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VASTSTELLEN BELASTINGREGLEMENT OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN 2020-2025
Gelet op artikel 162 en 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41, 2e lid,14°;
Gelet op de omzendbrief van 19 februari 2019 nr. ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken te Brussel van 15/09/2017 geldig vanaf
01/01/2018 inzake reisdocumenten voor niet-Belgen;
Gelet op de omzendbrief van 19 februari 2019 nr. ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
Overwegende het feit dat de gemeentebelasting bovenop de door andere overheden ten laste van de aanvrager
vastgelegde aanmaakkosten, consulaire of andere rechten, kosten voor spoedprocedure komt voor de persoon aan wie
het stuk wordt afgeleverd; dat ook voor de afgifte van een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs of een internationaal
rijbewijs een gemeentebelasting wordt aangerekend voor dekking van de kosten;
Overwegende de noodzaak tot aanpassing van de tarieven voor het onderzoek en behandeling van de dossiers door
stedenbouw inzake verkavelingsaanvragen en bouwaanvragen/omgevingsvergunningsaanvragen;
Overwegende de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning of meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning op 23/02/2017, dat deze de stedenbouwkundige,
vergunning, verkavelingsvergunning en milieuvergunning vervangt;
Overwegende dat de werklast voor de aanvragen voor vastgoedinformatie en dat de vergoeding in verhouding moet
zijn met de kosten van verwerking; dat dit tarief nog niet werd aangepast aan de stijging van de personeelskost voor
de verwerking ervan;
Overwegende dat de milieuvergunningen samen met de bouwvergunningen en de verkavelingsvergunningen
samengevoegd zijn in de omgevingsvergunning; dat het daarom aangewezen is de bepalingen van het vroegere
belastingreglement op de hinderlijke inrichtingen in te passen in dit besluit;
Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Art.1: Voor een termijn aanvang nemend op 01.01.2020 en eindigend op 31.12.2025 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 spoedprocedure
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:
3.1. 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 spoedprocedure
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, biometrisch, reispaspoort Belgen vanaf 18 jaar : 15 euro
- op de afgifte van één reistitel voor een vluchteling, staatloze of vreemdeling 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
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3.2. de afgifte van documenten uitgaande van de dienst Omgeving (stedenbouw, milieu)
3.2.1. Op de opzoeking en ter beschikking stelling van vastgoedinformatie per kadastraal perceel (stedenbouwkundig
uittreksel)
- 75,00 euro per perceel per aanvraag.
3.2.2. Op de afgifte van een analoge of digitale kopie van stedenbouwkundige of urbanistische plannen
- 15,00 euro per uittreksel van een bijzonder plan van aanleg
- 15,00 euro per plan
- in deze tarieven is één kwartier opzoekingswerk in het archief inbegrepen. Indien het opzoekingswerk meer tijd in
beslag neemt, wordt een bijkomend tarief van 60,00 euro per uur geleverd werk aangerekend pro rata de tijd van het
extra opzoekingswerk.
3.2.3. op het onderzoek en het in behandeling nemen van omgevingsdossiers met betrekking tot:
een verkaveling voor 2 kavels

55,00 euro

een verkaveling voor 3 kavels

70,00 euro

een verkaveling voor 4 kavels

90,00 euro

een verkaveling voor 4 tot en met 10 kavels

90,00 euro + 15,00 euro per kavel boven 4
kavels

een verkaveling met meer dan 10 kavels

175,00 euro + 15,00 euro per kavel boven
10 kavels

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

ingedeelde inrichtingen of activiteiten (iioa) ingedeeld als
klasse 3

70,00 euro

ingedeelde inrichtingen of activiteiten (iioa) ingedeeld als
klasse 2

125,00 euro

ingedeelde inrichtingen of activiteiten (iioa) ingedeeld als
klasse 1

250,00 euro

Voor aanvragen om stedenbouwkundige vergunning met een uitgebreide dossiersamenstelling 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 omgevingsdossiers die onderworpen zijn aan de formaliteiten van een openbaar onderzoek en/of
bekendmaking zijn de effectieve kosten ten laste van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het dossier indient.
3.2. 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.
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3.4. Voor het maken van kopieën van goedgekeurde reglementen wordt een tarief toegepast van 2,50 euro per
reglement, eventueel vermeerderd met de verzendingskosten.
3.5. 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 60,00 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 directeur totdat de bevoegde overheid over hun bezwaar heeft beslist. De
financieel directeur 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 en latere wijzigingen betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
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 in een vrijstelling voorziet.
Namens de leden van de gemeenteraad
(get.) Joeri Stekelorum,
algemeen directeur

(get.) Charlotte Castelein,
voorzitter
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Koksijde, 20 december 2019

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur

