UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 17 december 2020

Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig: MM. S. Vandermeulen, voorzitter; P. Reekmans, burgemeester,
Arrondissement Leuven
K. Vanwinkelen, H. Hendrickx, H. Holsbeeks, T. Struys, schepenen;
GEMEENTE

3380 GLABBEEK

G. Holsbeek, G. Amauts, H. Amauts, Y. Sterkendries, M. Willems,
J. Vangroenendael, K. Ceuleers, R. Vergeylen, K. Lentacker H. Vanbrabant en
K. Vanherck, raadsleden;
K. Wauters, algemeen directeur.
De gemeenteraad:

Belasting op administratieve stukken: belastingsreglement 2021-2025: wijziging.
Gelet op de desbetreffende bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen, zoals gecoördineerd door het KB van
10/04/1992 en bekrachtigd door de wet van 12/06/1992, en op het KB van 27/08/1993 tot
uitvoering hiervan;
Gelet op de wet van 24/12/1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincieen gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 15/03/1999;
Gelet op het KB van 12/04/1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor
het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschriften tegen een provincie- of
gemeentebelasting;
Gelet op het MB van 15/03/2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste
van de gemeenten voor de uitreiking van de identiteitskaarten en verblijfskaarten;
Overwegende de financiële toestand van de gemeente en dat voor de vorige jaren eveneens
een belasting gevestigd was met het oog op het ondervangen van de financiële last verbonden
aan de afgifte van bepaalde stukken;
Overwegende dat hoe langer hoe meer blijkt dat de gemeente voor bepaalde stukken toch een
vergoeding moet vragen, daar deze soms aanzienlijke kosten met zich brengen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 waarbij de belasting op
administratieve stukken werd vastgelegd;
Op voorstel van het College;
Met 15 stemmen voor en 2 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1: Er wordt voor de belastingsjaren 2021-2025 onder navolgende voorwaarden, een
belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en andere administratieve stukken. De
belasting valt ten bezware van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de
gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.
Art. 2: De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:
a. Op de verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen:
- 1,00 Euro voor een immatriculatieattest.
- 18,00 Euro voor een verblijfskaart.
- 22,00 Euro voor biometrische verblijfskaarten.
Voor de spoedprocedure wordt dit bedrag voor de gewone verblijfskaart met levering bij
de gemeente 105,00 Euro.
- 50,00 Euro éénmalig per jaar bijkomend te betalen voor de vernieuwing of vervanging
van een A-kaart
b. Afleveren van nieuwe identiteitskaarten (kortweg genaamd EID) bepaald bij wet/K.B. van
25/03/2003):
- 18,00 Euro voor elke identiteitskaart.
Vrijstelling van deze belasting wordt verleend aan kinderen minder dan 13 jaar op datum
van de uitgifte van het basisdocument.
Voor de spoedprocedure wordt dit bedrag met levering bij de gemeente 105,00 Euro en
bij centrale levering te Brussel 135,00 Euro.
- 7 Euro voor kids-ID voor kinderen beneden 12 jaar.

Vervolg uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 17 december 2020:
Belasting op de aflevering van administratieve stukken 2021-2025: wijziging.
Voor de spoedprocedure wordt dit bedrag met levering bij de gemeente 95,00 Euro en bij
centrale levering te Brussel 125,00 Euro.
c. Op de afgifte van een paspoort (reispas):
- 70,00 Euro voor elke nieuw paspoort voor een meerderjarige volgens normale
procedure, in spoedprocedure 245,00 Euro en in superdringende procedure 300,00 Euro.
- 40,00 Euro voor een nieuw paspoort voor een minderjarige, 215,00 Euro voor een
aanvraag in spoedprocedure en in superdringende procedure 270,00 Euro.
d. Op de heraanvraag van pin- en pukcodes voor de geactiveerde elektronische kaarten 5,00
Euro.
e. Op de afgifte van rijbewijzen: 24,00 Euro voor een elektronisch rijbewijs
f. Op de aanvraag tot voomaamswijziging: 100,00 Euro.
Aanvraag tot voomaamswijziging voor transgenders 10,00 Euro en gratis voor
vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en over geen voornaam
beschikken.
g. Huwelijksboekjes: 25 Euro.
Deze prijs omvat de prijs van het boekje en de belasting op het afleveren van een
huwelijks getuigschrift.
h. Op de afgifte van overige attesten of documenten: per exemplaar 5,00 Euro.
i. Op de afgifte van vergunningen:
- Afgeleverde goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning:
- 15 Euro: zonder openbaar onderzoek of 50 Euro met openbaar onderzoek
- 50 Euro per woonentiteit: voor gezinswoning/ meergezinswoning/ woonentiteit
- Verkavelingsvergunningen:
- 50 Euro per toegestane bouwkavel: voor afgeleverde goedgekeurde
verkavelingsvergunning of wijziging van verkavelingsvergunning.
- V astgoedinfo:
- 50 Euro per administratief document en/of stedenbouwkundig uittreksel op de
afgifte van administratieve inlichtingen welke de notaris verzoekt op te geven bij het
opmaken van een verkoopakte (inzonderheid: stedenbouwkundige en planologische
inlichtingen; beschermmaatregelen zijnde genomen wegens Monument,
Landschap en Bosbeheer; onteigeningen opgenomen in een plan van aanleg of
onteigeningsplan; erfdienstbaarheden van openbaar nut; opname in register van
verontreinigde gronden; opname in inventaris van leegstaande gebouwen en/of
woningen zoals bedoeld in het Leegstandheffingsdecreet; ondergrondse inneming van
pijpleidingen;
milieu-inlichtingen; bestemmingen voor woonvernieuwingsgebied of
woningbouwgebied zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van
06/10/1998, voorkooprecht krachtens de Vlaamse Wooncode).
- 125 Euro voor een milieuvergunning klasse II
- 500 Euro voor de kosten (publicatie, advies, .. ) verbonden aan een milieuvergunning
klasse I.
- Afgifte van conformiteitattesten
- voor conformiteitsattesten van een woning: 62,50 Euro per woning
- voor conformiteitsattesten van een studenten(kamer): 12,50 Euro per kamer,
met een minimum van 62,50 Euro en een maximum van 1250,00 Euro.
Het bedrag is verschuldigd door de aanvrager van het conformiteitsattest.
Art. 3: De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk. Het
bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het aanbrengen, op het desbetreffende stuk,
van het bewijs van betaling, waarop het belastingsbedrag vermeld is. De aan de belasting
onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van één of ander stuk
indienen moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring
geven indien het document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden.

Vervolg uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 17 december 2020:
Belasting op de aflevering van administratieve stukken 2021-2025: wijziging.
Art. 4: Zijn van de belasting vrijgesteld:
a. De stukken die krachtens de wet, een koninklijk besluit of een andere
overheidsbepaling
kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgeven.
b. De stukken, die aan behoeftige personen worden afgegeven: de behoeftigheid wordt
vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk.
c. De machtiging met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties.
d. Geldig verklaren van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de
NMBS,
De Lijn, de staatpakketboten op de lijn Oostende- Dover en op de openbare
autobusdiensten.
e. Afgifte van nationaliteitsbewijzen aan kandidaten bij gemeenteraadsverkiezingen.
f. Bescheiden nodig bij sollicitatie. Deze vrijstelling geldt voor
- de al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen
- pas afgestudeerden
- laatstejaarsstudenten
- leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs
- werkzoekenden van wie het enige inkomen het bestaansminimum is.
g. Stukken afgegeven aan de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de
daarmee gelijkgestelde instellingen alsook de instellingen van openbaar nut.
Art. 5: De personen of instellingen die weigeren de in artikel 2 vastgestelde belasting te
betalen, moeten het bedrag van de belasting in bewaring geven in handen van de
gemeenteontvanger, tot dat de bevoegde overheid over hun bezwaar beschikt heeft. De
gemeenteontvanger geeft hiervoor een kosteloos ontvangstbewijs af.
Art. 6: Bij ontstentenis van betaling in der minne geschiedt de invordering van de belasting
overeenkomstig de wet van 24/12/1996.
Art. 7: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit, en in het bijzonder met de organisatie van het onderzoek de commodo et incommodo
en met de voorziene bekendmaking. In geval geen bezwaren worden geuit, wordt dit
reglement als definitief beschouwd. Zo wel, moet het ontwerpreglement terug voorgelegd aan
de gemeenteraad, ten einde het te bevestigen, te amenderen of in te trekken.
Art. 8: Deze verordening wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de raad.
De algemeen directeur,
(Get.) K. Wauters
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Voor eensluidend uittreksel.

De algemeen directeur,

K. Wauters
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e voorzitter,
Reekmans.

