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FINANCIËN-BELASTINGEN. Vaststelling aangepast belastingreglement op de
afgifte van administratieve stukken, met ingang van 7 juni 2021 en voor een
termijn eindigend op 31 december 2025.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• De gemeenteraad beslist op 14 december 2020 – agendapunt 12 - om het
belastingreglement op de af gifte van administratieve stukken met ingang van 1 januari
2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 te aan te passen.
• Het college beslist op 19 april 2021 - agendapunt 40 - de indirecte belasting op de af gifte
van administratieve stukken voor wat betreft de adreswijzigingen terug te brengen naar
11 euro per volwassene voor alle aanvragen.
• Het college beslist op 19 april 2021 - agendapunt 41 - om de indirecte belasting op de
af gif te van de administratieve stukken voor wat betreft de tenlastenemingen te wijzigen
naar 10 euro (verminderde kost n.a.v. verlaagde administratieve werklast).
•
Collegebeslissing 3 mei 2021 – agendapunt 37: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
1/ De tarieven betreffende de adreswijzigingen luiden tot op heden als volgt:
j) op de aanvraag voor een inschrijving in het bevolkingsregister en het
vreemdelingenregister per meerderjarige:…………………………….22,00 euro
k) op de aanvraag via het E-loket voor een inschrijving in het bevolkingsregister
en het vreemdelingenregister per
meerderjarige:……………………………………………………….11,00 euro
Punt k) wordt geschrapt en punt j) wordt gewijzigd als volgt:
j) op de aanvraag voor een inschrijving in het bevolkingsregister en het
vreemdelingenregister per meerderjarige:…………………………….11,00 euro
2/ Het tarief betreffende de tenlastenemingen luidt tot op heden als volgt:
f) op de aanvraag tot tenlasteneming:…………………………………….17,00 euro
Dit wordt gewijzigd als volgt:

f) op de aanvraag tot tenlasteneming:…………………………………….10,00 euro
Juridische grond
• Decreet over het lokaal bestuur, artikel 40 §3:
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van toepassing
van de f ederale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om
politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking
hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het
inwendige bestuur van de gemeente.
Financiële gevolgen
• Raming MJP002845 – geraamde minderopbrengst van jaarlijks 8.096 euro betreffende de
adreswijzigingen.
• Raming MJP002845 - geraamde minderopbrengst van jaarlijks 3.521 euro betreffende de
tenlastenemingen.
• Deze ramingen worden aangepast in de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist tot aanpassing van het belastingreglement op de af gifte van de
administratieve stukken, met ingang van 7 juni 2021 en voor een termijn eindigend op 31
december 2025.
Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het reglement vast als volgt:

“De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet.
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Overwegende dat het afleveren van allerhande administratieve stukken voor de stad zware lasten
meebrengt en dat het aangewezen is hiervoor een belasting in te vorderen bij het afleveren van die
documenten en dat het afleveren van administratieve stukken via het E-loket minder lasten
meebrengt en dat het dus aangewezen is hiervoor een verminderde belasting in te vorderen;
Gelet op het feit dat het laattijdig aanvragen van reispassen voor de stad lasten meebrengt en dat
het aangewezen is hiervoor een hogere belasting te vragen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de aanpassing van het bestaand reglement d.d. 14 december 2020.
BESLUIT :
Artikel 1

Met ingang van 7 juni 2021, voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt
een belasting geheven op de afgifte van administratieve stukken.
De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken, op
verzoek of ambtshalve, worden uitgereikt.

Artikel 2

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:
a) op de afgifte van immatriculatieattest, model A, voor vreemdelingen:
voor het eerste immatriculatieattest of elk ander immatriculatieattest uitgereikt
tegen teruggave van het oude attest: ........................................ 5,50 euro

b) op de afgifte van reispassen, zowel voor Belgen als niet-Belgen:
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voor een nieuwe reispas voor volwassenen:................. ……...10,00 euro
voor een nieuwe reispas voor minderjarigen: . ……………………….4,50 euro
voor een nieuwe reispas via spoedprocedure:……………….… . ... 17,00 euro
voor een nieuwe reispas via zeer dringende spoedprocedure,
enkel voor Belgen, erkende vluchtelingen en erkende staatlozen:17,00 euro
Deze gemeentebelasting wordt verhoogd met de kosten aangerekend door de
federale overheid.
c)

op de afgifte van rijbewijzen:
-

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Artikel 3

voor een rijbewijs:………………………………………….5,50 euro
voor een voorlopig rijbewijs:………………………………5,50 euro
voor een internationaal rijbewijs: :…… ………………….5,50 euro

verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid.
op de afgifte van een trouwboekje en een partnerschapsboekje: ....14,00 euro
op de afgifte van een arbeidskaart:……………………………………4,50 euro
op de aanvraag tot tenlasteneming:…………………………………….10,00 euro
op de aanvraag tot een duplicaat pin-code voor een identiteitskaart:…5,50 euro
op de afgifte van een identiteitsbewijs:…………………………………1,50 euro
op de afgifte van een aankomstverklaring:……………………………..3,50 euro
op de aanvraag voor een inschrijving in het bevolkingsregister en het
vreemdelingenregister per meerderjarige:…………………………….11,00 euro
op de afgifte van een slachtvergunning:………………………………15,00 euro
op de afgifte van een slachtvergunning via het E-loket of via de inrichters van
tijdelijke slachtvloeren:……………..5,50 euro
op de afgifte van een kids-id wordt een gemeentebelasting van 0,00 euro
aangerekend, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid.
Ingeval van afgifte volgens de dringende of zeer dringende procedure met transport
door Group 4, bedraagt de gemeentebelasting 0,00 euro, verhoogd met de
aangerekende kosten door Group 4 voor één van de gekozen dringende
procedures.

Het bedrag van de belasting voor de afgifte van een identiteitskaart,
vreemdelingenkaart of verblijfstitel wordt als volgt bepaald:
a) voor de eerste identiteitskaart, vreemdelingenkaart of verblijfstitel met of zonder
biometrische gegevens of elke andere identiteitskaart, vreemdelingenkaart of
verblijfstitel met of zonder biometrische gegevens uitgereikt tegen teruggave van
de oude kaart of verblijfstitel, een gemeentebelasting van 5,50 euro, verhoogd met
de kosten aangerekend door de federale overheid;
b) voor een duplicaat van een identiteitskaart, vreemdelingenkaart of verblijfstitel met
of zonder biometrische gegevens, een gemeentebelasting van 7,00 euro,
verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid.
De afgifte van een duplicaat omwille van een verlengde minderjarigheid of de
onbekwaamheid om te handtekenen is vrijgesteld van de gemeentebelasting.
Ingeval van afgifte volgens de dringende of zeer dringende procedure met transport
door Group 4, bedraagt de gemeentebelasting voor de eerste identiteitskaart,
vreemdelingenkaart of verblijfstitel met of zonder biometrische gegevens of elke
andere identiteitskaart, vreemdelingenkaart of verblijfstitel met of zonder biometrische
gegevens uitgereikt tegen teruggave van de oude kaart of verblijfstitel 5,50 euro,
verhoogd met de aangerekende kosten door Group 4 voor één van de gekozen
dringende procedures.
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Artikel 4

Artikel 5

Ingeval van afgifte van een duplicaat volgens de dringende of zeer dringende
procedure met transport door Group 4, bedraagt de gemeentebelasting 7,00 euro,
verhoogd met de kosten aangerekend door Group 4 voor één van de gekozen
dringende procedures.
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk.
Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit de afgifte van een kwijting waarop
het belastingbedrag vermeld is of van een ander ontvangstbewijs.
De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken welke krachtens een wet,
een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening reeds aan de betaling van
een recht ten behoeve van de stad onderworpen zijn.
Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen
belaste gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan sprake in de tarieven gevoegd
bij de wet op de consulaire- en kanselarijrechten.

Artikel 6

De personen of instellingen aan wie het gevraagde document niet onmiddellijk kan
worden afgeleverd, moeten een bedrag gelijk aan de vermoedelijke belasting in
bewaring geven bij de financieel directeur of zijn afgevaardigde tegen afgifte van een
ontvangstbewijs.
Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven
contantbelasting worden geboekt op het ogenblik van afgifte van het belastbaar
document.

Artikel 7

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286
van het decreet over het lokaal bestuur.”

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier
Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Voor bekendmaking
Mechelen, 2 juni 2021

Erik Laga
algemeen directeur
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