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Belasting op de afgifte van administratieve stukken  2012 - 2013 
 
Artikel 1  
 
Met ingang van 1 januari 2012 en voor een termijn eindigend op 31 december 2013 wordt een 
belasting geheven op de ambtshalve of op verzoek afgeleverde administratieve stukken. De  belasting 
is verschuldigd door de persoon of de rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd.  
 
Artikel 2  
 
§1  
Op de afgifte van een elektronische identiteitskaart voor Belgen van 12 jaar en ouder en van een 
elektronische vreemdelingenkaart voor vreemdelingen van 12 jaar en ouder bedraagt de belasting 
5,00 euro, verhoogd met de kostprijs van de elektronische identiteitskaart  aangerekend door de FOD 
Binnenlandse Zaken.  
 
§2  
Op de afgifte van een elektronische identiteitskaart en van een elektronische vreemdelingenkaart in 
dringende en zeer dringende procedure bedraagt de belasting 25,00 euro, verhoogd met de kostprijs 
van de elektronische identiteitskaart aangerekend door de FOD Binnenlandse Zaken en de 
transportkosten aangerekend door Group 4.  
In het geval de dringende of zeer dringende procedure te wijten is aan verlies of diefstal van een 
geldig document, bedraagt de belasting 5,00 euro, verhoogd met de kostprijs van de elektronische 
identiteitskaart aangerekend door de FOD Binnenlandse Zaken en de transportkosten aangerekend 
door Group 4. Het verlies of de diefstal wordt aangetoond door een bewijs van aangifte bij de politie.  
 
Artikel 3  
 
§1  
Op de afgifte van reispassen bedraagt de belasting 5,00 euro voor een reispas, verhoogd met de 
kostprijs van een reispas aangerekend door de FOD Buitenlandse Zaken.  
 
§2  
Op de afgifte van reispassen in een dringende procedure bedraagt de belasting 25,00 euro, verhoogd 
met de kostprijs van een reispas aangerekend door de FOD Buitenlandse Zaken en de 
transportkosten door de leverancier.  
In het geval de dringende procedure te wijten is aan verlies of diefstal van een geldig document, 
bedraagt de belasting 5,00 euro, verhoogd met de kostprijs van een reispas aangerekend door de 
FOD Buitenlandse Zaken en de transportkosten door de leverancier. Het verlies of de diefstal wordt 
aangetoond door een bewijs van aangifte bij de politie.  
 
§3  
De belasting is niet verschuldigd voor de aflevering van reispassen voor kinderen jonger dan 18 jaar.  
 
Artikel 4  
 
Op de afgifte van een rijbewijs bedraagt de belasting 5,00 euro, verhoogd met de kostprijs voor een 
rijbewijs aangerekend door de FOD Mobiliteit.  
 
Artikel 5  
 
Op de afgifte van een trouwboekje (boekje+huwelijksgetuigschrift) bedraagt de belasting 25,00 euro.  
 
 



 

Artikel 6  
 
Op de afgifte van stukken in het kader van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009, 
die ambtshalve of op verzoek worden uitgereikt, bedraagt de belasting 5,00 euro per exemplaar.  
 
Artikel 7  
 
De particulieren en de privé-instellingen die wensen dat de gevraagde bescheiden hen per post 
zouden toegezonden worden, dienen het bedrag van de verzendingskosten vooraf aan de betrokken 
dienst over te maken en dit zelfs als de afgifte van de te verstrekken stukken kosteloos is.  
 
Artikel 8  
 
De belasting is invorderbaar op het ogenblik van de aanvraag.  
 
Artikel 9  
 
De belasting dient betaald te worden bij de aanvraag van de administratieve stukken, tegen 
ontvangstbewijs, bij voorkeur per bancontact.  
 
Artikel 10  
 
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het 
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 
provincie-en gemeentebelastingen. Latere wijzigingen en aanvullingen zijn eveneens van toepassing.  
 
Artikel 11  
 
Dit reglement vervangt alle voorgaande gemeentelijke reglementen met betrekking tot de belasting op 
de afgifte van administratieve stukken. 


