nationaliteit, laatste
wilsbeschikkingen), uittreksels, model 8
van de omzendbrief van 07/10/1992,
wettigingen, toelatingen, enz., van alle aard
(behalve uittreksels of akteafschriften van
de burgerlijke stand), al dan niet aan het
zegelrecht onderworpen, ambtshalve of op
aanvraag afgeleverd
7) opening dossiers vreemdelingen 20,00 €

Procedure
Normaal
0-12
Dringend
Duur 2 jaar Zeer dringend

Tarief
41
210
320

Normaal
12=>18
Dringend
Duur 2 jaar Zeer dringend

55
230
320

Normaal
18+
Dringend
Duur 2 jaar Zeer dringend

110
285
340

a) verlenging van de bijlagen nrs. 3 en 35:
per maand 5,00 €
b) attest uitgereikt in uitvoering van artikel
19, 3e lid van de wet van 15/12/1980,
gewijzigd door de wet van 6 mei 1993: per
persoon gratis
c) ontvangstbewijs van een aanvraag tot
verlenging van de termijn vermeld in het
bevel om het grondgebied te verlaten
genomen op grond van de wet van 15
december 1980: per persoon gratis
- voor een uniek exemplaar of voor het eerste
exemplaar 10,00 €
- voor ieder bijkomend tegelijkertijd
afgeleverd exemplaar 5,00 €

- opening regularisatiedossier 9 bis 20,00 €

8) afgifte van arbeidsvergunningen
9) op de diensten verstrekt aan
particulieren, opening van dossiers van
tenlasteneming
10) op de afgifte van een attest aangaande
een huwelijk, een sterfgeval en/of het
bewijs van aanwezigheid bij een huwelijksof begrafenisplechtigheid
11) op de trouwboekjes
12) op de toelatingsaanvraag om een
grafschrift aan te brengen op de
monumenten
13) op de afgifte van toelatingen:

- opening regularisatiedossier 9 bis (1e
weigering) 30,00 €
- opening regularisatiedossier 9 bis (2e
weigering) 40,00 €
5,00 €
20,00 €

5,00 €

40,00 €
20,00 €

a) waarvan het voorwerp een tijdelijk
karakter heeft:
bals, feestelijkheden, fotograferen of filmen
op de openbare weg of binnen de
gemeentelijke lokalen. 15,00 €
b) waarvan het voorwerp een permanent
karakter heeft:
1. plaatsing op de openbare weg van
containers 35,00 €
De toelating is gratis wanneer de aanvrager
het bewijs levert dat de renovatiewerken
uitgevoerd aan zijn gebouw gesubsidieerd
worden door het Brusselse Gewest;
2. plaatsing op de openbare weg, voetpaden
en bermen van ladders, steigers, kranen,
ladderliften en andere lifttoestellen:
- voor een duur van gelijk aan of minder dan
5 dagen 17,00 €
- voor een duur van meer dan 5 dagen 40,00
€
14) op de afgifte van eregetuigschriften, van 15,00 €
diverse attesten
15) op de afgifte van attesten 240i (voor
a) op het grondgebied van Vorst
drankgelegenheden):
- moraliteit 15,00 €
- hygiëne 25,00 €
- hygiëne + moraliteit 40,00 €
b) buiten Vorst
- moraliteit 15,00 €
16) op de afgifte van toegangsvergunningen 5,00 €
tot het kerkhof met de wagen

17) op de afgifte van de kaart voor
occasionele verkoop van persoonlijke
bezittingen
18) op de afgifte van uittreksels of
akteafschriften van de burgerlijke stand
19) op de afgifte van een rijbewijs, alsook
van een voorlopig rijbewijs, model
bankkaart
20) op de afgifte van een internationaal
rijbewijs

10,00 €
5,00 €
25,00 €
25,00 €

Artikel 4.
De belasting is contant betaalbaar op het ogenblik van de aanvraag van het document.

Artikel 5.
Zijn van de belasting vrijgesteld :
a) de documenten die gratis door het gemeentebestuur moeten worden afgeleverd krachtens
de wet, een decreet, een besluit, een ordonnantie of eender welk reglement van de overheid;
b) de documenten afgeleverd aan behoeftigen. De behoeftigheid van de betrokken personen
wordt gebeurlijk vastgesteld door een getuigschrift uitgereikt door de burgemeester van hun
woonplaats of bepaald door elk ander bewijsstuk. De behoeftige moet bewijzen dat de
afgeleverde documenten, stukken, inlichtingen, enz.. persoonlijk op hem betrekking hebben;
c) de toelatingen die betrekking hebben op godsdienstige, filosofische of politieke
manifestaties, de toelatingen af te leveren aan weldadigheidswerken;
d) de getuigschriften tot het bekomen van kaarten tegen verminderde prijs op het netwerk van
de "Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel";
e) de documenten af te leveren aan de gerechtelijke overheden, openbare besturen en
gelijkgestelde inrichtingen alsook aan de instellingen van openbaar nut;
f) de documenten vereist voor het zoeken naar een baan, met inbegrip van de inschrijving
voor examens of wedstrijden;
g) de getuigschriften vermeld onder artikel 3.8) aangevraagd door bestaansminimumtrekkers
en die hiervan een bewijs kunnen voorleggen;
h) de toelatingen betreffende culturele manifestaties aangevraagd door VZW’s of
wijkcomités; i) de ouderlijke toestemming in het kader van schoolreizen.
i) de ouderlijke toestemming in het kader van schoolreizen.

Artikel 6.
De belasting is niet van toepassing op de afgifte van documenten die, krachtens de wet, een
decreet, een besluit, een ordonnantie of eender welk reglement, reeds aan de betaling van een
recht ten bate van de gemeente onderworpen zijn.

