
 

Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 
Oost-Vlaanderen  
Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 28 december 2018 

Sint-Niklaas  
Gemeente 
Beveren 

WAREN AANWEZIG : 
Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 

J.Smet, B. Vlegels, I. De Meulemeester, D. Tielens en D. Van Esbroeck, 

schepenen; 
R. Heirwegh, B. Stevenheydens, J. Schelfhout,  W. Maes, G. Tindemans, E. 

Smet, A. Buyl, L. Smet, J. Weyers, M. Goeminne,  A. Cools, J. De Kerf, L. Van 
Dooren, M. Apers, H. Maes, I. Benali, J. Van De Perre,  H. Uyttersprot,  I. 

Lemmens, S. De Munck, L. Van Den Bossche en K. Schelfhout, raadsleden. 
Jan Noppe, secretaris. 

 
BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN 2019-aanpassing 

DE RAAD, 

Overwegende dat het aandeel gemeentelijke belasting behouden blijft bij eventuele 

aanpassing van de federale kostprijs; 

 

Overwegende dat enkele nieuwe tarieven dienen te worden ingevoerd wegens 

aanpassing wetgeving voornaamsverandering; 

Overwegend dat ook een tarief dient te worden ingevoerd voor het heraanvragen 

van pin en pukcode; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;  

Gelet op artikel 42, §3 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 18 juni houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 

geschillenprocedure. 

BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN  : 

Artikel 1- Met ingang van 1 januari 2019 en voor een periode eindigend op 31 

december 2019 wordt ten bate van de gemeente Beveren een belasting geheven op 

de afgifte van de hierna vermelde administratieve stukken.  De belasting is ten laste 

van de personen of instellingen aan wie deze stukken op verzoek of ambtshalve 

worden uitgereikt. 

 

 



Artikel 2 -  Op de afgifte van identiteitskaarten en/of duplicaten voor Belgen boven 

de 12 jaar: 

- Normale procedure: kostprijs federale overheidsdienst + 3 euro belasting 

- Spoedprocedure: kostprijs federale overheidsdienst + 3 euro belasting 

- Extreme spoedprocedure met levering in de gemeente: kostprijs federale 

overheidsdienst + 3 euro belasting 

- Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering te Brussel: kostprijs 

federale overheidsdienst + 3 euro belasting 

Artikel 3 - Op de afgifte van identiteitskaarten en/of duplicaten voor vreemdelingen 

boven de 12 jaar: 

- Normale procedure: kostprijs federale overheidsdienst + 3 euro belasting 

- Spoedprocedure: kostprijs federale overheidsdienst + 3 euro belasting 

- Extreme spoedprocedure met levering in de gemeente: kostprijs federale 

overheidsdienst + 3 euro belasting 

Artikel 4 - Er wordt geen belasting aangerekend op de afgifte van een elektronische 

identiteitskaart en/of duplicaat voor kinderen onder de 12 jaar. 

Artikel 5 - Op de afgifte van attesten van immatriculatie: 5 euro. 

Artikel 6 - Op de heraanvraag van een pin-en pukcode van een reeds actieve kaart: 5 

euro. 

Artikel 7 - Op de afgifte van internationale paspoorten (reispassen) aan personen 

vanaf 18 jaar: 

- Afgifte van een nieuw paspoort, normale procedure: kostprijs federale 

overheidsdienst + 10 euro belasting  

- Afgifte van een nieuw paspoort, spoedprocedure: kostprijs federale overheidsdienst 

+ 10 euro belasting 

- Afgifte van een paspoort nieuw model (64 blz): kostprijs federale overheidsdienst + 

10 euro belasting 

Artikel 8 - Op de afgifte van internationale paspoorten (reispassen) aan personen 

minder dan 18 jaar:  

- Afgifte van een nieuw paspoort, normale procedure: kostprijs federale 

overheidsdienst + 5 euro belasting.  

- Afgifte van een nieuw paspoort, spoedprocedure: kostprijs federale overheidsdienst 

+ 5 euro belasting. 

Artikel 9 - Bij aanvragen tot voornaamswijziging wordt er bij de indiening van het 

verzoek tot  voornaamswijziging 200,00 EUR per akte aangerekend.  



In volgend geval wordt de geïnde belasting teruggestort: bij weigering van de 

voornaamswijziging. 

In volgende gevallen wordt geen belasting aangerekend: 

- wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd door een vreemdeling die de 

Belgische nationaliteit aanvraagt en die niet over een voornaam beschikt  

- wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd door een transgender. 

Artikel 10 -  Indien de kostprijs door de Federale Overheidsdienst wordt 

verhoogd/verlaagd wordt de totale kostprijs overeenkomstig aangepast.  

Levert dit een tarief op na de komma, dan wordt dit afgerond naar de onderliggende 

euro voor bedragen na de komma tot en met 50 eurocent en naar de bovenliggende 

euro voor bedragen na de komma groter dan 50 eurocent. 

Artikel 11 - De belasting is contant te betalen tegen afgifte van het administratief 

document.  Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de 

belasting een kohierbelasting. 

Artikel 12 -  De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag 

een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen een 

termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum 

van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of van de 

datum van de contante inning.  

Artikel 13 - Dit reglement vervangt het reglement van 29 november 2016. 

Artikel 14 - Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid gezonden.  

NAMENS DE GEMEENTERAAD :  

De algemeen directeur                                                       de voorzitter 

J. Noppe                                                                                   J. De Wael 

 


