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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 17 december 2019

FINANCIËN

27 2019_GR_00338 Belasting op het afleveren van administratieve stukken  - 
Vaststelling - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; mevrouw Brigitte Moyson; de heer 
Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; mevrouw Anke Matthys; de heer 
Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; 
de heer Jeroen Hofmans; mevrouw Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke 
Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Nicky 
Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Dirk Van Heymbeeck; de heer André Gorgon

Beschrijving
Aanleiding en doel
De financiële toestand van de stad vergt de invoering van alle rendabele belastingen. Daartoe wordt 
voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op het afleveren van administratieve 
stukken geheven.

Advies en motivering
De afgifte van administratieve en andere stukken brengt voor de stad financiële - en personeelslasten 
met zich mee. Om deze kosten terug te vorderen van de aanvrager is het wenselijk een belasting in te 
voeren.

Deze belasting verlicht de financiële lasten van de stad.

Juridische gronden
Decreet over het lokaal bestuur;

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;
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Het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de diverse uitvoeringsbesluiten;

Ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste 
van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische 
identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en 
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen;

Omzendbrief van 6 november 2019 Tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de 
uitreiking van de elektronische identiteitskaart en -documenten vanaf 1 januari 2020;

Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 29 november 2019. 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De ontvangsten zijn voorzien in het Meerjarenplan 2020-2025.

Beleidsinformatie
Overig beleid

Besluit
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een contante belasting geheven op het afleveren 
van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen, reispassen, verblijfsbewijzen voor vreemdelingen, 
trouwboekjes,  rijbewijzen en nieuwe PIN- en PUK-codes door de Halse stadsdiensten. 

Artikel 2
De stad betaalt de kosten voor identiteitskaarten, identiteitsbewijzen, reispassen, verblijfsbewijzen 
voor vreemdelingen, trouwboekjes en rijbewijzen en zal ze doorrekenen aan de belanghebbenden.

Artikel 3
De tarieven worden als volgt vastgesteld:
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Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken op eigen verzoek 
of ambtshalve worden uitgereikt.
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Artikel 5
De belasting, wordt ingevorderd op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk. Het bewijs 
van de betaling van de belasting blijkt uit een kasticket, waarop het belastingsbedrag vermeld is. De 
aan de belasting onderworpen personen of instellingen, die een verzoek tot het bekomen van één of 
ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag, het bedrag van de belasting in 
bewaring geven, indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden.

De belasting op trouwboekjes is te betalen op het ogenblik van de huwelijksaangifte.

Artikel 6
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


