
 
 

Gemeenteraad  GOEDGEKEURD 

Besluit Zitting van 22 mei 2017 

 
Indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van bouwdossiers, 

documenten en inlichtingen inzake stedenbouw 
 

 

Artikel 1 
Voor een periode ingaand op 23.05.2017 en eindigend op 31.12.2019 wordt, een indirecte belasting 

geheven, op het afleveren van uittreksels, getuigschriften, afschriften, attesten, vergunningen en/of 
andere stukken, volgens de hierna vermelde voorwaarden. 

Deze belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie, door de gemeente op verzoek of 
ambtshalve, deze bovenstaande stukken worden uitgereikt. 

 

Artikel 2 - Afgifte van administratieve stukken 

 
a) elektronische identiteitskaart, alsook voor alle duplicaten & vernieuwingen: 

 Gewone procedure:  Gratis 

 Dringende procedure:  Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid. 

 Heel dringende procedure:  Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid. 

 
b) elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (KidsID), alsook voor alle 

duplicaten en vernieuwingen. 

 Gewone procedure:  Gratis 

 Dringende procedure:  Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid. 

 Heel dringende procedure:  Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid. 

 

c) Identiteitsbewijzen voor kinderen onder de 12 jaar (niet-belgen), alsook voor alle duplicaten en 
vernieuwingen: Gratis 

 
d) Verblijfsvergunningen voor vreemdelingen, alsook voor alle duplicaten en vernieuwingen: 

- Elektronische A-kaart (bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf),   
- Elektronische B-kaart (bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister – onbeperkt verblijf)l, 

- Elektronische C-kaart (identiteitskaart voor vreemdeling) 
- Elektronische D-kaart (langdurig ingezetene) 

- Elektronische E-kaart (verklaring van inschrijving) 
- Elektronische E+-kaart (document ter staving van duurzaam verblijf) 

- Elektronische F-kaart (verblijfskaart voor een familielid van een E.U.-onderdaan) 
- Elektronische F+-kaart (duurzame verblijfskaart voor een familielid van een E.U.—onderdaan 

- Elektronische H-kaart (arbeidskaart én verblijfskaart voor hoogopgeleide derdelanders) 
 

 Gewone procedure:  Gratis 

 Dringende procedure:  Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid. 

 Heel dringende procedure:  Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid. 
 

- Attesten van immatriculatie, alsook voor alle duplicaten en vernieuwingen: 

 Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 4,20 belasting 

 

- Verblijfsbewijzen voor vreemdelingen  

 bijlage 3: aankomstverklaring, en bijlage 35: bijzonder verblijfsdocument € 2,50 

 Op alle overige bijlagen wordt geen belasting geheven. 
 



 

e) Arbeidskaarten (voor werknemers) :  

€ 2,50 ongeacht de geldigheidsduur van de kaart. 

 
f) Reispassen : 

 Gewone procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 14,00 belasting 

 Spoedprocedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 20,00 belasting 

 
g) Reispassen voor personen -18 jaar :  

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 0,00 belasting  

 
h) Rijbewijs in bankkaartmodel, alsook voor alle duplicaten & vernieuwingen: Gratis 

 
i) Internationaal rijbewijs, alsook voor alle duplicaten & vernieuwingen:  

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 belasting 
 

j) Trouwboekje : € 25,00 (inbegrepen de belasting op het erin voorkomend huwelijksgetuigschrift)   
 

k) Voor onvoorziene oproepen waarbij personeel buiten de gewone openingsuren voor het publiek dient 

opgeroepen te worden: € 75,00, ter compensatie van de gemaakte personeelskosten. 

 

l) - een affiche “Beteugeling van de Dronkenschap”, Besluitwet van 14 november 1939 : € 5,00/stuk 

- een affiche “Regels inzake het sluitingsuur in horeca uitbatingen”, uittreksel uit het Stedelijk  

  Politiereglement : € 5,00/stuk 

 
Van de belasting onder artikel 2 zijn vrijgesteld : 

- de stukken welke krachtens een wet, een decreet, een K.B. of andere overheidsverordening kosteloos 
door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven; 

- de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven: de behoeftigheid wordt vastgesteld door 
elk overtuigend bewijsstuk; 

- de machtiging met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds voorwerp zijn van de heffing van 
een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente; 

- de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor sociale abonnementen van de N.M.B.S. en de Lijn; 
- de stukken afgeleverd in het kader van tewerkstelling; 

 

Artikel 3 - Afleveren van bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw 

1. Dossierkost stedenbouwkundige vergunningen/melding: 

a) Stedenbouwkundige aanvragen zonder openbaar onderzoek : € 65 
b) Stedenbouwkundige aanvragen met openbaar onderzoek : € 120  

c) Digitale aanvragen zonder openbaar onderzoek: € 55 
d) Digitale bouwaanvragen met openbaar onderzoek: € 110  

e) Stedenbouwkundige aanvragen van projecten met meer dan 1 woongelegenheid per aanvraag: 
   € 25 per bijkomende woongelegenheid bovenop de dossierkost van a, b, c of d. 

f) Afleveren van een attest van aanplakking: € 5 
g) Afleveren melding: € 25 

h) Afleveren van een digitale melding: € 20 
 

2. Dossierkost verkavelingsvergunning: 
a) Verkavelingsaanvraag zonder openbaar onderzoek : € 75 

b) Verkavelingsaanvraag met openbaar onderzoek : € 120  
f) Afleveren van een attest van aanplakking: € 5 

g) Verkavelingsaanvragen met meer dan 1 nieuwe woongelegenheid per aanvraag:  
   € 25 per bijkomende woongelegenheid bovenop de dossierkost van a of b. 

 
3. Dossierkost afleveren stedenbouwkundig attest: € 25 
 
4. Andere: de kosten gemaakt voor producten of diensten door de administratie: de werkelijke kostprijs 

van het product of dienst (bv. verwerking van documenten in het kader van openbaarheid van bestuur, 
planafdrukken,…) 



 

Artikel 4 

De belastingen worden contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.  
Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelasting. Ze wordt dit door 

opname in een kohier en krijgt vanaf dan alle kenmerken van een kohierbelasting. 
 

 

Artikel 5 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen volgens de 
modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen. 

 

Artikel 6 

De gemeenteraadsbeslissing van 15.12.2015 voor een periode ingaand op 01.01.2016 en eindigend op 
31.12.2019, houdende heffing van een indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken, op 

het afleveren van bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw wordt hierbij opgeheven 
met ingang van 23.05.2017. 

 

Artikel 7 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 

(get)Geert Sintobin      (get)Ria Vanzieleghem 
Stadssecretaris      Voorzitter gemeenteraad 

 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

 
Geert Sintobin       Luc Martens 

Stadssecretaris      Burgemeester 
 


