\

Arrondissement Halle-Vilvoorde
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente TERNAT

TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING van 19-12-2019
***************************************
Aanwezig: lnes Swaelens, Gemeenteraadsvoorzitter
Michel Vanderhasselt, Burgemeester
Jozef Borremans, Christiane Servranckx, Timo Schoukens, Gunter Desmet, Schepenen
Marc Faes, Voozitter Bijzonder Comité voor 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, Hilde Van der Cruys, Gemeenteraadsleden
Koen Vanholder, Algemeen Directeur
Verontschuldiod: Stefanie De Roover, Gemeenteraadslid
10. Gemeentebelastingen 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
mei4610 en 17 februari 2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2019 houdende aanpassing van de
gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 201912 van de Vlaamse Regering;

Considerans
Ovenrvegende 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: JAARiGBB-CBS/0020-0017315000/GEMEENTE/CBS/lP-GEEN;
Raming opbrengst belasting: € 51.000;
Stemming
Met 20 stemmen voor (lnes Swaelens, MichelVanderhasselt, Jozef Borremans, Christiane
Servranckx, Timo Schoukens, Gunter Desmet, Marc Faes, Frans Holsters, Fred Dielens,
Guido Van Cauwelaert, Astrid Roeges, Rutger Belsack, Geert De Feyter, Sandra De Nil,
Jochen De Mulder, Anna Parys, Kris De Meuter, Hannes Verdoodt, Steve Convents, Hilde
Van der Cruys), 4 stemmen tegen (Sven De Paepe, Arno De Paepe, Sophie Claeys, Kristof
De Leeuw);
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Besluit
Belastbaar voonverp

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 als volgt:
A) op afgifte van elektronische identiteitskaarten endocumenten:
EID = identiteitskaart voor Belgen/EVK = voor niet-Belgische onderdanen/Kids-lD = voor
Belgische voor kinderen onder de 12iaar
1. gewone oto.Eilr.
a.
b.

c.
d.
e.

eerste EID (12 tot 14 jaar)
EID - geldigheidsduur 6 jaar (-18 jaar)
EID - geldigheidsduur 10 jaar (+18 jaa0
EID - hernieuwing na diefstal

gratis
22,00
27,00
27,00
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Kids-lD
a.

Kids-lD - geldigheidsduur 3 jaar

a
b
d
ô

eerste EVK (12 jaar)
EVK - geldigheidsduur 5 jaar
EVK - hernieuwing na diefstal
EVK - hernieuwing na verlies

(-12iaar)

8,00

EVK
gratis
22,00
22,00
35,00

2. spoedprocedure met levering van de kaart en PIN/PUK in de gemeente
100,00
130,00

Kids-lD
EID - EVK

3. spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en PIN/PUK b¡ de
en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken - Brussel
Algemene Directie,
140,00
'.rlåH_l3.
160,00
B) op afgifte van identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen onder de 12jaar (vast
tarief)
2,00
- identiteitsbewijs voor niet Belgische kinderen

_

EtD

<12iaar

C) 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 A.l. en volgende, uitgereikt tegen teruggave van de oude
7,00
verblijfsvergunning:
9,00
- voor de aflevering van een
kosteloos
- voor de verlenging van een
D) op afgifte van trouwboekjes en voltrekken van een huwelijk
54,00
1. voor een trouwboekje van het gewone

':

duplicaat
A.l.

type

\l
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- deze belasting omvat de belasting op het in het trouwboekje voorkomend
huwelijksgetuigschrift
2. voor het voltrekken van een huwelijk

Kantooruren:
maandag -

: 31il1"åi""iilläil'"å

donderdag:
donderdagavond:
vrijdag:

162,00
108,00

08u30 - 16u30
18u00 - 20u00
08u30 - 12u00

E) wettelijke samenwoning
1. voor de registratie van een wettelijke

samenwoning
gerechtsdeunuaardersexploot

50,00
2. voor de eenzijdige ontbinding van een wettelijke samenwoning aan de hand van
een
250,00
F) op afgifte van Belgische paspoorten en reistitels
Belgische paspoorten = voor Belgische onderdanen /reistitels = voor vluchtelingen,
staatlozen en vreemdelinge
1 gewone o'oï?#i:'ÍäJ
de semeente)
45,00
l:Ts',':iln
meerderjarig (+18
92,00
2. dringende procedure (met levering in de gemeente)

jaar)

-

I il:5:5:flJ-1.','åilLn
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3. superdringende procedure (met levering in Brussel, 4u30 na de
aanvraag)

G) op afgifte van rijbewijzen (bankkaartmodel)
1' voorlopis
'ilofiTr'lTu*ing na
hernieuwing na
2. definitief

-

I

27,00

diefstar

rijbewijs

l:iil:iwit8

27,00

verlies

35,00
27,00

ffii:?li3

rijbewijzen:

3!3,33

3l:33

H) op afgifte van internationale
22,00
l) op afgifte van een huisnummer (wit plaatje met huisnummer in zwarte
6,00
J) voornaamswijziging
registratie
150,00
registratie voornaamswijziging voor
kosteloos
K) opstart vreemdelingendossier
1. registratie eerste inschrijving van personen met een vreemde nationaliteit,
met uitzondering
50,00
- erkende vluchtelingen ( hun A-kaart is meteen 5 jaar geldig, te tellen vanaf de
indiening van de asielaanvraag)
personen met subsidiaire bescherming (hun A-kaart is eerstéén jaar geldig en
daarna 2 jaar)
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (hun A-kaart is één jaar geldig en kan
jaarl ij ks worden vernieuwd)
- derdelands studenten (hun A-kaart is geldig tot 31 oktober van het aflopende
jaar en kan jaarlijks worden vernieuwd)
- personen die een humanitaire regularisatie art. 9biskregen (hun A-kaart is
maximaal één jaar geldig en kan jaarlijks worden vernieuwd)
- slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel (hun A-kaart is 6 maanden
geldig en kan telkens worden vernieuwd)
- minderjarigen op het moment van de aanvraag

1.
2.

cijfers)

voornaamswijziging
transpersonen
van:
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2. registratie nieuw dossier binnen de 6 maand na eerde aanvraag (+50%)
L) aanvraag Belgische nationaliteit:
- eerste aanvraag tot het bekomen van de Belgische nationaliteit

75,00
50,00

Vrijstellingen
Artikel 4 . - Zijn van belasting vrijgesteld:
a) de stukken, welke krachtens een Wet, een K.B. of een andere overheidsverordening
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 voorwerp zijn
van de hetfing van een belasting of een retributie ten behoeve van de gemeente.
e) de mededelingen door de Politie aan de Vezekeringsmaatschappijen, dat gegeven werd
inzake verkeersongevallen op de openbare weg, (M.O. 14-10-1963).
Artikel 4.1. - Zijn van belasting vr'rjgesteld, de Gerechtelijke overheden, de Openbare
besturen en de daarmede gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar
nut.
Artikel 4.2. - Zijn eveneens van voormelde belasting vrijgesteld:
De al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen, pas afgestudeerde laatstejaarsstudenten,
ieeriingen van het iaatste secunciair oncierwijs en werkzoekencie personen, van wie hei
enige inkomen het bestaansminimum is, voor de bescheiden welke de personen nodig
hebben, wanneer ze voor een betrekking solliciteren.
De belanghebbende personen, dienen zelf het bewijs te leveren, dat ze 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 bezwaar
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 25 juni 2019 op en
treedt vanaf 1 januari 2020 in werking.
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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 Ðirecteur,
(get.) Koen Vanholder

Gemeenteraadsvoorzitter,
(get.) lnes Swaelens

Voor eensluidend afschrift,
Ternat, 20 december 2019

Algemeen Directeur

lnes Swaelens
Gemeenteraadsvoozitter

