
PROVINCIE GEMEENTE ARRONDISSEMENT
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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
d.d. 25 FEBRUARI 2013

=================================================
Aanwezig :

Verontschuldigd :

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, , Kemland Roger, Bevers Paul, Willemse Renilde, Vermeiren Eric,
Fransen Willy, Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Van Dun Diede,
De Backer Jelle, Nobels Patrick, raadsleden;
Adams Bart, gemeentesecretaris;
Van De Mierop August, Peeraer Matthijs, raadsleden

De Gemeenteraad, O.Z.,
14. Gemeentebelasting op het afleveren van elektronische identiteitskaarten en elektronische

vreemdelingenkaarten. Aanpassing. Goedkeuring.
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010
en 17 februari 2012;

Gelet op het rondschrijven van Minister Joelle Milquet van Binnenlandse Zaken d.d. 21 december
2012, inzake de nieuwe tarieven voor de elektronische identiteitskaarten en de elektronische
vreemdelingenkaarten;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d. d. 31 mei 2010, houdende de vaststelling van het
belastingreglement inzake de afgifte van elektronische identiteitskaarten en verblijfsbewijzen voor
vreemdelingen;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het college van burgemeester en schepenen d.d. 13 februari 2013;
Gelet op de stemming over het agendapunt, waarbij 14 ja-stemmen en 5 onthoudingen

worden uitgebracht (ja-stemmen: Cuylaerts Dorien, Van Nyen Lieven, Van den Eijnden Bob, Boeckx
Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, Hermans Frans, Vermeiren Eric, Stoffelen Nathalie,
Cuylaerts Nathalie, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick; onthoudingen: Kemland
Roger,Bevers Paul, Willemse Renilde, Fransen Willy, Jacobs Jack);

Besluit met 14 ja-stemmen bij 5 onthoudingen:
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op de afgifte van
elektronische identiteitskaarten en elektronische vreemdelingenkaarten.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de personen aan wie de identiteitskaarten en elektronische
vreemdelingenkaarten door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.
Artikel 3
Het bedrag van de belasting voor elektronische identiteitskaarten en elektronische
vreemdelingenkaarten wordt vastgesteld op het bedrag aangerekend door de hogere overheid,
verhoogd met een belasting van € 2,00 en eventueel te verhogen met de kosten van een
spoedprocedure.
Het bedrag van de belasting voor elektronische identiteitskaart (KIDS-ID) aan Belgische kinderen
onder de 12 jaar wordt vastgesteld op het bedrag aangerekend door de hogere overheid eveneens te
verhogen met de kosten van een eventuele spoedprocedure.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van een spoedprocedure, worden de kosten ervan verhoogd met
een belasting van € 5,00.
Artikel 4
De belasting is evenwel niet verschuldigd bij de aflevering van de eerste elektronische identiteitskaart
of een verblijfsbewijs voor vreemdelingen aan een kind dat de leeftijd van 13 jaar niet heeft bereikt.
Artikel 5
De belasting wordt door de titularis contant betaald bij ondertekening van het basisdocument.
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.


