
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016 

BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN - PERIODE 2017-2019 - 
HERVASTSTELLING. 

Art.1:  Voor een termijn aanvang nemend op 01.01.2017 en eindigend op 31.12.2019 wordt onder de 

volgende voorwaarden, een belasting geheven op de in vaste vorm of in elektronische vorm gedane 
afgifte van administratieve stukken zoals biometrische internationale reispaspoorten, elektronische 
identiteitskaarten Belgen,  elektronische vreemdelingenkaarten, uittreksels, getuigschriften, 
afschriften, attesten, vergunningen en/of andere stukken. 

Art.2:  De gemeentebelasting is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of rechtspersonen of 
instellingen aan wie de gevraagde documenten (in vaste vorm of in elektronische vorm) door de 
gemeente, op schriftelijk of elektronisch verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. De aanvrager is 
solidair gehouden tot het betalen van de belasting. 
De aanmaakkosten, consulaire of andersgenoemde rechten en eventuele bijkomende kosten voor 
spoed- of superspoedprocedure worden vastgesteld door de resp. uitgevende overheidsdienst en 
komen – bovenop deze belasting – ten laste van degene die het document ontvangt. De aanvrager 
is solidair gehouden tot betalen van deze kosten en vergoedingen. 
De (aangetekende) verzendingskosten per post worden aangerekend aan de ontvanger van de 
documenten tegen kostprijs. De aanvrager is solidair gehouden tot betalen van deze kosten en 
vergoedingen. 

Art.3:  De gemeentebelasting wordt als volgt vastgesteld: 

a) inzake afgifte van documenten, passen en akten uitgaande van de dienst burgerzaken (de 
kosten van aanmaak en eventuele consulaire of andersgenoemde rechten en eventuele 
bijkomende kosten voor spoed- of superspoedprocedure aangerekend door andere overheden of 
instanties zijn altijd ten laste van de belastingplichtige die het stuk aanvraagt of aan wie ze 
wordt afgeleverd): 
- op de afgifte van één elektronische identiteitskaart aan een Belg vanaf 12 jaar: 5 euro  
- op de afgifte van één elektronische vreemdelingenkaart aan een vreemdeling vanaf 12 jaar: 5 
euro  
- op de afgifte van één internationaal, al dan niet biometrisch, reispaspoort Belgen vanaf 18 jaar 
: 15 euro  
- op de afgifte van één rijbewijs-bankkaartmodel: 5 euro  
- op de afgifte van één voorlopig rijbewijs-bankkaartmodel: 5 euro 
- op de afgifte van één internationaal rijbewijs: 5 euro vanaf 1 februari 2014 

b) de afgifte van documenten uitgaande van de dienst Stedenbouw 

- per papieren of elektronisch stedenbouwkundig attest of getuigschrift nopens de urbanistische 
voorzieningen van één kadastraal perceel: 50,00 euro per attest of getuigschrift per 
kadastraal perceel. 

- per papieren of elektronische verklaring met stedenbouwkundige inlichtingen van één 
kadastraal perceel: 50,00 euro per verklaring per kadastraal perceel 

- 5,00 euro per papieren of elektronisch uittreksel van een bijzonder plan van aanleg, waarvan 
de afmetingen 21 cmx30 cm niet overschrijden. 

- 15,00 euro per papieren of elektronisch uittreksel van een bijzonder plan van aanleg, waarvan 
de afmetingen 21 cm x 30 cm wel overschrijden. 

- 10,00 euro voor het maken van een kopie van een plan van klein formaat (tot en met A2) 
- 15,00 euro voor het maken van een kopie van een plan van grootformaat (groter dan A2) 

Op het onderzoek en de behandeling van de aanvragen om 
verkavelingsvergunning(en)/omgevingsvergunning(en) voor verkavelingen: 

- 55,00 euro voor 2 kavels 
- 70,00 euro voor 3 kavels 

- 90,00 euro. voor 4 kavels 
- 90,00 euro + 15,00 euro per kavel boven 4 kavels 
- 175,00 euro + 15,00 euro per kavel boven 10 kavels 

Voor de verkavelingsvergunning(en)/omgevingsvergunningsaanvra(a)g(en) voor verkaveling(en) 
die onderworpen zijn aan de formaliteiten van een openbaar onderzoek zijn de effectieve kosten 
van dit onderzoek, krachtens artikel 7 van het Ministerieel Besluit van 05 mei 2000 betreffende 
de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen en latere wijzigingen, ten laste van de aanvrager. De kosten van de 
aangetekende zendingen worden vastgesteld op het tarief van toepassing voor een aangetekende 
zending van Bpost, verhoogd met een verwerkingskost van 0,45 euro per aangetekende zending. 

Op het onderzoek en de behandeling van de aanvraag om stedenbouwkundige 
vergunning(en)/omgevingsvergunning(en): 

- kleine bouw - of verbouwingswerken , per 
garage of kleine bergplaats : 

10,00 euro 

- sloping van gebouwen (afzonderlijke 
aanvraag) :  

10,00 euro 

- parkeergebouw: per standplaats of garage 5,00 euro 



: 

- eengezinswoningen 40,00 euro 

- grote verbouwingswerken (over meer dan 
twee bouwlagen) 

40,00 euro per bouwlaag 

- handelsgebouwen  40,00 euro per handelsruimte of kantoorruimte 
(berekend per ruimte per bouwlaag) 

- flatgebouw met 2 appartementen : 70,00 euro (te verhogen met 40 euro per 
handels-/kantoorruimte) 

- flatgebouw met 3 appartementen : 100,00 euro (te verhogen met 40 euro per 
handels-/kantoorruimte) 

- flatgebouw met 4 appartementen : 125,00 euro (te verhogen met 40 euro per 
handels-/kantoorruimte) 

- flatgebouw met 5 tot 10 appartementen: 125,00 euro (te verhogen met 40 euro per 
handels-/kantoorruimte) + 15,00 euro per 
appartement boven de vier 

- flatgebouw met meer dan 10 
appartementen: 

200,00 euro(te verhogen met 40 euro per 
handels-/kantoorruimte) + 15 euro per 
appartement boven de tien 

Voor de aanvra(a)g(en) om stedenbouwkundige vergunningsaanvra(a)g(en) met een uitgebreide 

dossiersamenstelling/omgevingsvergunning voor het bouwen van een reeks identieke 
eengezinswoningen worden dezelfde tarieven als voor flatgebouwen gehanteerd (lees: 
“ééngezinswoning(en)” waar “appartement(en)” in het tarief is vermeld) 
 
Voor de stedenbouwkundige vergunningsaanvra(a)g(en)/omgevingvergunningsaanvra(a)g(en) 
die onderworpen zijn aan de formaliteiten van een openbaar onderzoek zijn de effectieve kosten 
van dit onderzoek, krachtens artikel 7 van het Ministerieel Besluit van 05 mei 2000 betreffende 
de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen en latere wijzigingen, ten laste van de aanvrager. De kosten van de 
aangetekende zendingen worden vastgesteld op het tarief van toepassing voor een aangetekende 
zending van Bpost, verhoogd met een verwerkingskost van 0,45 euro per aangetekende zending. 

c) Opzoekingen naar naam en adres van eigenaars onderworpen aan het tarief van 0,70 euro per 
eigendom met een minimum van 5,00 euro voor de totale opvraging.  

 
d). Voor het maken van kopieën van goedgekeurde reglementen wordt een tarief toegepast van 2,50 

euro per reglement, eventueel vermeerderd met de verzendingskosten.  
 
e) Alle mogelijke opzoekingen gedaan door de gemeentediensten en niet voorzien in de vorige 

rubrieken zoals bvb. genealogische opzoekingen, toegelaten door de griffie van de R.E.A. van het 
ambtsgebied uit oude bevolkingsregisters of archief, opzoekingen in archief, enz... zijn 
onderworpen aan het tarief van 50,00 euro per uur geleverd werk, eventueel vermeerderd met 
de verzendingskosten. 

Art. 4 :  De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare document (in vaste 
of in elektronische vorm).  
Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het ontvangstbewijs van de gemeentekas, 
afgeleverd op het ogenblik van de betaling in speciën of elektronisch. 
 
De aan de belasting onderworpen personen of  instellingen die een verzoek tot het bekomen van 
één of ander document indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de 
belasting alsmede de eventuele aanmaak- en/of spoed- of superspoedprocedurekosten en/of 
consulaire of andersgenoemde rechten en/of de verzendingskosten  in consignatie geven indien dit 
document (in vaste of in elektronische vorm) niet onmiddellijk bij de aanvraag afgeleverd kan 
worden. 
Wanneer aan natuurlijke of rechtspersonen, overheids- of privé-instellingen afgiften van 
administratieve stukken opgestuurd worden, zelfs als deze stukken kosteloos afgeleverd worden, 
dan dienen alle verzendingskosten (zoals aangerekend door Bpost) betaald te worden door deze 
natuurlijke of rechtspersonen, overheids- of privé-instellingen. 

Art. 5 :  De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.  
De personen of instellingen die weigeren de vastgestelde belasting te betalen, moeten het bedrag 
van de belasting in consignatie geven van de financieel beheerder totdat de bevoegde overheid 
over hun bezwaar heeft beslist. De financieel beheerder geeft hun hiervoor een ontvangstbewijs af. 
Bij gebrek aan onmiddellijke betaling of kwijting binnen de acht dagen, wordt de belasting 
ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van 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. 

Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten, die de met het afgeven van reispassen belaste 
gemeenten van ambtswege toekomen en waarvan in het besluit van de Regent dd. 26 juli 1948 
sprake is. 

Art. 6 :  Zijn van de belasting vrijgesteld: de gerechtelijke overheden en de overheden waarvoor een 
wettelijke of decretale bepaling een vrijstelling voorziet. 



Art. 7 :  De beslissing van de gemeenteraad dd. 19 december 2013 houdende hervaststelling van een 
belasting op de afgifte van administratieve stukken – periode 2014-2019 wordt opgeheven met 
ingang van 1 januari 2017. 


