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Belasting op de afgifte van administratieve stukken 2014-2019 – goedkeuring 
aanpassing naar aanleiding van algemene invoering biometrie 

 
DE RAAD, 
 

Overwegende dat het belastingreglement gestemd door de raad van 24 februari 
2015 moet aangepast worden aan de nieuwe werkwijze vastgesteld door de federale 
overheidsdienst Binnenlandse Zaken;  

Overwegende dat het aandeel gemeentelijke belasting behouden blijft bij eventuele 
aanpassingen van de kostprijs; 

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;  
 
BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN : 

Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2017 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 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 7: 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 8 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 9: 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 10: 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 11: Dit reglement vervangt het reglement van 24 februari 2015. 

Artikel 12: Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid gezonden.  
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