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Zitting van 17.12.20

#Onderwerp : Belasting op de afgifte van administratieve stukken - hernieuwing en wijzigingen#

Openbare zitting

FINANCIËLE ZAKEN

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 24 april 2019 betreffende de belasting op de afgifte van
administratieve stukken, dewelke uitvoerbaar geworden is op 7 juni 2019, voor een termijn verstrijkend op 31
december 2020;
Gezien de financiële situatie van de Gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
BESLUIT wat volgt:
 
HOOFDSTUK I. - Belastinggrondslag

Artikel 1
Voor de dienstjaren 2021 tot en met 2023 wordt een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of
administratieve stukken. Onderhavig reglement is evenwel niet toepasselijk op de afgifte van documenten
onderworpen aan de belasting van een speciaal recht ten voordele van de gemeente ingevolge een wet, een
algemeen of regionaal reglement of een bijzonder gemeentelijk reglement.
 
HOOFDSTUK II. - Belastingplichtigen
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Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de fysische of morele persoon aan wie het document wordt afgeleverd.
 
Artikel 3
Worden van de belasting vrijgesteld, de gerechtelijke- en administratieve overheden, de openbare instellingen die
ermede gelijkgesteld zijn, de kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen, alsook de verenigingen
zonder winstoogmerk met humanitaire doeleinden.

HOOFDSTUK III. - Berekening van de belasting
 
Artikel 4
De aanslagvoeten worden als volgt vastgesteld:
 
A) Arbeidskaart: €6,00 per arbeidskaart of aanvraag van een arbeidskaart of duplicaat.
 
B.1) Identiteitskaarten en verblijfskaarten: 

€6,00 voor de afgifte van identiteitsstukken (papieren versie) aan kinderen onder de 12 jaar in geval van
verlies, beschadiging of vernieuwing;

€6,00 voor alle elektronische identiteitskaarten of verblijfskaarten uitgezonderd de Kids-ID’s
(elektronische identiteitskaarten voor kinderen onder de 12 jaar). Deze belasting bevat geen opmaakkosten.
Vanaf het 2de duplicaat wordt het bedrag van de belasting verdubbeld;

€6,00 voor de aanvraag van een nieuwe pin/puk code voor de elektronische identiteitskaart of
verblijfskaart.

B.2) Inschrijvingsattest: 

€10,00 voor de afgifte of voor de vernieuwing van het model A (bijlage 4 - oranje);

€6,00 voor de verlenging;

€10,00 voor het 1ste duplicaat;

€12,50 voor een tweede duplicaat (diefstal of verlies);

€17,00 voor elk ander duplicaat.

C) Afgifte van reispassen: 

€28,00 voor de afgifte van elke reispas.

D) Afgifte huwelijksboekjes: 

€58,00 voor een huwelijksboekje;

€58,00 elk duplicaat van een huwelijksboekje.

Dit bedrag bevat de belasting van toepassing op het huwelijksattest, bijgevoegd bij het boekje.
 
E) Afgifte van alle andere attesten van allerlei aard:

toelating tot begraven van personen vreemd aan de gemeente of overleden in een andere gemeente;

toelating tot het plaatsen van grafstenen, roosters of andere graftekens;

verscheidene attesten betreffende begrafenissen, met uitzondering van de toelating tot begraven (in
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toepassing van artikel 77 van het burgerlijk wetboek);

getuigenattesten bij huwelijk, van huwelijksontwerpen, van inlichtingen aan particulieren;

uittreksels van inschrijving in het vreemdelingenregister en in het wachtregister;

inlichtingen verzameld bij de documentatiedienst van de Verkeersdienst van de politie, behalve deze
gevraagd door de gerechtelijke overheden;

inlichtingen ingewonnen uit de bevolkingsregisters, de adresaanvragen en inlichtingen van de bevolking
aan de gerechtsdeurwaarders afgeleverd indien deze een burgerlijke- of handelsprocedure betreffen;

moraliteitsattesten;

voor alle andere documenten, getuigschriften, uittreksels, afschriften, wettigingen, visums voor
gelijkvormig afschrift, toelatingen, wekelijkse lijsten en inlichtingen, niet afzonderlijk getarifeerd, van
ambtswege of op verzoek uitgereikt.

€8,00 voor een eerste exemplaar;

€4,00 voor elk bijkomend exemplaar gelijktijdig met het eerste exemplaar afgeleverd.

De werklozen zijn vrijgesteld voor alle documenten en getuigschriften nodig voor een plaatsaanvraag.
 
F) Vreemdelingendienst

a. Documenten afgeleverd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981:

€10,00 per bijlage 3: aankomstverklaring, afgifte of verlenging;

€8,00 per bijlage 3bis: verbintenis tot tenlasteneming;

€8,00 per bijlage 15bis: attest afgegeven in toepassing van artikel 26§1 van het K.B.;

€8,00 per bijlage 16: aanvraag om machtiging tot vestiging of tot het bekomen van de status van
langdurig ingezetene;

€8,00 per bijlage 18: attest van vertrek; 

€8,00 per bijlage 19: aanvraag van een verklaring van inschrijving;

€8,00 per bijlage 19ter: aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de
Europese Unie;

€8,00 per bijlage 22: aanvraag om duurzaam verblijf;

€8,00 per bijlage 22bis: attest;

€8,00 per bijlage 32: verbintenis tot tenlasteneming;

€8,00 per bijlage 33: verblijfsdocument afgegeven aan een student in toepassing van artikel 102
van het K.B.;

€8,00 per bijlage 35: bijzonder verblijfsdocument, afgifte of verlenging;

€8,00 per bijlage 41: attest afgegeven in toepassing van artikel 26/2 of 110quinquies van het K.B.

b. Documenten afgeleverd overeenkomstig de omzendbrieven: 

€25,00 per bijlage 1: attest van inontvangstname (Art. 25/2, §3 van K.B.) (Ob. 21 juni 2007);

€25,00 per bijlage 3: attest van inontvangstname van een aanvraag in het kader van artikel 9bis
van de Wet (Ob. 21 juni 2007);

€8,00 per bijlage 4: attest van inontvangstname van een aanvraag in het kader van de artikelen 10
en 12bis, §1, 3°, van de Wet (Ob. 21 juni 2007);

€8,00 per bijlage 5: verbintenis tot tenlasteneming van een partner (art 11 van K.B. 17 mei 2007)
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(Ob. 21 juni 2007);

€8,00 per verbintenis tot tenlasteneming van een partner die in concubinaat samenleeft (Ob. 30
september 1997).

c. Verscheidene: 

€25,00 per aanvraag tot inschrijving voor vreemdelingen overgenomen van het wachtregister of
het vreemdelingenregister;

€8,00 per adresverandering voor vreemdelingen overgenomen van het wachtregister of het
vreemdelingenregister.

G) Verzendingskosten (port): 

€2,00 per verzending.

H) Afgifte van rijbewijzen (voor dossierkosten): 

€7,00 voor rijbewijzen en internationale rijbewijzen;

€3,50 voor de voorlopige rijbewijzen.

I) Samenstelling van een dossier tot het bekomen van de Belgische nationaliteit: 

€35,00 per samenstelling van een dossier.

J) Wettelijke samenwoning: 

€58,00 voor de verklaring van een wettelijke samenwoning.

K) Overschrijving van akten opgesteld in het buitenland in de registers van de burgerlijke stand: 

€40,00 voor overschrijving van akten opgesteld in het buitenland in de registers van de burgerlijke stand.

L) Ambtshalve schrapping:

€25,00 per aanvraag van (her)inschrijving na ambtshalve schrapping.

M) Aanvraag van wijziging of verwijdering van een voornaam:

€490,00 (indien er meerdere voornamen in aanmerking komen wordt er één enkele belasting geïnd).

De belasting kan echter worden verlaagd tot €49,00 in de volgende gevallen:

De voornaam brengt verwarring, namelijk wanneer de persoon ervan overtuigd is dat het geslacht
vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit (Deze éénmalige
aanvraag dient voorzien te zijn van een verklaring op eer);

De voornaam is op zichzelf genomen, of samengenomen met de familienaam, belachelijk of hatelijk of
manifest ouderwets;

De voornaam heeft een buitenlandse klank en belemmerd de inburgering van de persoon die een verzoek
tot verkrijging van de Belgische nationaliteit heeft ingediend en de nieuwe voornaam moet een Europese
klank hebben;

De voornaam wordt enkel gewijzigd door een onderscheidend teken of een leesteken toe te voegen of te
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verwijderen, die de uitspraak ervan verandert (accent, koppelteken, …);

De voornaam is afgekort;

De voornaam wordt verwisseld met een andere toegekende voornaam;

Vrijstelling van de belasting is toegekend aan personen van vreemde nationaliteit die geen voorna(a)m(en)
hebben en die in afwachting zijn tot het verwerven van de Belgische nationaliteit.
 
Artikel 5
Zijn van de belasting vrijgesteld:
§1. De documenten die gratis door het gemeentebestuur dienen afgeleverd te worden krachtens een Wet, een K.B.
of een andere overheidsverordening. (Bv.: de geboorteakten en andere documenten nodig tot het samenstellen
van een huwelijksdossier of wettelijke samenwoningdossier (in Sint-Agatha-Berchem of een andere gemeente
van het Rijk), overeenkomstig de Wet van 3 december 2005). Worden beschouwd als gratis afgeleverd, de
documenten uitdrukkelijk vermeld in de rubriek der uitzonderingen in de Code van het zegelrecht;
§2. De documenten afgeleverd aan behoeftige personen. De behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend
bewijsstuk;
§3. De machtiging met betrekking tot godsdienstige of politieke betogingen;
§4. De machtiging met betrekking tot activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van de heffing van een
belasting of retributie ten behoeve van de gemeente;
§5. De documenten afgeleverd aan miliciens om militaire doeleinden;
§6. De adresaanvragen en inlichtingen over de bevolking afgeleverd aan gerechtsdeurwaarders, indien zij
handelen in het kader van een strafrechtelijke procedure of om sociale of fiscale zaken. Zo ook indien zij
handelen ten voordele van behoeftige personen wegens een beslissing van een bureau voor rechtsbijstand (art.
664 van het Burgerlijk Wetboek);
§7. De getuigschriften voor juridische inlichtingen (nummer van P.V.) aan verzekeringen en particulieren.
 
HOOFDSTUK IV. - De inning en de bezwaren
 
Artikel 6
De belasting wordt contant geïnd bij de afgifte van het document. Wanneer de belasting niet contant kan geïnd
worden, wordt ze ingekohierd en is ze onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7
Het bewijs van betaling blijkt door het aanbrengen, op het desbetreffend stuk, van een kleefzegel, waarvan het
model door het College van Burgemeester en Schepenen werd bepaald, waarop het belastingbedrag is vermeld.
 
Artikel 8
De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
HOOFDSTUK V. - Diverse bepalingen
 
Artikel 9
Onderhavige beraadslaging treedt in voege op 1 januari 2021.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
25 stemmers : 17 positieve stemmen, 8 onthoudingen.
Onthoudingen : Michaël Vander Mynsbrugge, Vincent Riga, Maude Van Gyseghem, Laure De Leener, Geoffrey
Van Hecke, Vincent Lurquin, Rudi Landeloos, Chantal Duboccage.

1 bijlage
201217-A-xxx - Taxe docs administratifs (2021-2023).pdf
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris, 
(g) Philippe Rossignol  

De Voorzitter van de Raad,  
(g) Marc Vande Weyer

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 21 december 2020

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

Philippe Rossignol  

De Burgemeester,

Christian Lamouline
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