
Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken 2014-2019 – GR 3 juni 2014 

 

Besluit: 

Art. 1: Voor de periode van 1 juni 2014 tot en met 31 december 2019, wordt bij het afleveren van de 
hiernavermelde administratieve stukken een gemeentebelasting geheven. 

Art. 2: Deze belasting is verschuldigd door de personen aan wie het stuk door de stad op aanvraag of 
ambtshalve wordt uitgereikt. 

Art. 3: De belasting wordt als volgt vastgesteld : 

a. Afgifte van elektronische identiteitskaarten (IK) normale procedure, een elektronische IK 
afgeleverd volgens de dringende procedure met volledig transport door Group 4, een 
elektronische IK afgeleverd volgens de zeer dringende procedure met volledig transport door 
Group 4: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) 
 

b. Afgifte van elektronische identiteitskaarten voor kinderen jonger dan 12 jaar (Kids ID), een 
elektronische Kids ID afgeleverd volgens de dringende procedure met volledig transport door 
Group 4, een elektronische Kids ID afgeleverd volgens de zeer dringende procedure met volledig 
transport door Group 4: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar 
bovenliggende euro) 
 

c. Afgifte verblijfsvergunningen voor vreemdelingen 

- identiteitskaart met geldigheidsduur 5 jaar: tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te 
ronden naar bovenliggende euro) 

- bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister: tarief = aanmaakkost Federale Overheid 
(af te ronden naar bovenliggende euro) 

- attest van immatriculatie: deze volgt de prijs van de identiteitskaarten met geldigheidsduur 
van 5 jaar. 
 

d. Afgifte reispaspoorten tarief = aanmaakkost Federale Overheid + consulaire zegel Federale 
Overheid + gemeentebelasting 10,00 euro (af te ronden naar bovenliggende euro) 

 
e. Afgifte voorlopige en definitieve rijbewijzen bankkaartmodel: tarief = aanmaakkost Federale 

Overheid (af te ronden naar de bovenliggende euro) 
 

f. Afgifte internationale rijbewijzen: : tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar 
de bovenliggende euro) 

Art. 4: Zijn van de belasting vrijgesteld : 

a) de stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit, een besluit van de 
Vlaamse regering of een andere overheidsverordening kosteloos door het stadsbestuur dienen te 
worden afgegeven ; 

b) stukken af te leveren aan gerechtelijke instanties, openbare besturen en daarmee gelijkgestelde 
instellingen evenals instellingen van openbaar nut; 

c) de stukken die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van de heffing van een belasting of retributie 
ten behoeve van de stad krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit, een besluit van 
de Vlaamse regering of een andere overheidsverordening. Uitzondering wordt gemaakt voor de 
rechten die bij het afleveren van reispassen de stad ambtshalve toekomen;  

d) geldigheidsverklaring van aanvraagformulieren voor reductiekaarten voor grote gezinnen; 

e) voor de stukken die nodig zijn om te solliciteren naar een betrekking en die aangevraagd worden 
door werklozen, pas afgestudeerden en werkzoekenden die geen ander inkomen hebben dan het 
bestaansminimum; 

f) voor de afgifte van nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten bij gemeenteraadsverkiezingen, om 
democratische redenen; 

g) stukken die worden afgegeven aan behoeftigen. De behoeftigheid kan worden vastgesteld door 
elk overtuigend bewijsmiddel; 



Art. 5: Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting, vermeerderd met de eventuele 
verzendingskosten, in consignatie worden gegeven bij de financieel beheerder of bij zijn 
afgevaardigde, indien het stuk niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden. 

Art. 6: De belasting moet bij de afgifte van het stuk contant worden betaald of vooraf op een gemeentelijke 
bankrekening. 

Art. 7: Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, ondertekend en gemotiveerd t.a.v. het College van 
Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem en op straffe van verval worden 
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de 
datum van de contante inning.  

Art. 8: Bij niet-betaling van deze contant te betalen belasting, wordt de belasting ingekohierd en wordt ze 
een kohierbelasting, met haar specifieke gevolgen. 

Art. 9: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging 
en Invordering van de belastingen) , hfst.1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 
(bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, 
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en 
voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek van de InkomstenBelasting (W.I.B.) 
en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek  (betreft verjaring en 
vervolging) van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Art. 10: Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het 
gemeentedecreet. 

Art. 11: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 


