UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Provincie
ANTWERPEN
----Arrondissement
TURNHOUT
----GEMEENTE
2235 H U L S H O U T
-----

ZITTING VAN DINSDAG 18 DECEMBER 2012
Aanwezig:
Geert Daems: burgemeester-voorzitter;
Anja Leflot, Jef Wauters: schepenen;
Jules Scheerens, Louis Van Den Broek, Rigo Huyskens, Jos Voet, Sabine
Indekeu, Geert Vleugels, Gunther Vleugels, Gust Van den Bruel (bijgestaan
door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18
Gemeentedecreet), Karina Smets, René Wouters, Marina Clé, Rist Heylen,
Ann Peeters, Liesbeth Piot: raadsleden;
Rob Goris: secretaris.
Verontschuldigd:
Maurice Ooms, Hilde Van Looy: schepenen;
Jef Van Bael: OCMW voorzitter / schepen
Mark Verhaegen, Stijn Cools: raadsleden;

BESLISSING: Belasting op afgifte van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019.
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, zoals herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 01 september 2004 houdende de beslissing om de elektronische identiteitskaart
veralgemeend in te voeren;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, zoals gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende
het rijbewijs zal de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs categorie A3, A, B, B+E en G (groep 1) om medische
redenen niet meer tegen betaling van een retributie worden uitgevoerd;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs, meer bepaald hoofdstuk X “het rijbewijs in kaartmodel” artikelen 64 bis tot 64 septies;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden d.d. 14.07.2004 ref. BA 2004/03,
houdende o.m. de vrijstelling van de gemeentebelasting op de afgifte van paspoorten aan kinderen jonger dan 12 jaar;
Gelet op omzendbrief d.d. 29 november 2005, ref. III.21/724/6.129/05 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken houdende de elektronische identiteitskaart - spoedprocedure;
Overwegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken extra lasten voor de gemeente meebrengt en dat het
gepast is hiervoor van de belanghebbende een belasting te eisen;
Overwegende dat de gemeente in casu niet BTW-plichtig is;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT:
met 13 ja-stemmen
tegen 1 neen-stem (Gust Van den Bruel )
bij 3 onthoudingen (Louis Van Den Broek, René Wouters, Ann Peeters)
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een indirecte belasting gevestigd op het
afleveren van administratieve stukken.
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd door de personen aan wie deze stukken door de gemeente op hun verzoek of ambtshalve
worden uitgereikt.
Artikel 3:
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
a)
1.
Op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten (KB 01.09.2004) of elektronische
vreemdelingenkaarten:
Voor alle gewone procedures:
€ 1,00 gemeentetaks voor de eerste nieuwe identiteitskaart, uit te reiken aan personen van 12 jaar oud
verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid;
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€ 2,00 gemeentetaks voor alle andere uit te reiken nieuwe identiteitskaarten, verhoogd met de kosten
aangerekend door de federale overheid;
€ 2,00 gemeentetaks voor het vervangen van de kartonnen vreemdelingenkaart, verhoogd met de kosten
aangerekend door de federale overheid;
2.
Op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten of elektronische vreemdelingenkaarten:
Voor alle spoedprocedures:
€ 3,00 gemeentetaks voor de eerste nieuwe identiteitskaart of vreemdelingenkaart uit te reiken aan
personen vanaf 12 jaar oud verhoogd met de kosten aangerekend door de Federale Overheid, met
volledig transport door Group 4.
€ 4,00 gemeentetaks voor alle andere uit te reiken nieuwe identiteitskaarten of vreemdelingenkaarten
verhoogd met de kosten aangerekend door de Federale Overheid, met volledig transport door Group 4.
3.
Op de afgifte van een kids-ID (gewone procedure): € 0,00 gemeentetaks verhoogd met het bedrag
aangerekend door de Federale Overheid .
Op de afgifte van een kids-ID (alle spoedprocedures): € 0,00 gemeentetaks verhoogd met het bedrag
aangerekend door de Federale Overheid, met volledig transport door Group4
b)
1.
Op de afgifte van de reispassen (paspoorten) vanaf de leeftijd van 18 jaar
volgens de normale procedure, geldig voor vijf jaar:
€ 2,50 gemeentetaks verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid.
2.
Op de afgifte van reispassen (paspoorten en paspoorten van 64 blz) vanaf de
leeftijd van 18 jaar volgens de dringende procedure, geldig voor vijf jaar:
€ 2,50 gemeentetaks verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid.
3.
Op de afgifte van reispassen (paspoorten) onder de leeftijd van 18 jaar volgens
de normale procedure, geldig voor vijf jaar: € 0,00 gemeentetaks verhoogd met de kosten aangerekend
door de federale overheid.
4.
Op de afgifte van reispassen (paspoorten) onder de leeftijd van 18 jaar volgens
de dringende procedure, geldig voor vijf jaar: € 0,00 (gemeentetaks verhoogd met de kosten aangerekend
door de federale overheid.
c)
Op de afgifte van een rijbewijs in kaartmodel zoals bedoeld in artikel 64 bis van het KB van 23 juni
2010 :
- afgifte van een rijbewijs:
€ 2 gemeentetaks verhoogd met de kosten van de Federale Overheid
- afgifte van een nieuw eerste rijbewijs (art. 49):
€ 2 gemeentetaks verhoogd met de kosten van de Federale Overheid
- afgifte van een duplicaat van een rijbewijs:
€ 2 gemeentetaks verhoogd met de kosten van de Federale Overheid
- omwisseling van een rijbewijs:
€ 2 gemeentetaks verhoogd met de kosten van de Federale Overheid
- afgifte van een rijbewijs via spoedprocedure op de eerste werkdag volgend op de
dag
van
de
afgifte van een degelijk ingevulde aanvraag:
€ 2 gemeentetaks verhoogd met de kosten van de Federale Overheid.
Artikel 4:
De belasting wordt contant geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk.
Artikel 5:
De personen of instellingen, aan wie niet onmiddellijk het gevraagde stuk kan worden afgeleverd, moeten het bedrag der
belasting in bewaring geven in handen van de gemeenteontvanger. De gemeenteontvanger geeft hiervoor een kosteloos
ontvangstbewijs af.
Artikel 6:
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 7:
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt volgens de
modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
de provincie- en gemeentebelastingen, zoals herhaaldelijk gewijzigd.
Artikel 8:
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het onderzoek de commodo et incommodo, dan zal deze verordening
als definitief aanzien, aan de hogere overheid worden overgemaakt.
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Namens de gemeenteraad,
Bij verordening;
de secretaris,
(get.)
Rob Goris
Bij verordening;
de secretaris,

Goris Rob

de burgemeester-voorzitter,
(get.)
Geert Daems
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de voorzitter gemeenteraad,

Daems Geert
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