GEMEENTE GRIMBERGEN.
484.778
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD.
ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2008.
ONDERWERP:

Reglement “Belasting op de afgifte van sommige
administratieve documenten – Dienstjaren 2008
– 2013”. Aangepaste versie.

BESLIST: met 29 stemmen op 29
Artikel 1 - belastbaar voorwerp
Voor dienstjaren 2008-2013 wordt ten behoeve van de gemeente
onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de
afgifte van sommige getuigschriften of andere administratieve
documenten.
Artikel 2 - belastingplichtige
De belasting valt ten laste van de personen of instellingen
aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve
worden uitgereikt.
Artikel 3 - aanslagvoet
Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:
A. de afgifte van getuigschriften:
2,50 euro
B. de afgifte van de elektronische identiteitskaarten aan
personen met Belgische nationaliteit. Benevens de officiële
kostprijs voor het aanmaken (= kosten aan de staat)
bedraagt de gemeentebelasting:
2,50 euro
C. Op de afgifte van verblijfskaarten voor vreemdelingen.
Benevens de officiële kostprijs voor het aanmaken (kosten
aan de staat), bedraagt de gemeentebelasting: 2,50 euro
Bij de afgifte van deze verblijfskaarten, het vernieuwen
ervan of voor elke andere verblijfskaart, uitgereikt tegen
teruggave van de oude verblijfskaart wordt geen gemeente–
belasting geheven. Het maakloon echter ten gunste van de
staat, moet wel worden betaald.
D. Op de afgifte van de identiteitsstukken voor kinderen
jonger dan 12 jaar: gratis
E. Op de afgifte van identiteitsbewijzen, met foto voor
verblijven in het buitenland, voor kinderen jonger dan 12
jaar: gratis
F. Op de afgifte van trouwboekjes: 22,00 euro, waarvan 2,50
euro belasting op het huwelijksgetuigschrift dat in het
boekje voorkomt.
G. Op de afgifte van paspoorten voor verblijf in het buiten–
land, wordt een gemeentebelasting geheven van 6,00 euro,
voor de afgifte van een nieuw paspoort.
De gemeentebelasting wordt niet geheven op de paspoorten
die worden afgegeven voor kinderen die de leeftijd van 16
jaar nog niet hebben bereikt.
Daarnaast is ook nog te innen ten gunste van andere hogere
overheden:

a) het bedrag van de consulaire zegels. Niet voor minder–
jarigen onder 18 jaar.
b) de kosten voor de opmaak - indien de gewone procedure wordt
gevolgd voor het afleveren.
c) de kosten voor de opmaak - indien de spoedprocedure wordt
aangevraagd.
H. Op de afgifte van een attest van immatriculatie en een
bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister:
2,50 euro.
I. Op de afgifte van rijbewijzen: 3,75 euro. Dit bedrag zit
vervat in de kostprijs en wordt dus niet afzonderlijk
geïnd.
J. Op de afgifte van een uittreksel uit het strafregister:
2,50 euro.
K. Op de afgifte van een verklaring van zedelijkheid en
hygiëne of 240i: 2,50 euro.
Artikel 4 - vrijstellingen
Zijn verder nog van deze belasting vrijgesteld:
a. De stukken welke krachtens een wet, een koninklijk besluit
of een andere overheidsverordening kosteloos door het
gemeentebestuur moeten worden afgegeven.
b. De stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven;
de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend
bewijsstuk.
c. De machtiging met betrekking tot godsdienstige of politieke
demonstraties.
d. De machtiging met betrekking tot activiteiten, die als
dusdanig reeds het voorwerp zijn van de heffing van een
belasting of retributie ten behoeve van de gemeente.
e. De mededeling door de politie aan de verzekerings–
maatschappijen van inlichtingen omtrent het gevolg dat
gegeven werd aan verkeersongevallen op de openbare weg.
f. De geldigheidsverklaring van aanvraagformulieren voor
vermindering op de tarieven van de Nationale Maatschappij
van de Belgische Spoorwegen (NMBS), de Vlaamse
vervoermaatschappij “De Lijn” (VVM), de Maatschappij voor
intercommunaal vervoer van Brussel (MIVB)en andere openbare
vervoerdiensten.
g. De afgifte van nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten bij
de gemeenteraadsverkiezingen.
h. De stukken nodig voor het solliciteren naar een betrekking.
Deze vrijstelling geldt niet wanneer de aanvrager nog een
beroep uitoefent.
i. De stukken die bij een officiële aanvraag tot het bekomen
van een schadevergoeding gevoegd moeten worden, ingevolge
een fenomeen dat als een algemene ramp erkend wordt.
j. De stukken nodig voor een inschrijving in het hoger
onderwijs.
Artikel 5
De belasting is ook niet toepasselijk op de afgifte van
stukken welke 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 welke met het
afgeven van reispassen belaste gemeente ambtshalve toekomen en
waarvan in het besluit van de Regent dd. 26 juli 1948 sprake
is.
Artikel 6
Zijn van de belasting eveneens vrijgesteld de gerechtelijke
overheden, de openbare besturen en de daarmede gelijkgestelde
instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut.
Artikel 7 - bijkomende aan te rekenen kosten
Alle kosten die gepaard gaan met het verzenden van
administratieve documenten zullen worden betaald door de
particulieren en privé-instellingen die om het verzenden van
dergelijke documenten verzoeken.
Het globale bedrag voor de verzendingskost wordt vastgesteld
op 1,00 euro.
De verzendingskost moet ook worden betaald indien de afgifte
van het administratief document kosteloos is.
Een persoon, vermeld onder artikel 4, punt b, moet deze kost
niet betalen.
De vergoeding voor het verzenden van afschriften van andere
bestuursdocumenten, die niet worden vermeld onder artikel 3,
valt niet onder de toepassing van dit reglement.
Artikel 8 - wijze van invordering
De belasting wordt contant ingevorderd.
Artikel 9 - verwijzing
Het algemeen reglement inzake de gemeentelijke belastingen is
op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan
niet afgeweken is door voorgaande bepalingen.
Artikel 10
De bovengenoemde beslissing van 29 november 2007 wordt
vervangen door huidige beslissing van 28 februari 2008.
Artikel 11
Deze beslissing wordt aan het administratief toezicht van de
hogere overheid onderworpen.
Na verloop van de vijfde dag van de bekendmaking van het
reglement door middel van de aanplakking, overeenkomstig de
artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet, is het
uitvoerbaar.

