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Zitting van 23.12.21

#Onderwerp : GR. Demografie. Reglement van 22 juni 2017 betreffende het innen van belastingen en
retributies op de afgifte van attesten, documenten en andere administratieve prestaties. Verlenging. #

Openbare zitting

200 FINANCIËN

230 Inkohiering - Facturatie

DE GEMEENTERAAD,
 
  
Gelet op zijn beraadslaging van 22 juni 2017 betreffende het reglement voor het innen van belastingen en
retributies op de afgifte van getuigschriften, documenten en andere administratieve prestaties;
 
Gelet op de kosten ten laste van de gemeente ingevolge de dienstverlening aan particulieren en de afgifte
van administratieve documenten en het billijk is om deze kosten te laten dragen door de begunstigden;
 
Overwegende dat de gemeentelijke overheid haar bevoegdheid tot het heffen van belastingen ontleent aan
artikel 170 § 4 van de Grondwet; dat het haar toekomt in het kader van haar fiscale autonomie om de
basissen en de grondslag te bepalen van de belastingen, waarvan zij de noodzakelijkheid bepaalt in functie
van de behoeften waarin zij meent te moeten voorzien, onder de enige beperking opgelegd door de
Grondwet, te weten de bevoegdheid van de wetgever om de gemeenten te verbieden bepaalde belastingen
te heffen; dat onder voorbehoud van de uitzonderingen bepaald door de wet, de gemeentelijke overheid
onder het toezicht van de voogdijoverheid de basis kiest van de belastingen die ze heft;
 
Overwegende dat het nodig is het huidige reglement te herzien omdat bepaalde retributies zijn afgeschaft;
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Overwegende dat de gemeenteraad het noodzakelijk heeft geacht om de afgifte van administratieve
documenten en de dienstverlening aan particulieren voor demografische diensten met betrekking tot dit
reglement te belasten, teneinde bijkomende inkomsten te bekomen om de uitgaven van algemeen belang
waaraan de gemeente het hoofd moet bieden, te financieren;
 
Gelet op de omzendbrieven van 20 mei 2016 en 5 juli 2016 van de "FOD Binnenlandse Zaken"
betreffende de administratieve verenvoudiging bij het afleveren van attesten;
 
Gelet op de brief van 15 maart 2017 van "BRULOCALIS" en "easy.brussels" betreffende de afgifte van
online attesten – Integratie van attesten beschikbaar in “Mijn Dossier” in "Irisbox";
 
Aangezien sedert 22 januari 2017, 10 attesten beschikbaar zijn in de toepassing « Mijn Dossier »;
 
het betreft de volgende attesten:

1. Uittreksel uit de bevolkingsregisters
2. Attest van hoofdverblijfplaats
3. Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
4. Attest van gezinssamenstelling
5. Attest van leven
6. Attest van Belgische nationaliteit
7. Attest van Belgische kiezer
8. Attest van wettelijke samenwoning
9. Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk

10. Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

 
Zo krijgt elke burger via een virtueel loket toegang tot de verschillende attesten, rechtstreeks uit het
rijksregister.
De burger kan deze attesten gratis raadplegen en afdrukken.
 
Bijgevolg is het logisch dat deze attesten eveneens gratis worden uitgereikt aan het loket.
 
Gelet op de beslissing van het college van 31 maart 2017 om het "CIBG" de toestemming te verlenen om,
in naam van de Gemeente, deze 10 attesten uit het rijksregister, beschikbaar in “Mijn Dossier”, in het loket
"Irisbox" op te nemen.
 
Gelet op het besluit van het college van 24 augustus 2021 die het "CIBG" toelaat de elektronische
diensten met betrekking tot het Centraal Strafregister van het "CJCS-GC" project via "Fidus" in "IRISbox"
te integreren, zodat de burgers uittreksels uit het strafregister kunnen krijgen. De burgers kunnen deze
uittreksels kosteloos raadplegen en afdrukken;
 
Deze uittreksels moeten derhalve ook kosteloos aan de loketten afgegeven worden;
 
Gelet op het besluit van het college van 24 augustus 2021 die het "CIBG" toelaat de elektronische
diensten van het "DABS" project via "Fidus" in "IRISbox" te integreren, zodat de burgers eensluidende
afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand kunnen krijgen. De burgers kunnen deze
eensluidende afschriften en uittreksels kosteloos raadplegen en afdrukken;
 
Deze eensluidende afschriften en uittreksels moeten derhalve ook kosteloos aan de loketten afgegeven
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worden;
 
Gelet op de omzendbrief van de "FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Instellingen en
Bevolking, betreffende de modaliteiten van de spoedprocedures voor de uitreiking van elektronische
identiteitsdocumenten in 2022.
 
Bestaande procedures Nieuwe procedures
  
Normale procedure
 
Elektronische identiteitskaarten
 
Kids-ID
 
Biometrische kaarten

Normale procedure
 
Elektronische identiteitskaarten
 
Kids-ID
 
Biometrische kaarten

  
  
  
 
Spoedprocedures
 
Optie 1 : spoedprocedure (d+2)
 
Optie 2 : Extreme spoedprocedure (d+1)
 

 
Spoedprocedure met levering van de kaart en de
PIN/PUK codes in de gemeenten (d+1)

  

Gecentraliseerde levering
(enkel eID voor Belgen en Kids-ID )
 
Optie 3 : extreme spoedprocedure (d+1)
 

Gecentraliseerde levering
(enkel eID voor Belgen en Kids-ID )
 
spoedprocedure met levering van de kaart en de
PIN/PIK codes op het adres van de  Algmene
Directie Instellingen en Bevolking van de FOD
Binnenlandse Zaken-Brussel (d+1)

 
Verlaagd tarief vanaf de 2de Kids_ID
voor Belgische kinderen onder de 12 jaar
 
 

 
afgeschaft

BESLUIT :
 
 
DUUR EN BELASTINGGRONDSLAG
 
Artikel 1.- Voor een termijn verstrijkend op 31 december 2022 wordt, ten voordele van de gemeente onder
de hierna bepaalde voorwaarden, belastingen en vergoedingen ingesteld op de afgifte van getuigschriften,
op inlichtingen en administratieve diensten evenals op de afgifte en behandeling van andere
administratieve documenten :
 
Artikel 2 : Het bedrag van deze retributies wordt als volgt vastgesteld :
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  Huidig tarief Voorstel

 
1

 
afgifte van : attest van
woonst – attest van
inschrijving – attest van
nationaliteit – attest van
leven – attest van
gezinssamenstelling
attesten

 
gratis
 

 
gratis
 

 
2

 
afgifte van administratieve
documenten en attesten
(andere dan zie nr.1),
verschillende attesten,
adresopzoekingen

7,00
 

7,00
 

 
3
 

 
Aanvraag tot inschrijving in
de gemeente (per dossier)

7,00
7,00
 

 
4

 
Wijziging/verandering van
naam, voornaam, plaats of
datum van geboorte in de
bevolkingsregisters

 
25,00

 
25,00
 

 
5

 
Activering van het duplikaat
van PIN/PUK codes

 
7,00

 
7,00
 

 
6

 
Verbintenis tot ten laste
neming of
Bewijs van voldoende
huisvesting

 
gratis

 
25,00
 

 
7

 
Indiening huwelijksakte
voltrokken in het buitenland
bij de dienst Bevolking
 

 
25,00

 
25,00
 

8
 

Samenstelling van een
dossier voor een huwelijk bij
de dienst Burgerlijke Stand

gratis
 
50,00 (indien 1 van
de personen niet is
ingeschreven in de
Bevolkingsregisters)
 

gratis
 
50,00 (indien 1 van
de personen niet is
ingeschreven in de
Bevolkingsregisters)
 

 
 
9

 
 
Paspoorten
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Aanvraag van een paspoort
 
 
 
 
 
 

Kostprijs van een
paspoort alsook het
retributierecht
bepaald door FOD
Buitenlandse Zaken
vermeerderd met
het volgende
retributierecht
25,00

Kostprijs van een
paspoort alsook het
retributierecht
bepaald door FOD
Buitenlandse Zaken
vermeerderd met
het volgende
retributierecht
25,00
 

 
Aanvraag van een paspoort
voor een kind jonger dan 12
jaar

Kostprijs van een
paspoort alsook het
retributierecht
bepaald door FOD
Buitenlandse Zaken
vermeerderd met
het volgende
retributierecht
10,00

Kostprijs van een
paspoort alsook het
retributierecht
bepaald door FOD
Buitenlandse Zaken
vermeerderd met
het volgende
retributierecht
10,00
 

 Spoedprocedure

Kostprijs van een
paspoort alsook het
retributierecht
bepaald door FOD
Buitenlandse Zaken
vermeerderd met
het volgende
retributierecht
30,00

Kostprijs van een
paspoort alsook het
retributierecht
bepaald door FOD
Buitenlandse Zaken
vermeerderd met
het volgende
retributierecht
30,00

 
Spoedprocedure voor een
kind jonger dan 12 jaar

Kostprijs van een
paspoort alsook het
retributierecht
bepaald door FOD
Buitenlandse Zaken
vermeerderd met
het volgende
retributierecht
20,00

Kostprijs van een
paspoort alsook het
retributierecht
bepaald door FOD
Buitenlandse Zaken
vermeerderd met
het volgende
retributierecht
20,00
 

 
10

 
Elektronische
identiteitsdocumenten
(uitgezonderd Kids-ID)
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Normale Procedure : afgifte
van elektronische
identiteitskaarten,
verblijfsdocumenten,
biometrische kaarten en
verblijfstitels en hun
duplicaat

Kostprijs van de
kaart aangerekend
aan de gemeente
vermeerderd met
het volgende
retributierecht:
7,00

Kostprijs van de
kaart aangerekend
aan de gemeente
vermeerderd met
het volgende
retributierecht:
7,00
 

 

Spoedprocedure (d + 2) :
Toepassing omzendbrief van
06/09/2016
Optie 1

Kostprijs van de
kaart aangerekend
aan de gemeente
vermeerderd met
het volgende
retributierecht:
 
12,50

afgeschaft

 

spoedprocedure (d + 1) met
levering van de kaart en de
PIN/PUK codes in de
gemeenten

Kostprijs van de
kaart aangerekend
aan de gemeente
vermeerderd met
het volgende
retributierecht:
25,00

Kostprijs van de
kaart aangerekend
aan de gemeente
vermeerderd met
het volgende
retributierecht:
25,00
 

 

Spoedprocedure met
gecentraliseerde levering (d +
1) met levering van de kaart
en de PIN/PIK codes op het
adres van de  Algmene
Directie Instellingen en
Bevolking van de FOD
Binnenlandse Zaken-Brussel

Kostprijs van de
kaart aangerekend
aan de gemeente
vermeerderd met
het volgende
retributierecht:
25,00

Kostprijs van de
kaart aangerekend
aan de gemeente
vermeerderd met
het volgende
retributierecht:
25,00
 

 
11
a)

 
Het identiteitsbewijs
(vakantiekaart) voor
kinderen onder de twaalf
jaar
 

 
gratis

 
gratis
 

 
11
b)

 
Elektronische
identiteitsdocumenten voor
Belgische kinderen onder
de 12 jaar
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Normale Procedure :
elektronisch
identiteitsdocument voor
Belgische kinderen jonger
dan 12 jaar (= Kids-ID)

Kostprijs van kids-
Id aangerekend aan
het Gemeentebe-
stuur

Kostprijs van kids-
Id aangerekend aan
het Gemeentebe-
stuur

 

Kids-ID – spoedprocedure (d
+ 2) :
Toepassing omzendbrief van
06/09/2016
Optie 1

Kostprijs van kids-
Id aangerekend aan
het gemeentebestuur
vermeerderd met
het volgende
retributierecht :
12,50

afgeschaft

 

Kids-ID – extreme
spoedprocedure (d + 1) :met
levering van de kaart en de
PIN/PUK codes in de
gemeenten
 

Kostprijs van kids-
Id aangerekend aan
het gemeentebestuur
vermeerderd met
het volgende
retributierecht :
25,00

Kostprijs van kids-
Id aangerekend aan
het gemeentebestuur
vermeerderd met
het volgende
retributierecht :
25,00
 

 

Spoedprocedure met
gecentraliseerde levering
(Kids-ID (d + 1) met levering
van de kaart en de PIN/PIK
codes op het adres van de 
Algmene Directie
Instellingen en Bevolking
van de FOD Binnenlandse
Zaken-Brussel
 

Kostprijs van kids-
Id aangerekend aan
het gemeentebestuur
vermeerderd met
het volgende
retributierecht :
25,00

Kostprijs van kids-
Id aangerekend aan
het gemeentebestuur
vermeerderd met
het volgende
retributierecht :
25,00
 

12
Eerste inschrijving in België
van een vreemdeling (per
persoon)

7,00
7,00
 

13

Aanvraag tot
verblijfsregularisatie
krachtens artikel 9Bis van de
wet van 15/12/1980

25,00
25,00
 

14
Uitreiking en verlenging
 

  

 
Bijlage 3 (
aankomstverklaring) KB
8/10/81

7,00
 

7,00
 

 
Bijlage 15 ( voorlopig
verblijfsdocument)

7,00
 

7,00
 

 
Bijlage 35 ( Bijzonder
verblijfsdocument)

7,00
 

7,00
 

 Attest van immatriculatie
7,00
 

7,00
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Uitreiking :   

 

Bijlage 3 ( aanvraag tot het
bekomen van een machtiging
tot verblijf) omzendbrief 21-
06-2007

7,00
7,00
 

 
Bijlage 16 (aanvraag om
machtiging tot vestiging )

7,00
 

7,00
 

 
Bijlage 18 ( attest van vertrek
– recht op terugkeer)

7,00
 

7,00
 

 
Bijlage 19 ( aanvraag van een
verklaring van inschrijving )

7,00
 

7,00
 

 

Bijlage 19ter (aanvraag voor
een verblijfskaart van een
burger van de Europese Unie
of voor een identiteitskaart
voor vreemdelingen.)

7,00
 

7,00
 

 
Bijlage 22 (aanvraag om
duurzaam verblijf)

7,00
 

7,00
 

 Bijlage 22 Bis (attest)
7,00
 

7,00
 

 
Bijlage 33 (
verblijfsdocument afgegeven
aan een student

7,00
 

7,00
 

 
Bijlage 41 ( beslissing tot
niet-inoverwegingname

7,00
 

7,00
 

 Bevel om het land te verlatengratis gratis

 
Bijlage 38 ( bevel tot
terugbrenging)

gratis gratis

 
 

Verlenging :   

 Bevel om het land te verlaten7,00
 
 

 
Bijlage 26 Bis (deze bijlage
is afgeschaft)

 
 
 

15
vergoeding voor
genealogische opzoekingen
en  archieven

50,00
per uur

50,00
per uur

16
verkoop van bijkomende
kiezerslijsten (Art. 17 § 1 van
het Kieswetboek)

250,00 of
tegen de prijs
overeen-
komstig de
onderrichtingen van
de F.O.D.
Binnenlandse zaken

250,00 of
tegen de prijs
overeen-
komstig de
onderrichtingen van
de F.O.D.
Binnenlandse zaken
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17

afgifte van inwonerslijsten in
overeenstemming met het
Koninklijk Besluit van
16.7.1992

0,25
p/inw. met een min.
van
250,00
p/listing

0,25
p/inw. met een min.
van
250,00
p/listing

18
eventuele fotokopie voor de
samenstelling van een
individueel dossier

0,25
0,25
stuk

19

1) wettiging van
handtekening
2) de ouderlijke
toestemmingen in het kader
van een schoolreis.

7,00
gratis

7,00
gratis

20
eensluidendverklaring van
documenten

7,00
 

7,00
 

21 getuigschrift van
erfrechtverklaring

gratis
 

gratis
 

 
22

 
samenstelling van een dossier
betreffende de toekenning of
de verwerving van de
Belgische nationaliteit.
 

 
7,00
 

 
7,00
 

23
afgifte van een uittreksel uit
het strafregister

7,00
 

gratis
 

 
24

 
adreswijziging op het
inschrijvingsbewijs van
motorvoertuigen
 
 

 
7,00

 
7,00

 
25

 
Dossier betreffende de
verklaring voor de wettelijke
samenwoning
 

 
gratis
50,00 (indien 1 van
de 2 personen niet is
ingeschreven in de
Bevolkingsre-
gisters)
 

 
gratis
50,00 (indien 1 van
de 2 personen niet is
ingeschreven in de
Bevolkingsre-
gisters)
 

 
26
 

 
Dossier betreffende de
beëindiging van de wettelijke
samenwoning
 

 
50,00
 

 
50,00
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27

 
Uittreksels uit de registers
van de Burgerlijke Stand
afgegeven aan particulieren,
evenals uittreksels uit de
registers gehouden door de
ambtenaar van de burgerlijke
stand voor de akten
betreffende de verkrijging, de
herkrijging, het behoud en
het verlies van de
nationaliteit
 

 
7,00

 
gratis

 
28
 

 
Afgifte van een internationaal
rijbewijs

 
7,00
 

 
7,00
 

 
29
a)

 
Afgifte van een rijbewijs
(Voorlopig en definitief)

Kostprijs van het
rijbewijs
aangerekend aan het
gemeentebe-stuur
vermeerderd met
het volgende
retributierecht:
8,00

Kostprijs van het
rijbewijs
aangerekend aan het
gemeentebe-stuur
vermeerderd met
het volgende
retributierecht:
8,00

 
29
b)

 
Spoedprocedure

Kostprijs van het
rijbewijs
aangerekend aan het
gemeentebe-stuur
vermeerderd met
het volgende
retributierecht:
12,00 
 

Kostprijs van het
rijbewijs
aangerekend aan het
gemeentebe-stuur
vermeerderd met
het volgende
retributierecht:
12,00

 
30

 
Dossier betreffende de
verklaring voor het
verkrijgen van de Belgische
nationaliteit (art. 12 bis-
art.19 WBN)
 
 
 
 
 

 
50,00

 
50,00
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31

 
 
Dossier betreffende de
verklaring van herkrijging
(art .24) of afstandsverklaring
van de Belgische
Nationaliteit (art.22)
 
 

 
 
50,00

 
 
50,00
 

 
INVORDERING
 
Artikel 3.- De belastingen en de retributies worden contant geïnd bij afgifte van het document. Indien een
document per briefwisseling wordt opgestuurd, dient het bedrag, verhoogd met de verzendingskosten
vooraf betaald te worden;
 
Artikel 4.- De verzendingskosten zijn ten laste van de particulieren en de privé-instellingen die om
documenten vragen zelfs indien de afgifte kosteloos is.

 
VRIJSTELLINGEN
Artikel 5.- Worden van deze retributies vrijgesteld:
De documenten die krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of enig ander overheidsreglement door het
gemeentebestuur gratis moeten afgeleverd worden.
 
Artikel 6.- In geval van degelijk vastgestelde behoeftigheid, krachtens een beslissing overeenkomstig art.
683 tot 688 van het Gerechtelijk Wetboek, worden de documenten die het voorwerp uitmaken van
onderhavig reglement gratis aan de belanghebbende personen afgegeven.
 
Onderhavig reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2022.
Het annuleert en vervangt het reglement van de belasting op de afgifte van administratieve documenten
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van
22 juni 2017.
 
Overeenkomstig de wet zal deze beraadslaging voorgelegd worden aan de bevoegde toezichthoudende
overheden.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Marcel Vermeulen  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Fabrice Cumps

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 04 januari 2022

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

De Burgemeester,

Fabrice Cumps
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