GEMEENTEBELASTING OP DE AFGITE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN

Art.1:
Met ingang van 1 juni 2016 en eindigend op 31 december 2018, wordt ten behoeve van
de gemeente, onder de navolgende voorwaarden, een belasting geheven op de afgifte
van getuigschriften en andere stukken. De belasting valt ten laste van de persoon of
instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden
uitgereikt.
Art.2:
De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:
a) op de identiteitskaarten afgeleverd aan personen vanaf 12 jaar, in toepassing van het
KB. van 29 juli 1985, en zijn latere wijzigingen: € 2 vermeerderd met de door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeente aangerekende kostprijs voor het
aanmaken van bedoelde identiteitskaarten.
b) op de afgifte van reispassen: € 4,00 voor elke nieuwe reispas
c) op de afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsbewijzen van
vreemdelingen: € 2 vermeerderd met de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan
de gemeente aangerekende kostprijs.
d) op de afgifte van demografische statistieken (globaal of per deelgemeente) en
Bevolkingspiramiden gemaakt aan de hand van de bevolkingsgegevens:
€ 1 per blad (A4 formaat)
e) op de afgifte van fotokopieën van akten uit de registers van de Burgerlijke Stand,
gemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en enkel dienstig voor genealogische
opzoekingen:
€ 1 per blad.
f) op de afgifte van een duplicaat trouwboekje: € 20.
g) op het indienen van een dossier betreffende het aanvragen van een milieuvergunning:
- milieuvergunning klasse1: 50 euro
- milieuvergunning klasse 2: 25 euro
De belasting wordt verhoogd met de publicatiekosten van de bekendmaking van het
openbaar onderzoek in de dag- en weekbladen, zoals bepaald in artikel 17 en 18 van het
besluit van de Vlaamse Regering
h) - op het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag, een verkaveling, een
verkavelingswijziging, een planologisch attest, een stedenbouwkundig attest: 50 euro
- een stedenbouwkundige uittreksel: 50 euro per perceel
- notariële inlichtingen: 50 euro per perceel
i) op het aanvragen door professionelen van inlichtingen betreffende erfgenamen: 50
euro
Art.3:
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De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk. Ze
wordt
contant ingevorderd. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ambtshalve
ingekohierd.
Art.4:
Zijn van de belasting vrijgesteld:
a) geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de
NMBS,
De Lijn en op de openbare autobusdiensten. Het betreft hier een verminderde prijs die
om sociale redenen aan kroostrijke gezinnen wordt toegekend. Om in dezelfde sociale
geest te blijven moeten de onderzoeks- en controleverrichtingen ter zake door de
gemeentelijke diensten kosteloos worden uitgevoerd.
b) de stukken welke krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of een andere
overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven.
c) de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven. De behoeftigheid
wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk.
d) de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmede gelijkgestelde
instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut.
Art.5:
De belastingschuldigen die menen onrechtmatig belast te zijn, kunnen een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve
overheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd
zijn op straffe van verval. De termijn voor het indienen van het bezwaar bedraagt 3
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante inning of vanaf de kennisgeving van
de aanslag.
Art.6:
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie

Meer informatie kan u vinden bij:
Dienst Secretariaat
Dhr. Dany Blommaert – administratief medewerker
Tel.: 055-43 17 53
Dany.blommaert@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.00 tot 12u.00 en op
woensdag van 16u.00 tot 19u.30.
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