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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING van 25-06-2019

Aanweziq: lnes Swaelens, Gemeenteraadsvoorzitter
Michel Vanderhasselt, Burgemeester
Jozef Borremans, Christiane Servranckx, Timo Schoukens, Gunter Desmet, Schepenen
Marc Faes, voorzitter Bijzonder Comité van de Sociale Dienst
Frans Holsters, Fred Dielens, Guido Van Cauwelaert, Astrid Roeges, Rutger Belsack, Sven
De Paepe, Geert De Feyter, Arno De Paepe, Sandra De Nil, Jochen De Mulder, Anna
Parys, Sophie Claeys, Kris De Meuter, Hannes Verdoodt, Steve Convents, Kristof De
Leeuw, Stefanie De Roover, Hilde Van der Cruys, Gemeenteraadsleden
Koen Vanholder, Algemeen Directeur

9.

Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve documenten
De Raad,

Bevoegdheid
Gelet op artikel 170, 54, Grondwet;
Gelet op artikel 40 S 3 van het Decreet over het lokaal bestuur;

Juridische grond
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 4610 en 17 februari 2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2016 houdende aanpassing van de
gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 201912 van de Vlaamse Regering;

Considerans
Overuregende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken lasten voor de gemeente
meebrengt en dat het gepast is hiervoor van de belanghebbenden een belasting te eisen;

Adviezen en voorstel
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Financiële impact
Voor haar algemene financiering heft de gemeente Ternat een belasting op de afgifte van
administratieve documenten;
Jaarbudgetrekening: JAARyGBB-CBS/0020-0017315000/GEMEENTE/CBS/IP-cEEN
Raming opbrengst belasting: 46.000,00 euro.
Stemming
Met 16 stemmen voor (lnes Swaelens, MichelVanderhasselt, Jozef Borremans, Christiane
Servranckx, Timo Schoukens, Gunter Desmet, Marc Faes, Fred Dielens, Astrid Roeges,
Geert De Feyter, Sandra De Nil, Jochen De Mulder, Anna Parys, Kris De Meuter, Hannes
Verdoodt, Hilde Van der Cruys), 9 stemmen tegen (Frans Holsters, Guido Van Cauwelaert,
Rutger Belsack, Sven De Paepe, Arno De Paepe, Sophie Claeys, Steve Convents, Kristof
De Leeuw, Stefanie De Roover)
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Besluit
Belastbaar voorwerp
Artikel 1. - Een contante belasting op de afgifte van administratieve documenten wordt
geheven, de kosten voor het maakloon verschuldigd aan de federale overheid zijn
inbegrepen.

Belastingplichtige
Artikel 2. - De belasting is verschuldigd door de persoon of de instelling aan wie het
administratief document op verzoek of ambtshalve wordt uitgereikt.

Berekeningswijze en tarief
Artikel 3. De belasting wordt vastgesteld
op:

Tarief

vanaf Tarief
vanaf

01t01t2017 01t07t2019

A) op afgifte van elektronische EID (Belgische onderdanen):
voor de aflevering van een elektronische EID:

gratis
uitreiking eerste elektronische EID (12-l4jarigen):
geldigheidsduur 6 jaar (-18 jarigen):
20,00
geldigheidsduur 10 jaar:
25,00
spoedprocedure
100,00
spoedprocedure (D+2)
150,00
extreme spoedprocedure (D+1)
120,00
extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering:
B) op afgifte van elektronische EVK (niet-Belgische onderdanen)
voor de aflevering van een elektronische EVK:
gratis
uitreiking eerste elektronische EID (12-jarigen):
geldigheidsduur 5 jaar:
20,00
spoedprocedure
spoedprocedure (D+2)
100,00
150,00
extreme spoedprocedure (D+1)
120,00
extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering:
C) op afgifte van Kids-lD's (Belgische onderdanen) en identiteitsbewijzen (niet-Belgische
onderdanen) voor kinderen - 12jaar:
voor Kids-lD voor gebruik in buitenland:
voor de aflevering van een Kids-lD
7,00
spoedprocedure
spoedprocedure (D+2)
100,00
150,00
extreme spoedprocedure (D+1)
120,00
extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering:
verlaagd tarief vanaf tweede Kids-lD voor Belgische kinderen onder de 12
jaar, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van éénzelfde gezin die op
60,00
hetzelfde adres ingeschreven zijn :
(dit verlaagd tarief is van toepassing voor zowel de dringende als de zeer
dringende aanvragen)
identiteitsbewijs niet-Belgische kinderen (vast tarief)
2,00
D) op aanvraag van PUK codes voor ElD, EVK od Kids-lD:
aanvraag van PUK-code voor geactiveerde kaarten;
5,00
E) op afgifte, de duurverlenging, de vernieuwing of de vervanging van verblijfsvergunningen
voor vreemdelingen (4.1. of Attest van lmmatriculatie):
voor de aflevering van een eerste verblijfsvergunning of om volgende
attesten van immatriculatie, uitgereikt tegen teruggave van de oude
verblijfsvergunning:
voor de aflevering van een duplicaat:
7,50
gratis
verlenging van A.l.:
F) op afgifte van trouwboekjes en voltrekken van een huwelijk
voor een boekje van het gewone type:
50,00
deze belasting omvat de belasting op het in het trouwboekje voorkomend

gratis
22,00
27,00
108,00
162,00
130,00

gratis

22,00
108,00
162,00
130,00

8,00
108,00
162,00
130,00
65,00

2,00
6,00

6,20

7,00
9,00
gratis
54,00
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voor het voltrekken van een huwelijk:

kantooruren
kantooruren

buiten de
binnen de
Kantooruren:

maandag-

oonoeroag:

donderdagavond:

vrijdag:
G)

150,00
100,00

162,00
108,00

85,00
255,00

92,00
275,00

o8u3o-16u30
1gu00

_

20u00

o8u3o - 12uoo

op afgifte van reispaspoorten

<

18

jaar

geen

gemeentelijke belasting
de burger betaalt enkel de productiekosten die aangerekend worden
door de hogere overheid. Dit zowel voor de gewone als voor de
spoedprocedure.

> 18 jaar

procedure
spoedprocedure
gewone

H)

l)

op afgifte van rijbewijzen (bankkaartmodel)
voorlopig

defintief

rijbewijs:
rijbewijs:

25,00
25,00

27,00
27,00

rijbewijzen:

20,00

22,00

huisnummer:

5,00

op afgifte van internationale rijbewijzen
internationale
J) op afgifte van een huisnummer
plaatje met

6,00

De belasting wordt op 1 januari automatisch herzien op bas¡s van de schommelingen van de
gezondheidsindex, volgens volgende formule:
Nieuw tarief = oud tarief x nieuwe index
basisindex
De basisindex is de gezondheidsindex van toepassing voor de maand december 2018,
deze bedroeg 130,98 (gezondheidsindex 2OO4 = 100).
De nieuwe index is de gezondheidsindex van toepassing in de loop van de maand juli die
voorafgaat aan de herziening van het bedrag van de belasting.
De verkregen resultaten worden naar de hogere euro afgerond.

Vrijstellingen
Artikel 4. - Zijn van belasting vrijgesteld:
a) de stukken, welke krachtens een Wet, een K.B. of een andere overhe¡dsverordening
kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven.
b) de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven, de behoeftigheid wordt
vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk.
c) de machtiging m.b.t. tot godsdienstige of politieke demonstraties.
d) de machtigingen met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het vooruverp zijn
van de heffing van een belasting of een retributie ten behoeve van de gemeente.
e) de mededelingen door de Politie aan de Verzekeringsmaatschappijen, dat gegeven werd
inzake verkeersongevallen op de openbare weg, (M.O. 14-10-1963).
Artikel 4.1. - Zijn van belasting vrijgesteld, de Gerechtelijke overheden, de Openbare
besturen en de daarmede gelijkgestelde instellingen, alsook de instetlingen van openbaar
nut.

Artikel4.2. - Zijn eveneens van voormelde belasting vrijgesteld:
De al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen, pas afgestudeerde laatstejaarsstudenten,
leerlingen van het laatste secundair ondenruijs en werkzoekende personen, van wie het
enige inkomen het bestaansminimum is, voor de bescheiden welke de personen nodig
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hebben, wanneer ze voor een betrekking solliciteren.
De belanghebbende personen, dienen zelf het bewijs te leveren, datze voor de vrijstelling in
aanmerking komen en dat de bescheiden waarvoor ze de belastingvrijstelling vragen, bij het
solliciteren nodig zijn.

Wijze van inning
Artikel 5. - De belasting, wordt ingevorderd op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar
stuk. Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit een kasticket, waarop het
belastingbedrag vermeld is.

Bezwaarprocedure
Artikel 6. - De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen de
aanslag van deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezutaar
moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend. De indiening moet, op
straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het
bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening
ervan.

Algemene bepalingen
Artikel 7. - De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.

Bestuurlijk toezicht
Artikel 8. - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden

Bekendmaking en inwerkingtreding
Artikel 9. - Dit belastingreglement heft het vorige belastingreglement van 20 december 2016
op en treedt vanaf 1 juli 2019 in werking.
De bekendmaking alsook de inwerkingtreding van deze verordening gebeurt respectievelijk
en overeenkomstig artikels 285 tlm 288 van het decreet lokaal bestuur.

NAMENS DE RAAD,
Algemeen Directeur,
(get.) Koen Vanholder

Gemeenteraadsvoorzitter,
(get.) lnes Swaelens

Voor eensluidend afschrift,
ïernat, 26 juni 2019
Koen Vanholder
Algemeen Directeur

lnes Swaelens
Gemeenteraadsvoorzitter
lfl

'x

s

