BELASTING OP AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN
Besluit:
Artikel 1
Akkoord te gaan om het besluit d.d. 1 juni 2017 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het
belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, in te trekken op datum van 1 januari
2018.
Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2018 en voor een periode eindigend op 31 december 2019, wordt een
belasting gevestigd op de afgifte van administratieve stukken. Deze belasting is verschuldigd door de
persoon of de rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd.
Artikel 3
Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:
a)

op de afgifte van de reispassen:

gewone procedure voor een nieuwe reispas:
spoedprocedure voor een nieuwe reispas:

9,00 euro
30,00 euro

b)

op de afgifte van allerlei andere getuigschriften, uittreksels, afschriften, legalisaties,
vergunningen, enz., die ambtshalve of op verzoek worden uitgereikt:

1.

op de afgifte van een uittreksel uit het vergunningenregister: 25,00 euro

2.

op de afgifte van een uittreksel uit het plannenregister: 25,00 euro

3.

op de afgifte van een planologisch attest: 50,00 euro

4.

op de afgifte van een stedenbouwkundig attest: 50,00 euro

5.

op de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundige weigering
waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling vereist is: 25,00 euro

6.

op de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundige weigering
waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is: 50,00 euro

7.

op de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundige weigering voor
terreinaanlegwerken of technische werken: 25,00 euro

8.

op de afgifte van een vergunning of weigering tot verkavelen:
-

100,00 euro per goedgekeurd of geweigerd lot binnen de verkaveling, met een minimum
van 250,00 euro voor een verkaveling zonder wegenis

-

150,00 euro per goedgekeurd of geweigerd lot binnen de verkaveling, met een minimum
van 375,00 euro voor een verkaveling met wegenis

9.

op de afgifte van een vergunning of weigering tot wijziging van een verkaveling: 250,00 euro

10.

op de afgifte van een wegsignalisatievergunning zonder omleidingsroute voor de
weggebruikers: 50,00 euro

11.

op de afgifte van een wegsignalisatievergunning met omleidingsroute voor de weggebruikers:
100,00 euro

12.

op alle administratieve verrichtingen in het kader van het verplicht openbaar onderzoek, zoals
bepaald in de stedenbouwkundige procedures en verkavelingvergunningsprocedures in het
decreet op de ruimtelijke ordening en zoals bepaald in de milieuvergunningsprocedure in het

milieuvergunningdecreet: 25,00 euro, vermeerderd met de werkelijke portkosten per adres voor
de in het kader van genoemd openbaar onderzoek geschreven en verzonden brieven
13.

op de afgifte van een verblijfsvergunning aan vreemdelingen bedraagt het tarief 0,80 euro of de
eventueel later gewijzigde som die de gemeente zelf dient te betalen als reële kostprijs van de
kaart, vermeerderd met 2,20 euro gemeentebelasting

14.

voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart wordt

15.

16.

17.

a.

16,00 euro aangerekend voor de gewone procedure, vermeerderd met 4,00 euro
gemeentebelasting

b.

84,00 euro aangerekend voor de spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro
gemeentebelasting

c.

127,60 euro aangerekend voor de extreme spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro
gemeentebelasting

d.

95,70 euro aangerekend voor de extreme spoedprocedure met centrale levering in Brussel,
vermeerderd met 3,00 euro gemeentebelasting

voor de afgifte van een elektronische vreemdelingenkaart zonder biometrische kenmerken wordt
a.

16,00 euro aangerekend voor de gewone procedure, vermeerderd met 4,00 euro
gemeentebelasting

b.

84,00 euro aangerekend voor de spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro
gemeentebelasting

c.

127,60 euro aangerekend voor de extreme spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro
gemeentebelasting

voor de afgifte van een elektronische vreemdelingenkaart met biometrische kenmerken wordt
a.

19,20 euro aangerekend voor de gewone procedure vermeerderd met 4,00 euro
gemeentebelasting

b.

84,00 euro aangerekend voor de spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro
gemeentebelasting

voor de afgifte van een Kids-ID wordt:
a.

6,40 euro aangerekend voor de gewone procedure, vermeerderd met 0,60 euro
gemeentebelasting

b.

84,00 euro aangerekend voor de spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro
gemeentebelasting

c.

127,60 euro aangerekend voor de extreme spoedprocedure, vermeerderd met 3,00 euro
gemeentebelasting

d.

95,70 euro aangerekend voor de extreme spoedprocedure met centrale levering in Brussel,
vermeerderd met 3,00 euro gemeentebelasting

e.

bij de gelijktijdige afgifte van een Kids-ID volgens de spoed- of extreme spoedprocedures
onder punt 17 b), 17 c) en 17 d), wordt voor een tweede en volgende kind van hetzelfde
gezin dat op hetzelfde adres staat ingeschreven, 55,60 euro aangerekend

18.

voor de afgifte van het rijbewijs in bankkaartmodel en voor de afgifte van het voorlopig
rijbewijs in bankkaartmodel wordt de kostprijs, aangerekend door de federale overheid,
vermeerderd met 5,00 euro gemeentebelasting

19.

voor de afgifte van het internationaal rijbewijs wordt de kostprijs, aangerekend door de federale
overheid, vermeerderd met 4,00 euro gemeentebelasting
c)

op allerlei andere getuigschriften, uittreksels, vergunningsaanvragen en zo meer:

1.

voor het kappen van bomen waarvoor een kapvergunning vereist is: 35,00 euro per
vergunningsaanvraag
van de belasting zijn vrijgesteld de bomen die gekapt moeten worden omwille van de
openbare veiligheid

2.

voor de afgifte van een huwelijksboekje: 20,00 euro voor een huwelijksboekje

3.

voor de afgifte van een verklaring van eenzijdige beëindiging van de wettelijke
samenwoning: de kostprijs gevraagd door de gerechtsdeurwaarder voor betekening
van de verklaring.

Artikel 4
De belasting is niet toepasselijk op:
a)

de stukken afgeleverd aan openbare besturen, openbare instellingen en rechterlijke overheden,
voor zover het gaat om bestuurlijke doeleinden

b)

de ingevolge wetvoorschriften kosteloos te verstrekken stukken

c)

de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties

d)

de afgifte van stukken welke krachtens een wet, een KB of een overheidsverordening reeds aan
de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen is. Uitzondering wordt
gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste gemeenten
ambtshalve toekomen en waarvan sprake is in de tarieven, gevoegd bij de wet op de consulaireen kanselarijrechten

e)

de machtigingen met betrekking tot activiteiten die, als dusdanig, reeds het voorwerp zijn van de
heffing van een belasting of een retributie ten behoeve van de gemeente

f)

de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de NMBS, De
Lijn en de openbare autobusdiensten

g)

stukken afgeleverd aan eenieder die deze nodig heeft om een tewerkstelling te bekomen, te
kunnen solliciteren of om deel te nemen aan examens of proeven met het oog op eventuele
aanwerving

h)

de afgifte conform artikel 2 b)10 en artikel 2 b)11 van een wegsignalisatievergunning met of
zonder omleidingsroute voor de weggebruikers voor werken die door of in opdracht van de
nutsmaatschappijen worden uitgevoerd, alsook de werken die in opdracht van de gemeente
Schoten worden uitgevoerd.

Artikel 5
De particulieren en de private instellingen die wensen dat de gevraagde administratieve bescheiden
hun per post zouden toegezonden worden, dienen het bedrag van de verzendingskosten vooraf aan de
betrokken dienst over te maken, zelfs indien de afgifte van de te verstrekken stukken kosteloos is.
Artikel 6
De belasting is invorderbaar op het ogenblik van respectievelijk de aanvraag of de aflevering van het
stuk. Zij wordt contant ingevorderd door middel van de afgifte van een kwitantie, een plaat, een vignet
of enig ander onderscheidingsteken.
Artikel 7
De belastingplichtigen moeten bij aanvraag bij het gemeentebestuur een bedrag gelijk aan de
vermoedelijke belasting in bewaring geven bij de bevoegde ambtenaar, tegen afgifte van een
ontvangstbewijs, dat op elk verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden
getoond. Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contante belasting
worden geboekt indien geen tegenbericht van de belastingplichtige bij het gemeentebestuur toekomt
uiterlijk de dag vóór deze waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken. Bij gebrek aan contante
betaling of in geval deze niet gelijk is aan de reële belastingschuld, berekend op basis van de gegevens

waarover het gemeentebestuur nadien beschikt, zal door het college van burgemeester en schepenen
worden overgegaan tot opname in een kohier, of respectievelijk terugbetaling van het verschil.
Artikel 8
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure, gebeuren volgens de bepalingen vervat in het
gelijknamige decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen).
Artikel 9
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
Gemeentedecreet. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden aangaande dit
reglement.
Artikel 10
Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig artikel 253 van het Gemeentedecreet worden
verzonden aan de provinciegouverneur.

