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Afgifte van administratieve stukken 
Belastingreglement 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 maart 2014 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 21 maart 2014 

 

Artikel 1.- 

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn van zes jaar, eindigend op 31 
december 2019, wordt ten behoeve van de gemeente Zandhoven een belasting 
geheven op de afgifte van getuigschriften en andere administratieve stukken. 

Artikel 2.- 

De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen 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: 

1. Identiteitsstuk voor kinderen onder de twaalf jaar: 

• 0 euro: voor een eerste inschrijving in het bevolkingsregister of 
wachtregister. 

• 0,50 euro: voor een duplicaat. 

2. Identiteitsbewijs voor kinderen met een vreemde nationaliteit onder de twaalf 
jaar: 

• 1 euro. 

3. Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar 
kortweg kids-ID: 

• 0 euro voor iedere afgifte, vernieuwing of duplicaat zowel voor de gewone 
als voor de spoedprocedure, vermeerderd met de andere aangerekende 
kosten door de FOD Binnenlandse Zaken voor de opmaak van het 
document en de transportfirma die de documenten levert. 

4. Elektronische identiteitskaarten voor Belgen vanaf 12 jaar: 

• 1 euro voor iedere afgifte, vernieuwing of duplicaat zowel voor de gewone 
als voor de spoedprocedure, vermeerderd met de andere aangerekende 
kosten door de FOD Binnenlandse Zaken voor de opmaak van het 
document en de transportfirma die de documenten levert. 

5. Elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen vanaf 12 jaar: 

• 1 euro voor iedere afgifte, vernieuwing of duplicaat zowel voor de gewone 
als voor de spoedprocedure, vermeerderd met de andere aangerekende 
kosten door de FOD Binnenlandse Zaken voor de opmaak van het 
document en de transportfirma die de documenten levert. 

6. Attest van immatriculatie afgeleverd aan vreemdelingen: 

• 2 euro voor iedere afgifte of vernieuwing. 
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7. Reispassen: 

• 6 euro, vermeerderd met de andere aangerekende kosten door de FOD 
Binnenlandse Zaken voor de opmaak van het document en de 
transportfirma die de documenten levert zowel voor gewone als 
spoedprocedure. 

• 0 euro voor kinderen die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben op de 
datum van de aanvraag, vermeerderd met de andere aangerekende kosten 
door de FOD Binnenlandse Zaken voor de opmaak van het document en de 
transportfirma die de documenten levert zowel voor gewone als 
spoedprocedure. 

8. Rijbewijzen 

• 5 euro voor iedere afgifte, vernieuwing of duplicaat van een Europees 
rijbewijs (bankkaartmodel), vermeerderd met de andere aangerekende 
kosten door de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de opmaak van de 
rijbewijzen en de transportfirma die de documenten levert. 

• 0 euro voor iedere afgifte, vernieuwing of duplicaat van een Voorlopig 
rijbewijs (bankkaartmodel), vermeerderd met de andere aangerekende 
kosten door de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de opmaak van de 
rijbewijzen en de transportfirma die de documenten levert. 

• 9 euro voor iedere afgifte of vernieuwing van een Internationaal rijbewijs 
vermeerderd met de andere aangerekende kosten door de FOD Mobiliteit 
en Vervoer. 

Artikel 3.- 

Deze belasting zal contant worden geëist tegen afgifte van een betalingsbewijs. 

Artikel. 4.- 

De belastingplichtingen die een verzoek tot het gekomen van een of ander stuk 
indienen, moeten op het ogenblik van de aanvraag bij het gemeentebestuur, een 
bedrag gelijk aan de vermoedelijke belasting, vermeerderd met de eventuele 
verzendingskosten, in bewaring geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs indien 
dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan geleverd worden. 

Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtwege als een verworven contant-
belasting worden geboekt en t.o.v. de belastingplichtige met een kwitantie worden 
bevestigd indien geen tegenbericht van de belastingplichtige bij het 
gemeentebestuur toekomt uiterlijk de dag vòòr deze waarop het belastbaar feit zich 
zal voltrekken. 

Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd. 

Artikel 5.- 

De stukken welke krachtens een wet, een koninklijk besluit of een ander 
overheidsverordening kosteloos door de gemeenten moeten afgeleverd worden, zijn 
van deze belasting vrijgesteld. 

Artikel 6.- 

De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens de wet, 
een koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een 
recht ten behoeve van de gemeente onderworpen zijn. 
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Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afleveren van 
reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan sprake in de 
tarieven gevoegd bij de wet op de consulaire en kanselarijrechten. 

Artikel 7.- 

De vestiging en 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. 

Artikel 8.- 

Afschrift van deze beslissing zal - voor nodig gevolg - aan de toezichthoudende  
overheid worden overgemaakt. 


