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Gemeente
MOORSLEDE
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Evelyne Vanderplancke, Raadslid,

01. Aanpassen gemeentebelasting op de afgifte van de administratieve documenten aanslagjaar 2020 –
goedkeuring
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40, 41, 286, 288;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het proces-verbaal de commodo et incommodo waaruit blijkt dat geen bezwaren werden
ingediend;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging:
Met 17 stemmen voor (Ward Vergote, Sherley Beernaert, Geert Vanthuyne, Jürgen Deceuninck, Nessim Ben
Driss, Benedikt Vallaey, Pol Verhelle, Ward Gillis, Sigrid Verhaeghe, Andries Sioen, Johan Paret, Bart De
Koning, Karen Bekaert, Stefan Cardoen, Margaux Vandekerckhove, Bernard Vuylsteke, Nick Vandeginste), 3
onthoudingen (Gert-Jan Hovaere, Veerle Demeulenaere, Aäron Pattyn)
BESLUIT:
Art. 1. - Met ingang van 1 januari 2020 en tot 31 december 2020 wordt ten behoeve van de gemeente, onder
de navolgende voorwaarden, een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en andere stukken. De
belasting valt ten bezware van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op
verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.
Art. 2. - De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:
a. op de afgifte van identiteitskaarten “Europees model”:






op de afgifte van identiteitskaarten “Europees model” – elektronische identiteitskaart :
€ 18;
op de afgifte van identiteitskaarten “Europees model” – elektronische identiteitskaart,
die op verzoek worden uitgereikt - duplicaat : € 18;
op de afgifte van identiteitskaarten “Europees model” – elektronische identiteitskaart,
die op verzoek worden uitgereikt - spoedprocedure en transport door Zetes : € 110;
op de afgifte van identiteitskaarten “Europees model” – elektronische identiteitskaart,
die op verzoek worden uitgereikt - spoedprocedure en gecentraliseerde levering bij
FOD Binnenlandse Zaken in Brussel : € 140

b. op de afgifte van elektronische identiteitskaarten:
 op de afgifte van elektronische identiteitskaarten, die voor de kinderen beneden 12
jaar op verzoek worden uitgereikt : gratis;
 op de afgifte van elektronische identiteitskaarten, die voor de kinderen beneden 12
jaar op verzoek worden uitgereikt - duplicaat bij verlies en voor vernieuwingen meer
dan 3 maanden voor de vervaldatum : € 6;
 op de afgifte van elektronische identiteitskaarten, die voor de kinderen beneden 12
jaar op verzoek worden uitgereikt - spoedprocedure en transport door Zetes : € 100;
 op de afgifte van elektronische identiteitskaarten, die voor de kinderen beneden 12
jaar op verzoek worden uitgereikt - spoedprocedure en gecentraliseerde levering bij
FOD Binnenlandse Zaken in Brussel : € 130;
c. op de afgifte van elektronische verblijfsbewijzen voor vreemdelingen:
 op de afgifte van elektronische kaarten en verblijfsdocumenten of duplicaat uitgereikt
aan vreemde onderdanen (E-, E+-, F- en F+-kaarten) : € 18;
 op de afgifte van biometrische kaarten en verblijfstitels of duplicaat uitgereikt aan
vreemde onderdanen van derde landen (A-, B-, C-, D- en H-kaarten) : € 18,50;
 op de afgifte van elektronische verblijfsbewijzen voor vreemdelingen, die op verzoek
worden uitgereikt - spoedprocedure en transport door Zetes : € 110;
 voor de attesten van immatriculatie model A en model B : € 2,50 , alsmede voor alle
duplicaten en vernieuwingen; verlengingen : gratis
 voor het bewijs van identiteit van vreemdelingen jonger dan 12 jaar : € 2
d. op de afgifte van rijbewijs:
 op de afgifte van het voorlopig rijbewijs, rijbewijs of tijdelijk rijbewijs in
bankkaartmodel : € 24;
 op de afgifte van een internationaal rijbewijs : € 20;
e. op de afgifte van arbeidskaarten en beroepskaarten:
 voor de arbeidskaarten (voor werknemers) : € 2,50;
 voor beroepskaarten (voor zelfstandigen) : € 2,50;
f. op de afgifte van reispassen en reistitels (biometrische paspoorten):
 Normale procedure:
o Meerderjarigen (+ 18 jaar) :
Gewoon paspoort : € 73
Reisdocument (vluchtelingen, staatlozen) : € 69;
o Minderjarigen (- 18 jaar) :
Gewoon paspoort : € 35
Reisdocument (vluchtelingen, staatlozen) : € 41;
 Dringende procedure:
o Meerderjarigen (+ 18 jaar) :
Gewoon paspoort : € 248
Reisdocument (vluchtelingen, straatlozen) : € 238;
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o

Minderjarigen (- 18 jaar) :
Gewoon paspoort : € 210
Reisdocument (vluchtelingen, straatlozen) : € 210;

g. voor afleveren van inlichtingen onder vorm van lijsten inhoudende namen en adressen van inwoners,
eventueel geselecteerd per leeftijdscategorie:
 op lijsten afgeleverd : € 0,12 per naam met een minimum van € 13;
 op kleefetiketten afgeleverd : € 0,25 per naam met een minimum van € 25;
 aflevering van inlichtingen : € 1,50;
Deze inlichtingen kunnen enkel afgeleverd worden, indien deze niet in strijd zijn met de algemene
verordening gegevensbescherming.
h. wanneer aanmaningen voor facturen dienen verstuurd te worden, worden volgende tarieven
aangerekend:
 eerste aanmaning wordt verstuurd per gewone brief en is gratis;
 de tweede aanmaning wordt aangetekend verstuurd en wordt een kost van € 5
aangerekend;
i. voor opzoekingswerk door gemeentepersoneel uit de bevolkingsregisters en uit de registers van
burgerlijke stand, voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden:
 € 10 per begonnen halfuur,
Opzoekingen uit de bevolkingsregisters jonger dan 120 jaar en uit de register van burgerlijke stand,
overlijdens jonger dan 50 jaar, huwelijken jonger dan 75 jaar, geboortes jonger dan 100 jaar,
enkel mits voorlegging toestemming van de persoon zelf of, indien overleden, een erfgenaam.
Er is vrijstelling van belasting voor opzoekingen door, of in opdracht van de heemkundige kringen
van de gemeente Moorslede.
j. voor afleveren van fotokopies op vraag van de burger:
 € 0,25 per kopie
De retributie wordt niet geïnd voor opzoekingen en stukken bestemd voor gerechtelijke
overheden, openbare besturen en instellingen voor sociaal en openbaar nut of die volgens de
wetsvoorschriften kosteloos moeten verstrekt worden.
Art. 3. - De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk. De aan de
belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een 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.
Bij verzending of verzoek tot verzending van de stukken zullen alle verzendingskosten teruggevorderd
worden, zelfs als de afgifte kosteloos is.
De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie of vignet. Bij gebrek aan
onmiddellijke betaling of kwijting binnen de voorgeschreven termijn, wordt de belasting ingevorderd bij
middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen en later wijzigingen.
Art. 4. - Zijn van de belasting vrijgesteld :
a. de stukken die krachtens de wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening
kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven;
b. de stukken, die aan behoeftige personen worden afgegeven; de behoeftigheid wordt vastgesteld
door elk overtuigend bewijsstuk;
c. de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties;
d. de machtiging met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van de
heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente;
e. de mededeling door de politie, aan de verzekeringsmaatschappijen, van de inlichtingen omtrent het
gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen op de openbare weg.
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Art. 5. - Vrijstelling te verlenen van de gemeentebelasting op afgifte van administratieve stukken aan
werkzoekenden en sollicitanten.
De vrijstelling mag enkel gelden ten voordele van al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen, pas
afgestudeerden, laatste jaarstudenten, leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs en werkzoekende
personen van wie het enig inkomen het bestaansminimum is.
De belanghebbende personen zelf dienen het bewijs te leveren dat ze voor de vrijstelling in aanmerking
komen en dat de bescheiden waarvoor ze de belastingvrijstelling vragen, bij het solliciteren nodig zijn.
Art. 6. - De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, die krachtens een wet, een koninklijk
besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente
onderworpen is. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten die de met het afgeven van reispassen belaste
gemeenten ambtshalve toekomen.
Art. 7. - Zijn van de belasting vrijgesteld de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmede
gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut en nutsmaatschappijen.
Art. 8. - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
Algemeen directeur
(Get.) Kristof Vander Stichele

Algemeen directeur
Kristof Vander Stichele

Voorzitter
(Get.) Pol Verhelle

Voorzitter
Pol Verhelle
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