Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum:
Aanwezig:

Afwezig:

16 december 2019
Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Dirk Baekelandt,
Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen; Hilde Stragier, voorzitter bijzonder comité
voor de sociale dienst; Bernard Heens, Luc Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker,
Carla Cardinael, Ward Dierickx, Lieve D’Haene, Eddy Gryson, Bieke Dewaele, Jolien
Deklerck, Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne, raadsleden;
Jef Huyghe, algemeen directeur.
Marc Lewyllie, burgemeester; Ivo Fonteyne, raadslid.

Openbare zitting. 22. Mens – Goedkeuring belastingreglement voor de administratieve kosten
aangerekend op herinneringen voor aanmaak administratieve stukken

De gemeenteraad
Gelet op art. 41 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op artikel 170 §4 en 173 van de grondwet;
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 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad van het retributiereglement op de afgifte van
administratieve stukken en prestaties dienst Burgerzaken van 16 december 2019;
Gelet op het administratieve werk en opvolging bij het zich niet tijdig in orde stellen met identiteit- en
verblijfsdocumenten;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Geert Debergh en schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem;
Besluit: – met algemene stemmen –
Artikel 1
Deze belasting valt ten laste van de personen die opgeroepen worden om volgende stukken aan te
vragen:
• elektronische identiteitskaart voor Belgen (boven de 12 jaar);
• elektronische verblijfsdocumenten voor vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk
verblijven (boven de 12 jaar).
De oproeping van de personen vindt plaats:
• wanneer identiteitskaart of vreemdelingenkaart binnenkort vervalt;
• bij het bereiken van de leeftijd van 12 jaar voor de eerste aanvraag van een identiteitskaart of
vreemdelingenkaart;
• voor het aanmaken van de eerste Belgische identiteitskaart na het verkrijgen van de Belgische
nationaliteit;
• voor het aanmaken van een eerste document 'verklaring van inschrijving', na een positieve beslissing
van een aanvraag tot inschrijving;
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•

voor het aanmaken van een nieuwe identiteitskaart of duplicaat van een vreemdelingenkaart na
aangifte van verlies of diefstal van identiteitskaart of vreemdelingenkaart.

Artikel 2
De belasting op herinneringen voor aanmaak administratieve stukken wordt als volgt vastgesteld:
• Oproepingsbrief: gratis;
• Eerste herinneringsbrief: gratis
• In de eerste herinneringsbrief wordt melding gemaakt van de te betalen belasting indien betrokkene
niet langskomt binnen de vooropgestelde termijn en er dus een tweede herinneringsbrief wordt
verstuurd;
• Tweede herinneringsbrief: 5,00 EUR
• In de tweede herinneringsbrief wordt melding gemaakt van de bijkomende belasting indien
betrokkene niet langskomt binnen de vooropgestelde termijn en er dus een derde herinneringsbrief
wordt verstuurd;
• Derde herinneringsbrief: 10,00 EUR bovenop de belasting bij de tweede herinnering
• In de derde herinneringsbrief wordt melding gemaakt van de bijkomende belasting indien betrokkene
niet langskomt binnen de vooropgestelde termijn en er dus een vierde herinneringsbrief wordt
verstuurd;
• Vierde herinneringsbrief: 15,00 EUR bovenop de belasting bij de tweede en derde herinnering.

Artikel 3
De belasting wordt aangerekend bovenop de kostprijs voor het administratieve stuk aangerekend door
de hogere overheid die vermeerderd wordt met retributie vastgesteld in het retributiereglement op
afgifte administratieve stukken en prestaties dienst Burgerzaken.

Artikel 4
De retributie wordt ingevorderd bij de aanvraag van het administratieve stuk.

Artikel 5
De retributie is contant of elektronisch betaalbaar in het gemeentehuis.

Artikel 6
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen conform de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008
en latere wijzigingen. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en met redenen omkleed, worden ingediend
bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden
ingediend binnen een termijn van drie maanden na betaling van de retributie.

Artikel 7
De belastingen zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2020 en wordt stilzwijgend verlengd.
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Artikel 8
Het belastingreglement wordt bekend gemaakt en gemeld aan de toezichthoudende overheid volgens de
wettelijke bepalingen van het lokaal decreet.

Namens de gemeenteraad
w.g. Jef Huyghe
Secretaris

w.g. Bert Doise
Voorzitter gemeenteraad
Voor eensluidend afschrift

Jef Huyghe
Algemeen Directeur
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Burgemeester
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