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                                                             d.d. 26 mei 2014 
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Aanwezig : 
 
 
 
 
 
 
 

Van Nyen Lieven, voorzitter; 
Cuylaerts Dorien, burgemeester; 
Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, schepenen; 
De Visscher Wim, OCMW-voorzitter/schepen; 
Hermans Frans, Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse 
Renilde, Vermeiren Eric, Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer  
Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick, Eelen Danny, raadsleden; 
Adams Bart, gemeentesecretaris; 

  De Gemeenteraad, O.Z., 
04. Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken. Aanpassing. Goedkeuring. 
 Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de 
geschillenprocedure van gemeente – en provinciebelastingen, zoals gewijzigd; 
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2013, houdende de vaststelling 
van het belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken; 
 Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 januari 2014 
betreffende de vaststelling van de belasting bij afgifte van internationale rijbewijzen; 
 Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 Gelet op de bespreking; 
  Besluit met eenparigheid van stemmen : 
Artikel 1  
Vanaf heden tot en met 31 december 2019 wordt een belasting gevestigd op de aflevering van 
administratieve stukken. 
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente 
op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 
Artikel 3 
De bedragen van de belasting worden als volgt vastgesteld : 
a) op de afgifte van reispassen : 
     * € 5,00 voor elke nieuwe reispas 
     * gratis voor de afgifte reispassen voor kinderen jonger dan 18 jaar 
b) gratis : voor het identiteitsstuk afgeleverd aan een kind onder de 12 jaar bij zijn eerste inschrijving  
in de bevolkingsregisters of in het wachtregister.  
c) € 1,25 :op het afleveren van een identiteitsbewijs voor kinderen van vreemdelingen onder de leeftijd 
van 12 jaar. 
d) € 15,00 : op de afgifte van trouwboekjes. 
e) € 10,00 : op de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning. 
f) op de afgifte van een Europees rijbewijs in bankkaartmodel : 

gratis : op de afgifte van een voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel 
€ 5,00 : op de afgifte van een definitief rijbewijs in bankkaartmodel 

g) € 3,75 : op de afgifte van een internationaal rijbewijs. 
h) € 5,00 : op de afgifte van het document ‘Verklaring van Wettelijke Samenwoonst’ 
Artikel 4 
Van de belasting worden vrijgesteld : 

 de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen 
alsook de instellingen van openbaar nut. 

 De stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit, een besluit van de 
Vlaamse regering of een andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur 
dienen te worden afgegeven 

 De stukken, die aan behoeftige personen worden afgegeven, de behoeftigheid wordt 
vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk; 

 De machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties; 

 De stukken die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van de heffing van een belasting of 
retributie ten behoeve van de gemeente krachtens een wet, decreet of verordening; 

 De mededeling door de politie, aan de verzekeringsmaatschappijen, van de inlichtingen 
omtrent het gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen op de openbare weg; 

 De geldigheidsverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de 
N.M.B.S. en de openbare maatschappijen voor geregeld vervoer; 



 De bescheiden nodig voor het solliciteren voor een betrekking door werklozen (al dan niet 
uitkeringsgerechtigd), pas afgestudeerden, laatstejaarsstudenten, leerlingen van het laatste 
jaar secundair onderwijs of werkzoekende personen van wie het enig inkomen, het 
bestaansminimum is. De belanghebbende personen dienen zelf het bewijs te leveren dat ze 
voor vrijstelling in aanmerking komen en dat de bescheiden waarvoor ze de 
belastingvrijstelling vragen, bij het solliciteren nodig zijn; 

 Voor alle akten of getuigschriften, opgemaakt en afgeleverd voor de uitvoering van de wet 
betreffende het herstel van zekere schade, veroorzaakt aan private goederen 

De belasting is niet toepasselijk voor de afgifte van stukken die krachtens een wet, een koninklijk 
besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de 
gemeente onderworpen is. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten die de met het afgeven van 
reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen. 
Artikel 5 
Het bedrag van de belasting dient contant te worden betaald bij aanvraag, eventueel vermeerderd met 
eventuele verzendingskosten. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
                     Voor eensluidend uittreksel : 
op bevel : 
De Gemeentesecretaris,     De voorzitter van de gemeenteraad, 
 
 
 
 
 
 
 
Adams B.                        Van Nyen L. 


