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Aanwezig Bart De Vos, voorzitter;
Jelle Wouters, burgemeester;
Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn,
schepenen;
Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Henruig Pierre, llse Michiels, lngrid Van
Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De
Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert
Heylen, raadsleden;
An Craninckx, algemeen directeur;

6. Goedkeuring aanpassing belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken -
2020-2025

Voorgeschiedenis
' De beslissing van de gémeenteraad van 17 december 2019 - Belastingreglement op de afgifte

van administratieve stukken - aanpassing - goedkeuring.
' De wet van 16 december 2O2O betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de

terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-lerland uit de Europese
Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Het terugtrekkingsakkoord voorziet een
nieuwe categorie van vreemdelingen, met name de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord.

' Het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober
1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrgkking van het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-lerland uit de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie. Het voorziet in de toegang tot de arbeidsmarkt voor de
begunstigden van het terugtrekkingsakkoord vanaf 1 januari 2O21. Het voegt deze nieuwe
categorie vreemdelingen in en past de artikelen aan met betrekking tot de definities, de geldigheid
en de vernieuwing van de verblijfstitels en het schorsend beroep.

Feiten en context
' De verblijfsstatus van de Britten die verblijven te Rotselaar is gewijzigd vanaf 1 januari 2021.Van

1 februari 2O20 tol en met 31 december 2020 was een overgangsperiode van kracht. Tijdens deze
periode werden de venvorven rechten van de Britse onderdanen en hun familie die in de EU
verbleven of er als grensarbeider actief waren, gevrijwaard.

' Om dit recht op verblijf en/of dit recht om te werken verder te behouden vanaf 1 januari 2021
moeten deze Britse onderdanen en hun familie een aanvraag indienen om een nieuw
verblijfsstatuut te krijgen :

. hetzij als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord
' hetzij als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord voor klein grensverkeer. De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

' Aan deze begunstigden van het terugtrekkingsakkoord worden nieuwe types verblijfskaarten
afgegeven;

. M kaart (5 jaar geldig) - inschrijving in vreemdelingenregister
' M kaart met vermelding duurzaam verblijf (10 jaar geldig)- inschrijving in

bevolkingsregister
. N kaart - grensarbeider (5 jaar geldig) - inschrijving in wachtregister
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Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die niet voldoen aan de
voonrvaarden van he! terugtrekkingsakkoord worden voortaan beschouwd als onderdanen van een
derde land.
Het voorgaande noopt de gemeente ertoe haar belastingreglement op de afgifte van
administratieve stukken te wijzigen.
Omwille van de verplichting in artikel 1, eerste lid, 5'van het besluit van de Vlaamse Regering van
20 april 2018 om over te gaan tot de bekendmaking van een gecoórdineerde versie van
belastingreglementen wordt het bestaande belastingreglement op de afgifte van administratieve
stukken voor het overige volledig hernomen.

Juridische gronden
. Artikel 170 54 van de Grondwet.

Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente
worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.

. Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

. Artikel 40 $3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast, waaronder de gemeentelijke
belasting- en retributiereglementen.

. Artikel 41, tweede lid, 14' van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
. De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het

vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan, is niet
delegeerbaar aan het college van burgemeester en schepenen.

. Artikel 286 S1 , 1 
o en artikel 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 .

De reglementen worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente. De
bekendmaking van de lijst van reglementen zoals bepaald in artikel 286 51, 1' gebeurt binnen tien
dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing
worden bekendgemaakt en de datum waarop ze ziin aangenomen.

. Artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De gemeenteoverheid brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking.
Dit gebeurt op dezelfde dag als de bekendmaking van de reglementen op de webtoepassing van
de gemeente.

Argumentatie
. De gemeente is bevoegd om voor zijn inwoners voor de uitreiking te zorgen van verschillende

administratieve stukken, onder meer identiteitskaarten, reispaspoorten, rijbewijzen, uittreksels van
de akten van burgerlijke stand en allerhande getuigschriften.

. De aanmaak en de afgifte van deze administratieve stukken en het verstrekken van inlichtingen uit
de registers geeft aanleiding tot kosten voor de gemeente.

. ln bepaalde gevallen is het dan ook aangewezen om een gematigde gemeentebelasting te
voorzien die de aanvrager dient te betalen bovenop de eventuele aanmaakkost die door een
hogere overheid aan de gemeente wordt aangerekend,

. Specifiek wat de verblijfskaarten voor buitenlanders betreft, moet het volgende worden opgemerkt:
- De aanmaak en de afgifte van deze administratieve stukken geeft aanleiding tot kosten voor de
gemeente. De aanmaakkost van een M kaart of een N kaart die door een hogere overheid aan de
gemeente wordt aangerekend, is gelijk aan de aanmaakkost van een E kaart of een F kaart.
-- Het is aangewezen om voor de afgifte van een M kaart of een N kaart een gemeentebelasting
vast te stellen die gelijk is aan de gemeentebelasting op de afgifte van een E kaart of een F kaart
en die de aanvrager dient te betalen bovenop de aanmaakkost.
- Gemeenten mogen geen belasting heffen om administratieve kosten te dekken voor de afgifte
van een M kaart met vermelding duurzaam verblijf als de aanvrager een geldige E+ kaart of een
geldige F+ kaart bezit.

. Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente.

Besluit
Na beraadslaging,
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22 stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De
Bruyn, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck,
llse Michiels, lngrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen
De Rijck, Bart De Vos, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen
3 onthoudingen: Jeroen Degent, Herwig Pierre en Liesbet Serneels
Artikel 1:
Fet rngang van 1 februari202l en eindigend op 31 december 2025 wordt een gemeentebelasting
gevestigd op de afgifte van administratieve stukken.

Artikel2:
De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente
op hun verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Artikel3:
Volgende tarieven zijn van toepassing

1. Op de afgifte van een identiteitskaart van Belg wordt het bedrag van de gemeentebelasting,
onafhankelijk van de aanmaakkosten, vastgesteld op:

10 euro voor een eerste identiteitskaart.
12 euro voor een duplicaat.

2. Op de afgifte van een A, B, C, D of H verblijfstitel van een niet-EU vreemdeling of zijn familielid en
op de afgifte van een E kaart, een E+ kaart, een F kaart of een F+ kaart van een EU-onderdaan of zijn
familielid en op de afgifte van een M kaart van een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord of zijn
familielid en op de afgifte van een M kaart met vermelding duurzaam verblijf van een begunstigde van
het terugtrekkingsakkoord of zijn familielid en op de afgifte van een N kaart voor klein grensverkeer
van een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord wordt het bedrag van de gemeentebelasting,
onafhankelijk van de aanmaakkosten, vastgesteld op:

10 euro voor een eerste vreemdelingenkaart.
12 euro voor een duplicaat.

3. Op de afgifte van een attest van immatriculatie: 2,5 euro.

4. Op de afgifte van een identiteitsbewijs aan een niet-Belgisch kind beneden de twaalf jaar wordt de
gemeentebelasting vastgesteld op 2 euro. Het eerste identiteitsbewijs wordt kosteloos afgegeven.

5. Op de afgifte van reispaspoorten en reisdocumenten:
" voor de aanmaak van reispaspoorten voor Belgen en Belgen op doorreis - gewone procedure:
15 euro verhoogd met de aanmaakkosten van de Federale overheid.
o voor de aanmaak van reispaspoorten voor Belgen en Belgen op doorreis - spoedprocedure:
17 euro verhoogd met de aanmaakkosten van de Federale overheid.
" voor de aanmaak van reisdocumenten voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen die geen
nationaal paspoort of reisdocument kunnen krijgen - gewone procedure:
15 euro verhoogd met de aanmaakkosten van de Federale overheid.
" voor de aanmaak van reisdocumenten voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen die geen
nationaal paspoort of reisdocument kunnen krijgen - spoedprocedure:
17 euro verhoogd met de aanmaakkosten vaÈ de Federale overheid.

6. Op de afgifte van allerlei getuigschriften, uittreksels, eensluidend verklaringen, legalisaties
handtekening, adresaanvraag,... :

5 euro voor een enig exemplaar.
2,5 euro voor elk exemplaar waarvan er gelijktijdig meerdere exemplaren worden afgeleverd

7. Voor een huwelijkssluiting en de bijhorende afgifte van uittreksels uit de huwelijksakte:S3 euro.

8. Op de afgifte van een slachtbewijs: 35 euro.
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9. Op de afgifte van een voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel, een rijbewijs in bankkaartmodel en de
hernieuwing ervan, wordt het bedrag van de gemeentebelasting vastgesteld op 6 euro, verhoogd met
de aanmaakkosten van de Federale overheid.

10. Voor het verzoek tot voornaamsverandering en de opmaak van de akte van
voornaamsverandering wordt het bedrag van de gerneentebelasting vastgesteld op:

e í 00 euro voor de aanvragen van Belgen en de als vluchtelingen of staatloze erkende personen
die hun gewone verblijfplaats op het Belgische grondgebied hebben.
" 10 euro (10 procent van het gewone tarief) voor de aanvragen door transgenders.

11. Voor de aanvraag en de afgifte van nieuwe pin- en pukcodes wordt het bedrag van de
gemeentebelasting vastgesteld op 12 euro.

Artikel4:
De belasting is niet verschuldigd voor:
- De stukken welke krachtens de wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsreglementering
kosteloos door de gemeenten moeten afgeleverd worden.
- De stukken welke aan behoeftige personen worden afgegeven, de behoeftigheid wordt vastgesteld
door elk overtuigend bewijsstuk.
- 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.
- De machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties.
- De aanvragen in naam van door de gemeente erkende verenigingen.
- De mededelingen van de politie aan verzekeringsmaatschappijen van inlichtingen omtrent het gevolg
dat gegeven wordt inzake verkeersongevallen op de openbare weg.
- De stukken die via e-loket, via e-mail, via brief of telefonisch worden aangevraagd en elektronisch
worden ondertekend en afgegeven.
- De getuigschriften, uittreksels, legalisaties, vergunningen, enz. dienstig voor een sollicitatie van een
persoon die als werkzoekende bekend staat. Hiertoe wordt een stempel aangebracht met de tekst:
'Enkel dienstig voor sollicitatie'.
- Geldigheidsverklaringen van aanvraagformulieren voor de aanvraag voor een reductiekaart voor
grote gezinnen voor het openbaar vervoer.
- De uittreksels uit het Centraal strafregister voor vrijwilligers in het kader van de bewakingswetgeving.
- Reispaspoorten en reisdocumenten afgegeven aan kinderen jonger dan 18 jaar.
- De verzoeken tot voornaamstoevoeging door personen die een verzoek tot verkrijging van de
Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voorna(a)m(en) hebben en dit willen verhelpen.
- De M kaart met een vermelding'duurzaam verblijf voor een begunstigde van het
terugtrekkingsakkoord die wordt afgegeven aan de houder van een geldige E+ of een geldige F+
kaart.

Artikel5:
De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken welke krachtens de wet, een koninklijk
besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeVe van de
gemeenten onderworpen zijn.

Artikel6:
Zijnvan de belasting vrijgesteld:de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee
gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut, sociale verzekeringsfondsen en
ziekenfondsen.

Artikel 7:
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke aan contante
inning wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een kohierbelasting.
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ArtikelS:
Dit reglement treedt in werking op 1 'februari 2021

Opgemaakt op 28 januari 2021

An Craninckx
algemeen directeur

Bart De Vos
voorzitter
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