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Belastingen — Aanslagjaar 2017 
 

Contantbelasting uitreiking administratieve documenten 

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-12-15 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2016-12-22 
 

 

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae. 

 

Artikel 1. 
Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven 

op de uitreiking van administratieve documenten. 

 

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis. 
 

Artikel 2. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2017. 

 

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae. 
 

Artikel 3. 
De belasting is verschuldigd door de persoon of de 

instelling aan wie het administratief document op 

verzoek of ambtshalve wordt uitgereikt. 

 

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet. 
 

Artikel 4. 
§ 1. De belasting wordt vastgesteld als volgt: 

1° op de uitreiking van een attest van immatriculatie 

(model A en model B): 10 euro; 

2° op de uitreiking van een arbeidskaart voor 

vreemdelingen: 10 euro; 

3° op de uitreiking van een identiteitskaart (elektro-

nisch) voor kinderen jonger dan 12 jaar: 8 euro; 

4° op de uitreiking van een identiteitskaart voor 

personen van 12 jaar en ouder: 20 euro; 

5° op de uitreiking van een verblijfskaart voor 

vreemdelingen met beperkt verblijfsrecht 

(A kaart): 20 euro; 

6° op de uitreiking van een verblijfskaart voor 

vreemdelingen met onbeperkt verblijfsrecht 

(B kaart): 20 euro; 

7° op de uitreiking van een identiteitskaart voor 

vreemdeling (C, F en F+ kaart): 20 euro; 

8° op de uitreiking van een verblijfskaart van een 

burger van de Europese Unie (E en E+ kaart): 

20 euro; 

9° op de uitreiking van een reispas voor personen 

van 18 jaar en ouder: 81 euro; 

10° op de uitreiking van een reispas voor personen 

jonger dan 18 jaar: 41 euro; 

11° op de uitreiking van een voorlopig rijbewijs: 

5 euro (onverminderd de federale retributie be-

paald bij koninklijk besluit van 23 maart 1998 

betreffende het rijbewijs); 

12° op de uitreiking van een rijbewijs: 5 euro (on-

verminderd de federale retributie bepaald bij ko-

ninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende 

het rijbewijs); 

13° op de uitreiking van een internationaal rijbewijs: 

5 euro (onverminderd de federale retributie be-

paald bij koninklijk besluit van 23 maart 1998 

betreffende het rijbewijs); 

14° op de uitreiking van een personenlijst: 25 euro; 

15° op de uitreiking van een trouwboekje, inbegre-

pen het huwelijksgetuigschrift: 30 euro; 

16° op de uitreiking van een boekje van wettelijke 

samenwoning, inbegrepen het getuigschrift: 

7 euro; 

17° op de uitreiking van een bewijs van aangifte van 

een particuliere slachting: 5 euro; 

18° op de uitreiking van een conformiteitsattest 

bedoeld in besluit van de Vlaamse regering van 

6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewa-

king, het recht van voorkoop en het sociaal be-

heersrecht op woningen: 60 euro, uitgezonderd 

de conformiteitsattesten met de vermelding "im-

pliciete inwilliging"; 

19° op het verstrekken van genealogische inlichtin-

gen voor het afhandelen van erfenissen: 50 euro 

per erflater; 

20° voor een jaarabonnement met de post op de 

agenda van de gemeenteraad: 15 euro; een abon-

nement per e-mail is gratis; 

21° voor een jaarabonnement op het gemeentelijk 

informatieblad buiten de gemeente: 20 euro; 
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22° op de uitreiking van een stedenbouwkundig 

attest: 25 euro; 

23° op de uitreiking van een planologisch attest: 

25 euro; 

24° op het verstrekken van stedenbouwkundige 

inlichtingen aan notarissen: 150 euro per onroe-

rend goed; 

25° op de uitreiking van een uittreksel uit het ge-

meentelijk vergunningenregister of plannenregis-

ter: 75 euro per onroerend goed; 

26° op de kopieën van akten en stukken betreffende 

het bestuur van de gemeente: 

 A4-formaat: 0,05 euro per zwart/wit kopie en 

0,20 euro per kleurenkopie; 

 A3-formaat: 0,10 euro per zwart/wit kopie en 

0,40 euro per kleurenkopie; 

 plannen: tegen kostprijs; 

 informatie op andere dragers (cd-rom, disket-

te, foto's): tegen kostprijs; 

indien het aantal te kopiëren bladzijden minder 

dan vijf A4 bedraagt, is geen vergoeding ver-

schuldigd; 

 

§ 2. Indien voor de uitreiking van de kaart bedoeld in 

§ 1, 3° tot en met 8° een beroep gedaan wordt op de 

procedure "Dringend", bedraagt de belasting 100 euro. 

Indien voor de uitreiking van de kaart bedoeld in § 1, 3° 

tot en met 8° een beroep gedaan wordt op de procedure 

"Zeer Dringend", bedraagt de belasting 185 euro. 

Voor de uitreiking vanaf de tweede identiteitskaart 

bedoeld in § 1, 3°, aan leden van hetzelfde gezin die op 

hetzelfde adres ingeschreven zijn, bedraagt de belasting 

75 euro voor de procedures "Dringend" en "Zeer Drin-

gend"  

 

§ 3. Indien voor de uitreiking van de reispas bedoeld 

in § 1, 9° en 10° een beroep gedaan wordt op de spoed-

procedure, wordt de belasting vermeerderd met 169 

euro. 

 

§ 4. Voor de toepassing van 24° en 25° van § 1 is de 

belasting verschuldigd voor elk onroerend goed dat op 

de kadastrale plannen op ondubbelzinnige wijze ge-

scheiden is van alle andere onroerend goederen en een 

geïntegreerd geheel vormt met zijn aanhorigheden, 

aangeduid door één of meer kadastrale nummers. 

 

Hoofdstuk 5 — Vrijstellingen. 
 

Artikel 5. 
De belasting is niet verschuldigd: 

1° op de uitreiking van documenten onderworpen 

aan de betaling van een speciaal recht ten voor-

dele van de gemeente krachtens een wet, een de-

creet of een besluit; 

2° op de uitreiking van documenten die kosteloos 

moeten worden afgeleverd krachtens een wet, 

een decreet of een besluit; 

3° bij de vervanging van een elektronisch rijbewijs 

wegens medisch attest (diabetici). 

 

Hoofdstuk 6 — Invordering. 
 

Artikel 6. 
De belasting is contant betaalbaar. 

 

Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen. 
 

Artikel 7. 
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelas-

tingen is van toepassing op deze belasting, voor zover 

hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepa-

lingen. 

 

Artikel 8. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de ge-

meentelijke website. 

Het treedt in werking op 1 januari 2017. 

 

Artikel 9. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit 

zal binnen een termijn van twintig dagen aangetekend 

worden verzonden naar de gouverneur van de provincie 

Vlaams-Brabant, voor kennisgeving. 

 

 

 


