Belastingreglement op het uitreiken van
elektronische identiteitskaarten en
vreemdelingenkaarten
Goedgekeurd op gemeenteraad van 10 december 2019
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op het
uitreiken van elektronische identiteitsbewijzen en vreemdelingenkaarten.

Artikel 2
Met ‘vreemdelingenkaarten’ in artikel 1 wordt bedoeld :
-de elektronische kaarten en verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde onderdanen: kaart E, kaart E+, kaart F,
kaart F+
-de biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde landen: kaart A, kaart
B, kaart C, kaart D, kaart H

Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de elektronische identiteitskaart voor Belgen, de elektronische
verblijfskaart uitgereikt aan vreemde onderdanen, het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen
onder de twaalf jaar, of de biometrische verblijftitel uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde landen.

Artikel 4
De belasting wordt vastgesteld als volgt :
▪ Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgen en vreemdelingenkaarten –18 jarigen: eerste afgifte in
gewone procedure: gratis
▪ Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgen en elektronische vreemdelingenkaarten + 18 jarigen: de
kostprijs aangerekend door de federale overheid
▪ Afgifte van een duplicaat van de kaart (bij verlies, diefstal, vernietiging, niet tijdig activeren van de
kaart...): de kostprijs aangerekend door de federale overheid
▪ De spoedprocedure en extreme spoedprocedure met levering in de gemeente: de kostprijs aangerekend
door de federale overheid, voorde volgende documenten:
o elektronische identiteitskaarten voor Belgen
o elektronische kaarten elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen o
voor elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar
▪ De extreme spoedsprocedure met levering FOD Binnenlandse Zaken te Brussel
+ de extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering: de kostprijs aangerekend door de federale
overheid, voor de volgende documenten :
-elektronische identiteitskaarten voor Belgen-voor elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische
kinderen onder de twaalf jaar

Artikel 5
De elektronische identiteitsdocumenten voor –18 jarigen, Belgen en niet-Belgen zijn vrijgesteld van deze belasting
bij de eerste aanvraag in de gewone aanvraagprocedure. Indien zij in het bezit zijn van een vorige kaart moet
deze ingeleverd worden.

Artikel 6
De belasting moet contant(cash of bancontact) betaald worden op het ogenblik van de ondertekening van het
basisdocument. De vestiging en invordering van de belasting evenals de geschillenprocedure terzake, gebeurt
volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen.

Artikel 7
Afschriften van deze beslissing worden voor verder gevolg aan de hogere overheid bezorgd.

