Belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken door de afdeling burgerzaken voor de
12
aanslagjaren 2014 tot en met 2019: vaststellen
Art. 1. Een gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken door de afdeling burgerzaken wordt
vastgesteld voor een termijn aanvangend vanaf 01 november 2016 en eindigend op 31 december 2019.
Art. 2. De belasting bedraagt op de administratieve stukken afgeleverd aan vreemdelingen:
• voor de vernieuwing, de verlenging of de vervanging van een attest van immatriculatie model A of B:
5,00 euro;
• voor ieder duplicaat: 7,50 euro;
• alle bijlagen afgeleverd conform het koninklijk besluit van 08 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, het laatst gewijzigd bij
koninklijk besluit van 17 juli 2013: 10,00 euro;
• verlenging van één van bovenvermelde bijlagen: 5,00 euro;
• afgifte van een arbeidskaart: 10,00 euro.
De belasting bedraagt voor de eerste aflevering elektronische vreemdelingenkaart (is de omwisseling van
de kartonnen kaart): 10,00 euro.
Art. 3. De belasting bedraagt voor de elektronische identiteitskaarten voor de Belgische onderdanen en de
vreemdelingen:
• een gewone aflevering elektronische identiteitskaarten: 17,00 euro met uitzondering van de
elektronische identiteitskaarten voor de 12-jarigen (eerste elektronische identiteitskaart): gratis;
• biometrische kaarten en verblijfstitels (vreemde onderdanen derde landen): 20,00 euro;
• een duplicaat elektronische identiteitskaart ongeacht de leeftijd: 17,00 euro;
• een extreme spoedprocedure optie 2: 127,60 euro;
• een spoedprocedure optie 1: 84,00 euro;
• aanvraag van een duplicaat van de pin- en pukcode: 5,00 euro.
Art. 4. De belasting voor het afleveren van een kids-id bedraagt voor:
• een gewone aflevering van een kids-id: 7,50 euro;
• een tweede kids-id gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van éénzelfde gezin die op hetzelfde adres
ingeschreven zijn. Dit tarief is van toepassing voor zowel de dringende als de zeer dringende aanvragen:
55,60 euro;
• een extreme spoedprocedure optie 2: 127,60 euro:
• een spoedprocedure optie 1: 84,00 euro;
Art. 5. De belasting bedraagt op de identiteitsbewijzen voor vreemde kinderen beneden de twaalf jaar:
• voor de kinderpasjes zonder foto: gratis;
• voor de kinderpasjes met foto: 1,25 euro;
• elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen: 6,50 euro.
Art. 6. De belasting bedraagt op de afgifte van reispaspoorten:
• voor de afgifte van een reispaspoort voor kinderen beneden de 18 jaar: gratis;
• voor de afgifte van een reispasport: 10,00 euro.
Art. 7. De belasting bedraagt op de afgifte van allerlei andere getuigschriften, uittreksels, afschriften, legalisaties,
vergunningen enz. die ambtshalve of op verzoek worden uitgereikt:
• voor de stukken aan het zegelrecht onderworpen: 0,75 euro per bladzijde, met een minimum bedrag
van 1,50 euro;
• voor de stukken niet aan het zegelrecht onderworpen: 2,50 euro per exemplaar; uitzondering: eenmalige
afgifte bij geboorte, huwelijk of overlijden: 10 uittreksels voor sociale doeleinden: 2,50 euro.
Art. 8. De belasting bedraagt voor de afgifte van een slachtbewijs: 5,00 euro.
Art. 9. De belasting is verschuldigd bij de aanvraag.
Art. 10. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen de belastingsaanslag bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van
burgemeester en schepenen of via e-mail op het e-mailadres belastingen@oostrozebeke.be worden
ingediend, ondertekend zijn en worden gemotiveerd. De indiening van het bezwaar moet, op straffe van
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de contante inning. Het wordt
gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
•
de naam, hoedanigheid, het adres of zetel van de belastingschuldige;
•
het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen;
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk
vermelden in zijn bezwaar.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verzonden, binnen de vijftien kalenderdagen na de
indiening ervan naar enerzijds de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en
anderzijds de financieel beheerder.
Art. 11. De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. De belasting is onmiddellijk
eisbaar. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
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Art. 12. In afwijking van artikel 11 geldt voor artikel 2 tot en met 8 dat ook betaald kan worden of basis van een
factuur bij afgifte van de aangevraagde stukken.
Art. 13. Zijn van de belasting vrijgesteld:de stukken die krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere
overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur moeten worden afgegeven;
Art. 14. De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, die krachtens een wet, een koninklijk besluit
of een overheidsverordening al aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen
is.
Art. 15. Zijn van de belasting vrijgesteld de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en daarmede
gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut.
Art. 16. De personen of instellingen, die weigeren de in artikel 2 vastgestelde belasting te betalen, moeten het
bedrag van de belasting in bewaring geven in handen van de financieel beheerder, totdat de bevoegde
overheid op hun bezwaar beschikt heeft.
Art. 17. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, het laatst gewijzigd bij
decreet van 17 februari 2012, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis
van het wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van
dit wetboek van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 18. Deze beslissing treedt in werking op 1 november 2016.
Art. 19. Een kopie van dit besluit wordt verzonden naar de gouverneur

