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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 29 AUGUSTUS 2018

Aa

nwezig: Marina Stas, voorzitter,

Tania Roskams, waarnemend burgemeester,
Paul Duerinckx, Gilberte Muls, Davy Suffeleers, Jo Pierson, Geert Bovyn en Hugo Simoens,
schepenen,
Theo Francken, Raf De Canck, Tom De Winter-Pieters, Hedwig Verbeke, Ellen Lammens, Herman
Vangilbergen, Andries Hofkens, Walter Vangoidsenhoven, Werner Boullart, Alfons Creuwels, Joseph
Wierinckx, lvan Vanderzeypen, Pascale Alaerts, Jan Van Brusselt, Daan Wij en Georges Ons,
raadsleden,
Johan Geens, algemeen directeur,

Openbare zitting

Belastingreglement op afgifte administratieve stukken
484 - Belastingen. Taksen
Fina nciën
De gemeenteraad;

Feiten en context
Naar aanleiding van de wet van L8 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en
bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing wordt
de procedure om van voorna(a)m(en) te veranderen vanaf L augustus 20L8 volledig overgedragen
aan de gemeenten. De wet bepaalt de voorwaarden en de procedure.
De gemeenteraad kan in alle autonomie beslissen om de verzoeken tot voornaamsverandering te
onderwerpen aan een belasting. Er zijn wel een aantal restricties.
Personen die van naam willen veranderen, moeten nog altijd een verzoek richten tot de minister van

justitie.
Het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken van 28 februari 2018
Juridische achtergronden
Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een
aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen
hiervan betreft
Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het
oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
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Omzendbrief van 11juli 2018 betreffende de wet van L8 juni 2018 houdende diverse bepalingen
inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van
geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt overgedragen
aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure ervan worden
geregeld.

Het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken van 28 februari 2018.

Argumentatie
Zoals eerder aangegeven wordt de bevoegdheid inzake verandering van voorna(a)m(en)

overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand. De wet bepaalt ook de voorwaarden en
procedure. De gemeenteraad mag zelf beslissen over het bedrag van de belasting, dit onder
bepaalde voorwaarden:

.
De belasting verschuldigd door transgenders mag niet meer dan 10 procent van het door de
gemeente vastgestelde gewone tarief bedragen.
o
De personen bedoeld in de artikelen 11bis, 5 3, derde lid, 15, $ 1, vijfde lid, en 21, 5 2,
tweede lid, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, worden vrijgesteld van gemeentelijke
belasting.
Er

wordt voorgesteld om l-00 euro belasting aan te rekenen. Dit bedrag is billijk omdat de aanvrager

daar bovenop nog de kosten moet betalen voor het aanpassen en afleveren van een aantal
administratieve stukken zoals een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs, e.a.
De tarieven worden als volgt vastgesteld

.
.
.

Aanvragen voornaamsverandering via de normale procedure 100 euro
Aanvragen voornaamsverandering transgenders 10 euro
Aanvraag voornaamsverandering voor personen bedoeld in de artikelen L1"bis, $ 3, derde lid,
15, 5 1, vijfde lid, en 21, 5 2, tweede lid, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, worden
vrijgesteld van gemeentelijke belasting.
Om te vermijden dat personen op een lichtzinnige manier met dergelijke aanvragen omgaan, wordt
daarnaast voorgesteld om voor een tweede en volgende aanvraag 300 euro te vragen. Transgenders

moeten dan 30 euro betalen.
Financieel
Financiële ontvangsten ingevolge de aangerekende belasting.

Besluit

Artikel 1. Het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken van 28 februari 20L8 op
te heffen en als volgt goed te keuren:
"Art.1. Erwordt een belasting geheven op de afgifte van administratieve stukken of aanvragen
van voornaamsverandering opgesomd onder artikel 3 van dit reglement. De belasting is
verschuldigd door de persoon aan wie het stuk wordt afgeleverd of door diegene die de
voornaa msvera n deri ng aa nvraagt of z'rj n wette lij ke vertegenwoo rd iger.
Art.2. ln voorkomend geval worden de prijzen voor de afgifte van onderhavige administratieve
stukken als volgt afgerond: bedragen onder 0,50 eurocent worden afgerond naar de lagere

ó
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eenheid in EUR en bedragen vanaf 0,50 eurocent worden afgerond naar de hogere eenheid in
EUR.

Art. 3. De belasting wordt als volgt vastgesteld:
-Op de afgifte van elektronische identiteitskaarten voor Belgen en elektronische
vreemdelingenkaarten voor vreemdelingen van méér dan 12jaar oud:
Voor een kaart aangevraagd via de normale procedure of voor de hernieuwing van een verlopen
identiteitskaart of verblijfsvergunning aangevraagd via de normale procedure en tegen teruggave
van het oude document: 5,00 EUR verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD
Binnenlandse Zaken

Voor een duplicaat wegens verlies of diefstal: 1"0,00 EUR verhoogd met de kostprijs aangerekend

door FOD Binnenlandse Zaken
Voor een vervangende identiteitskaart of verblijfvergunning via de spoedprocedure "dringende
aanvraag": 24,00 EUR verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD Binnenlandse Zaken en
de daaraan gekoppelde transportkosten
Voor een identiteitskaart of vreemdelingenkaart via de spoedprocedure "zeer dringende
aanvraag": 20,00 EUR verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD Binnenlandse Zaken en
de daaraan gekoppelde transportkosten.
De afgifte van een eerste elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart die wordt
uitgereikt op de leeftijd van L2 jaar is volledig gratis.
-De afgifte van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf
jaar (Kids-ld) aangevraagd via de normale procedure en de hernieuwing van een verlopen
identiteitsdocument aangevraagd via de normale procedure en tegen teruggave van het oude

document is volledig gratis,
Voor de afgifte van een vervangend identiteitsdocument (duplicaat) aangevraagd via de normale
procedure: 0,00 EUR (enkel de kostprijs aangerekend door FOD Binnenlandse Zaken)
Voor een identiteitsdocument aangevraagd via de spoedprocedure "dringende aanvraag" en
"zeer dringende aanvraag":0,00 EUR (enkel de kostprijs aangerekend door FOD Binnenlandse
Zaken en de daaraan gekoppelde transportkosten).
-Op de afgifte van een reispas
Aan personen tot en met 15 jaar:
via de normale procedure : de kostprijs aangerekend door FOD Buitenlandse Zaken verminderd
met 20,00 EUR
via de spoedprocedure: de kostprijs aangerekend door FOD Buitenlandse Zaken en de daaraan
gekoppelde transportkosten verminderd met 20,00 EUR
Aan personen van 16 en 17 iaar;
via de normale procedure: de kostprijs aangerekend door FOD Buitenlandse Zaken verminderd
met 5,00 EUR
via de spoedprocedure: de kostprijs aangerekend door FOD Buitenlandse Zaken en de daaraan
gekoppelde transportkosten verminderd met 20,00 EUR
Aan personen vanaf L8 jaar:
via de normale procedure: 15,00 EUR verhoogd met de kostprijs van FOD Buitenlandse Zaken
via de spoedprocedure: 20,00 EUR verhoogd met de kostpr¡js aangerekend door FOD
Buitenlandse Zaken en de daaraan gekoppelde transportkosten
een 64 blz reispas: 20,00 EUR verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD Buitenlandse
Zaken

-Reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen ingeschreven in België:
Aan personen tot en met 15 jaar:
a
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via de normale procedure: de kostprijs aangerekend door FOD Buitenlandse Zaken verminderd
met 20,00 euro
via de spoedprocedure: de kostprijs aangerekend door FOD Buitenlandse Zaken en de daaraan
gekoppelde transportkosten verminderd met 20,00 euro
Aan personen van 16 en 17 jaar:
via de normale procedure: de kostprijs aangerekend door FOD Buitenlandse Zaken verminderd
met 5,00 euro
via de spoedprocedure: de kostprijs aangerekend door FOD Buitenlandse Zaken en de daaraan
gekoppelde transportkosten verminderd met 20,00 euro
Aan personen vanaf 18 jaar:
via de normale procedure: 15,00 verhoogd met de kostprijs van FOD Buitenlandse Zaken
via de spoedprocedure: 20,00 euro verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD
Buitenlandse Zaken en de daaraan gekoppelde transportkosten.
-Op de afgifte van elektronische rijbewijzen, elektronische voorlopige rijbewijzen en
internationale rijbewijzen: 5,00 EUR verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD Mobiliteit
Voor de afgifte van een vervangend rijbewijs wegens verlies of diefstal (duplicaat): 10,00 EUR
verhoogd met de kostprijs aangerekend door FOD Mobiliteit
Voor de afgifte van een trouwboekje: 20,00 EUR
- Op de aanvraag tot voornaamsverandering: 100 EUR voor de eerste aanvraag en 300 EUR vanaf
de tweede aanvraag. t0%van voormelde bedragen voor transgenders. De personen bedoeld in
de artikelen 1"1"bis, S 3, derde lid, 15, 5 1, vijfde lid, en 2L, $ 2, tweede lid, van het Wetboek van

de Belgische nationaliteit, worden vrijgesteld van deze belasting. Deze belasting is verschuldigd
bij inwilliging van de aanvraag, met andere woorden op het ogenblik van de overschrijving van de
voornaamsverandering in de registers van de burgerlijke stand.
Art.4. Voor het overige zijn vrijgesteld van belastingen:
De stukken die kosteloos moeten worden afgeleverd krachtens een wet, een koninklijk besluit,
een decreet of reglement.
De stukken onderworpen aan de betaling van een speciaal recht ten voordele van de gemeente
krachtens een wet, een koninklijk besluit, een decreet of reglement.
Art.S. De aan de belasting onderworpen personen die een verzoek tot het bekomen van een stuk
indienen of bij de inwilliging van de voornaamsverandering, moeten op dat ogenblik het bedrag
van de belasting contant of elektronisch betalen. Bij gebreke van betaling wordt de belasting

ingekohierd en wordt ze een kohierbelasting.
Art.6. Bij niet betaling geschiedt de invordering der belastingen overeenkomstig de bepalingen
van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelast¡ngen, zoals gewijzigd tot op heden.
Art.7. De belastingschuldige ( of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag een bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet op straffe van nietigheid, schriftelijk en ondertekend en gemotiveerd worden
ingediend.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van d.rie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Op basis van
art.9 van het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen, is het voor de gemeente niet langer
verplicht voor elk bezwaar een hoorzitting te organiseren.
Alleen als bij het indienen van het bezwaar de belastingschuldige hiernaar uitdrukkelijk vraagt, bij
middel van een duurzame drager (brief, elektronische informatiedrager, fax of e-mail) vindt er
a
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nog een hoorzitting plaats. Het college van burgemeester en schepenen zalten gepaste tijde
datum en het uur mededelen.
De bevoegde overheid handelt als administratieve overheid, bezwaren over de wettigheid van de
verordening worden niet behandeld.
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaaldaarvoor is
aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indieningvan het bezwaarschrift een
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en , in voorkomend geval, zijn
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel directeur. De ontvangstmelding kan via een
duurzame drager worden doorgestuurd.
De beslissingstermijn voor de bevoegde overheid bedraagt zes maanden, eventueel te verlengen
met drie maanden in geval van ambtshalve vestiging.
Art. 8. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel Vll, hoofdstukken L, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met L75 van het uitvoeringsbesluit van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen van toepassing voor zover zij niet specifiek de belastingen
op de inkomsten betreffen.
Art. 9. Deze belasting treedt in werking op 1 september 2018."
Art. 2. Dit besluit bekend te maken conform artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Art.3. Een afschriftvan de huidige beslissing overte maken aan de provinciegouverneur,
overeenkomstig artikel 253 5 L, 3'van het gemeentedecreet,
Uitslag der stemming:
Stemmen ja: 20 Tania Roskams, Paul Duerinckx, Gilberte Muls, Davy Suffeleers, Jo Pierson, Geert
Bovyn, Theo Francken, Raf De Canck, Tom De W¡nter-Pieters, Hedwig Verbeke, Ellen Lammens,
Herman Vangilbergen, Andries Hofkens, Walter Vangoidsenhoven, Werner Boullart, Alfons Creuwels,
Jan Van Brusselt, Daan Wij, Georges Ons en Marina Stas.
Onthouden zich: 3 Joseph Wierinckx, lvan Vanderzeypen en Pascale Alaerts.

Bijlagen
- omzendbrief voornaamsverandering.pdf
- wet 18062018 voornaamsverandering.pdf
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Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
get. Johan Geens

De

voorzitter,

get. Marina Stas
Voor eensluidend uittreksel
Afgeleverd: 4 september 2018

De algemeen directeur,

De voorz¡tter,

AJ,

Marina Stas
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