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01. Belasting op de afgifte van elektronische identiteitskaarten en reispassen
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen
ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de
elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, verder MB van 15 maart 2013;
Gelet op het feit dat de kostprijs van de reispassen bepaald worden door de FOD buitenlandse zaken,
buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking;
Gelet op de e-mail van 25 maart 2014 van het bestuurlijk toezicht ter verbetering van het reglement;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de vraag van mevr. L. Verstrepen of al deze voorgestelde aanpassingen een invloed hebben
op de eerste drie maanden van dit jaar, waarop ontkennend wordt geantwoord omdat er geen
vernietiging is geweest en gelet op de vraag of het onderscheid inwoners en niet-inwoners niet evident
is, waarop schepen L. Wouters antwoordt dat de formulering is voorgesteld door het bestuurlijk
toezicht;
Beslist eenparig:
Art.1. Met ingang van heden tot en met 31 december 2019 wordt een gemeentebelasting gevestigd op
de afgifte door het gemeentebestuur van een elektronische vreemdelingenkaart en van een
elektronische identiteitskaart aan personen meer dan 12 jaar oud en op de afgifte van de
elektronische identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar en de afgifte van reispassen.
Art.2 Volgende basistarieven worden gehanteerd:
Identiteitskaarten
Elektronische identiteitskaarten afgeleverd aan personen van 12 jaar en ouder:
1. Aflevering volgens de normale procedure

€

15,20

2. Aflevering via spoedprocedure

€ 116,20

3. Aflevering via extreme spoedprocedure

€ 181,30

Elektronische identiteitskaarten afgeleverd aan personen onder 12 jaar:
1. Aflevering volgens de normale procedure

€

6,10

2. Aflevering via spoedprocedure

€ 109,80

3. Aflevering via extreme spoedprocedure

€ 174,20

Elektronische vreemdelingenkaart:
1. Aflevering volgens de normale procedure

€

2. Aflevering via spoedprocedure

€ 116,20

3. Aflevering via extreme spoedprocedure

€ 181,30
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15,20

Reispassen
Reispassen met normale procedure
1. Reispas 5 jaar met 32 pagina's

€

71,00

2. Reispas 5 jaar met 32 pagina's onder 18 jaar

€

41,00

3. Reispas 5 jaar met 64 pagina's

€ 240,00

4. Reispas 5 jaar met 64 pagina's onder 18 jaar

€ 210,00

Reispassen met 32 pagina's met spoedprocedure
1. Reispas 5 jaar met 32 pagina's

€ 240,00

2. Reispas 5 jaar met 32 pagina's onder 18 jaar

€ 210,00

Art.3. De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie het stuk door het gemeentebestuur op
aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt. Bij de aflevering van een elektronische identiteitskaart
volgens de dringende of zeer dringende spoedprocedure, zullen de volledig aangerekende kosten
door de aanvrager dienen gedragen te worden.
Art.4. Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting, in consignatie worden gegeven bij de
financieel beheerder indien het stuk niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgeleverd worden.
Art.5. De belasting moet bij de afgifte van het stuk contant worden betaald tegen afgifte van een
betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting ingekohierd.
Art.6. De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamige het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en
wijzigingen.
Art.7. De belastingen, vastgesteld in artikel 2, volgen de eventueel later gewijzigde som die de
gemeente zelf dient te betalen als reële kostprijs van de kaart zoals bepaald door de FOD
binnenlandse
zaken
en
FOD
buitenlandse
zaken,
buitenlandse
handel
en
ontwikkelingssamenwerking.
Art.8. Dit belastingreglement vervangt alle voorgaanden terzake.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens de gemeenteraad.
get. E. Sysmans
secretaris

E. Sysmans
secretaris
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Voor gelijkvormig afschrift,

get. S. Peremans
voorzitter

I. Wynants
burgemeester

