PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 22 december 2014.
Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste, burgemeester, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, schepenen, F. Buyse, schepen-voorzitter OCMW, M. Rossey, W. Liefhooghe, S.
Thybaert, L. Boudolf, P. George, B. Dequeecker, S. Van Der Maelen, M. Bossuyt, M. Linthout, M.
Vandermeeren, S. Van Damme, R. Florizoone, gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris.
Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Opheffen en invoeren voor een termijn
eindigend op 31 december 2019.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 170, §4 van de Grondwet
 artikel 42 en 43, §2, 15° van het gemeentedecreet
 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
 de omzendbrief inzake de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit – BB 2011/1 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse
Rand d.d. 10 juni 2011
 het koninklijk besluit d.d. 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten;
 de omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 29 november 2005 houdende een
spoedprocedure voor de elektronische identiteitskaart;
 de algemene onderrichtingen betreffende de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten van 14
mei 2008;
 de omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken d.d. 13 maart 2009 – III.21/724/R/1929/09 houdende
de start van de veralgemening van het elektronisch identiteitsdocument van Belgische kinderen onder
de 12 jaar (Kids-ID) – Algemene Onderrichtingen (gecoördineerde versie van 27 februari 2009);
 de omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken d.d. 20 april 2009 – III.21/724/R/1929/09 houdende
de dringende en zeer dringende procedure voor het verkrijgen van een elektronisch identiteitsdocument
van Belgisch kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID);
 de omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 21 december 2012 – III21/724/R/561/12
houdende de nieuwe prijs van de identiteitsdocumenten die worden uitgereikt aan Belgen en
vreemdelingen;
 het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, zoals gewijzigd;
 het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de retributies;
 de omzendbrief van de FOD Mobiliteit en Vervoer betreffende het rijbewijs in bankkaartmodel:
uitbreiding van het pilootproject Mercurius naar alle Belgische gemeenten;
 de omzendbrief van de FOD Mobiliteit en Vervoer d.d. 13 augustus 2013 betreffende het verder verloop
van het project Mercurius;
 het 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, waarbij de bijlage is gewijzigd bij
ministerieel besluit van 27 maart 2013;
 de omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking,
Rijksregister, Externe Relaties d.d. 26 november 2013;
 de omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking,
Rijksregister, Externe Relaties d.d. 24 september 2014;
Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde:
 de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013 houdende het opheffen en invoeren van de
belasting op de afgifte van administratieve stukken voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
Gelet op aanleiding, zijnde:
 De FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Rijksregister, Externe
Relaties heeft het gemeentebestuur verwittigd dat de tarieven van de vergoedingen, opgenomen in de
bijlage van het MB van 15 maart 2013, vanaf 1 januari 2014 jaarlijks automatisch op 1 januari worden
herzien.

 Er is een wijziging van het tarief voor de spoedprocedure voor de aflevering van elektronische
identiteitskaarten voor kinderen onder de twaalf jaar, in concreto: voor dringende of zeer dringende
kidsID’s die gelijktijdig worden aangevraagd voor kinderen van hetzelfde gezin en die op hetzelfde
adres zijn ingeschreven, zullen vanaf 1 januari 2015 de transportkosten slechts één maal worden
aangerekend;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Elektronische identiteitsbewijzen, elektronische rijbewijzen en van reispassen worden respectievelijk
door de FOD Binnenlandse Zaken, FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Buitenlandse Zaken ten
gunste van individuele personen afgeleverd. Dit gebeurt weliswaar door tussenkomst van het
gemeentebestuur, aan wie ook de kostprijs wordt aangerekend. Het is echter niet logisch dat het
gemeentebestuur daarvoor de kost ten zijnen laste moet nemen. Het is derhalve opportuun deze prijs
door te rekenen aan de bestemmeling van het document.
 Het is evenwel de bedoeling de kosten voor de burger zo laag mogelijk te houden. Derhalve wordt
enkel de kostprijs aangerekend. Uitzondering wordt gemaakt voor de reispassen. Elektronische
identiteitsbewijzen, vreemdelingenkaarten en rijbewijzen zijn van overheidswege opgelegde stukken.
Een reispas is weliswaar een document, noodzakelijk voor toegang tot en het verblijf in bepaalde
landen, maar waarvoor de burger uiteindelijk zelf opteert.
 De bedragen van de vergoedingen ten laste van de gemeente, voor het verkrijgen van elektronische
identiteitskaarten, elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en
kaarten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen moeten jaarlijks worden geïndexeerd.
 Omdat de geïndexeerde bedragen weinig werkbaar zijn en om te vermijden dat het belastingreglement
jaarlijks zou moeten worden aangepast, wordt de voorkeur gegeven aan afgeronde bedragen, die tot
en met 2019 de indexaanpassingen moeten dekken.
 Een reglementswijziging dringt zich op, gelet op het grote tariefverschil voor het afleveren van een
kidsID voor één kind jonger dan twaalf jaar, en het gelijktijdig aanvragen van een kidsID voor kinderen
uit hetzelfde gezin en op hetzelfde adres ingeschreven, met name bij een dringende of zeer dringende
procedure.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST

met 14 ja-stemmen en 5 neen-stemmen

Art.1:

De gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 december 2013 houdende het opheffen en invoeren van
een belasting op de afgifte van administratieve stukken wordt opgeheven vanaf 1 januari 2015.

Art.2:

Er wordt voor de aanslagjaren 2015 t.e.m. 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de afgifte
van administratieve stukken door het gemeentebestuur.

Art.3:

De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie het stuk door het gemeentebestuur op verzoek of ambtshalve wordt uitgereikt.
Consulaire en andere rechten, kosten voor aanmaak en spoedprocedures zijn eveneens ten laste
van de personen of instellingen aan wie het stuk wordt uitgereikt.

Art.4:

Voor de afgeleverde stukken zijn volgende bedragen verschuldigd. Deze omvat naast de
gemeentebelasting ook de consulaire en andere rechten, kosten voor aanmaak en
spoedprocedures:
a) Reispassen :
75 EUR voor afgifte via normale procedure (71 EUR federale kostprijs vermeerderd met 4
EUR gemeentebelasting)
244 EUR voor afgifte via dringende procedure (240 EUR federale kostprijs vermeerderd met
4 EUR gemeentebelasting)
Kinderen onder de 18 jaar:
41 EUR voor afgifte via normale procedure (federale kostprijs)
210 EUR voor afgifte via dringende procedure (federale kostprijs )
Kinderen onder de 18 jaar zijn van de gemeentebelasting vrijgesteld. De consulaire heffing is
evenmin van toepassing.
b) Trouwboekjes :
30 EUR voor een trouwboekje
c) Elektronische identiteitskaarten :
20 EUR voor afgifte via normale procedure
125 EUR voor afgifte via dringende procedure
190 EUR voor afgifte via zeer dringende procedure
d) Elektronische vreemdelingenkaarten :
20 EUR voor afgifte via normale procedure
125 EUR voor afgifte via dringende procedure

190 EUR voor afgifte via zeer dringende procedure
e) Elektronische identiteitskaarten voor een Belgisch kind van minder dan 12 jaar (Kids-ID):
gratis voor afgifte via normale procedure
115 EUR voor afgifte via dringende procedure
180 EUR voor afgifte via zeer dringende procedure
50 EUR voor gelijktijdige aanvragen via dringende of zeer dringende procedure voor
kinderen uit hetzelfde gezin, die op hetzelfde adres zijn ingeschreven
f)

Attesten van immatriculatie: 2,50 EUR zowel voor een eerste kaart als voor alle duplicaten.

g) Identiteitsbewijzen voor kinderen van vreemde nationaliteit minder dan 12 jaar:
gratis, zowel voor een eerste kaart als voor alle duplicaten.
h) Rijbewijzen:
Enkel de federale kostprijs wordt aangerekend. Er wordt geen gemeentelijke belasting
toegepast.
20 EUR voor een rijbewijs
20 EUR voor een voorlopig rijbewijs
20 EUR voor een duplicaat van een voorlopig rijbewijs
16 EUR voor een internationaal rijbewijs
Art.5:

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs of door het aanbrengen
van een kleefzegel, waarop het belastingbedrag is vermeld, op het desbetreffende stuk.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
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 worden
afgegeven.

Art.6:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en
gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending of vanaf de kennisgeving
van de aanslag of vanaf de datum van contante inning.

Art.7:

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met
9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zijn met name
niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Art.8:

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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