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Zitting van 17 december 2019
Financiën/Ontvangsten

Goedgekeurd

26 2019_GR_00307 Belastingreglement - Op het afleveren van 
documenten - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske 
Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, 
gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, 
gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, 
gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, 
gemeenteraadslid; de heer Hans Similon, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, 
gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Dymfna Meynen, 
gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie 
Persoons, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, gemeenteraadslid; mevrouw 
Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de 
heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 31 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom Cox; Lut 
Creemers; Pieter Cuppens; Rik Dehollogne; Frank Dewael; Joske Dexters; Habib 
El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; Carlo Gysens; Stefan Hendrickx; 
Maryam Jamshid; Lies Jans; Nele Kelchtermans; Bert Lambrechts; Laurence 
Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; Dymfna Meynen; Karolien Mondelaers; Bart 
Moors; Silvie Nickmans; Sophie Persoons; Marc Schepers; Kevin Schouterden; 
Hans Similon; Steven Vandeput; Joost Venken
- 3 stem(men) tegen: Koen Ooms; Frank Troosters; Dietrich Vandereyken
- 2 onthouding(en): Kim De Witte; Karolien Stevens

Beschrijving

Aanleiding en context
Het huidige belastingreglement loopt tot 31 december 2019. Het bestuur wenst 
deze belasting te behouden. 

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Om een belasting te kunnen heffen dient er een belastingreglement goedgekeurd 
te worden. 

Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente.

De aanmaak en aflevering van administratieve stukken veroorzaakt kosten voor de 
stad en het is derhalve gepast dat de gebruiker een vergoeding betaalt voor deze 
kosten. 

Juridische grond
Artikel 41, 62 en 170§4 van de Grondwet; 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Het decreet van 30 mei 2018 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van gemeente- en provinciebelastingen; 

De omzendbrief 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;

Conformiteitsattesten: 

Hoofdstuk 4 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- 
en veiligheidsnormen voor woningen 

Artikel 7-14 Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997

Artikel 9 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor woningen 

Identiteitskaarten (eiD), vreemdelingenkaarten (EVK), Kids-ID, visumaanvragen en 
verblijfsaanvragen

Wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor 
vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953

KB van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor 
kinderen onder de twaalf jaar

KB van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten 
retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan tot 
bepalingen van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2,§2, van de wet van 14 maart 
1968 tot opheffing van de wetten 

betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953

Paspoorten 

Artikelen 50-67 Consulair Wetboek van 21 december 2013

Artikel 2 Ministrieel Besluit van 19 april 2014 aangaande de afgifte van paspoorten

Rijbewijzen

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs



Belastingreglement - Op het afleveren van documenten
gemeenteraad - 17 december 2019

3/7

Ministrieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de retributies

 Afgifte van bestuursdocumenten 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018

Arbeidskaarten voor buitenlandse werknemers

Artikel 8 Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse 
werknemers

KB van 2 april 2003 tot bepaling van de modaliteiten van indiening van de aanvragen en 
van aflevering van de arbeidskaart C

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale 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.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het belastingreglement op het afleveren van documenten 
goed voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. 

Bijlagen
1. adm_stukken_2020_2025_def.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Guido Fissette



 
 

 
 
Besluit : 
Artikel 1 :  
Met  ingang van 1 januari 2020 en tot en met 31 december 2025 wordt er, ten behoeve van de gemeente 
Hasselt, een belasting gevestigd op het afleveren van documenten.  
 
Artikel 2 :  
Voor het afleveren van de documenten opgesomd in artikel 3 is de belasting verschuldigd door de 
natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd.  
 
Artikel 3 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt : 
 
1. Voor documenten van de dienst bevolking en burgerlijke stand :  

 
De prijs die aan de burger aangerekend wordt voor de documenten van de dienst bevolking en burgerlijke 
stand is de afgeronde, gehele som van: 
 
- de prijs door te storten aan de hogere overheid en  
- het bedrag van de belasting.  
 
Alle prijzen worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. M.a.w. prijzen met een getal van kleiner dan 
5 achter de komma, worden afgerond naar beneden en prijzen met getal gelijk of groter dan 5 achter de 
komma, worden afgerond naar boven.  

 
1.1. Identiteitsbewijs kinderen < 12 jaar :  

 
1. Gewone procedure :  

 

Door te storten aan hogere 
overheid 

Stadrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

0 euro 

 
2.        Dringende procedure  
 

Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

5 euro 

  
 3. Zeer dringende procedure  
 

Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

5 euro 

 
1.2. Elektronische identiteitskaarten (10 jaar geldig) /elektronische vreemdelingenkaart  

 
1.       Gewone procedure:  

 

Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

2 euro 

 
2.       Dringende procedure  
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Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

5 euro 

  
 3.        Zeer dringende procedure  
 

Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

5 euro 

 
1.3. Elektronische kaarten en verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken voor vreemdelingen. 

 
1.       Gewone procedure:  

 

Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

2 euro 

 
2.       Dringende procedure  
 

Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

5 euro 

  
 3.        Zeer dringende procedure  
 

Door te storten aan hogere 
overheidsdienst 

Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

5 euro 

 
1.4. Paspoorten (reispassen) 

 
1.4.1 Nieuwe aanvraag ≥ 18 jaar  

  
1.      Gewone procedure  
 

Door te storten aan 
hogere 
overheidsdienst 

Consulair recht  Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

De prijs volgens het 
geldende tarief*  

20 euro 

  
2.       Spoedprocedure  

 

Door te storten aan 
hogere 
overheidsdienst 

Consulair recht  Stadsrecht 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

De prijs volgens het 
geldende tarief* 

20 euro 

 
       1.4.2. Nieuwe aanvraag - 18 jaar en aanvullende reispassen    

 
1.       Gewone procedure 
 

Door te storten aan hogere overheidsdienst Stadsrecht 

De prijs volgens het geldende tarief* 15 euro 
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2.      Spoedprocedure  

 

Door te storten aan hogere overheidsdienst Stadsrecht 

De prijs volgens het geldende tarief* 20 euro 

 
1.5. Rijbewijzen (bankaartmodel): 
 

1.5.1. Rijbewijs:  
 

Door te storten aan hogere overheidsdienst Stadsrecht 

De prijs volgens het geldende tarief* 5 euro 

 
       1.5.2. Voorlopig rijbewijs: 

 

Door te storten aan hogere overheidsdienst Stadsrecht 

De prijs volgens het geldende tarief* 5 euro 

 
      1.5.3. Internationaal rijbewijs: 

 

Door te storten aan hogere overheidsdienst Stadsrecht 

De prijs volgens het geldende tarief* 5 euro 

 
 

*Het geldende tarief voor een bepaald document, vastgesteld door een hogere overheid, is steeds op te 
vragen op de dienst bevolking. 

 
1.6. Huwelijken 

 
Huwelijken op zaterdag: 50,00 euro per huwelijk 
 
1.7. Documenten bestemd voor vreemdelingen:  

 

− Voor de aflevering van een Attest Immatriculatie voor vreemdelingen : 5,00 euro  

− Voor de aflevering van een Attest Immatriculatie voor vluchtelingen : 4,00 euro  

− Voor de aflevering van een kartonnen kinderpasje: 2,00 euro 
 
2. Voor het afleveren van conformiteitsattesten :  
 
- Voor het afleveren van conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen in uitvoering van de Vlaamse 

Wooncode: 
- per zelfstandige woning : 62,50 euro 

- Voor het afleveren van conformiteitsattesten voor kamers of studentenkamers: 
- per kamerwoning waarin kamers gelegen zijn : 62,50 euro 
- met bijkomend vanaf de 6de kamer per kamer : 12,50 euro 

 
Artikel 4 : vrijstellingen 
Conformiteitsattesten afgeleverd bij verhuring aan het sociaal verhuurkantoor Midden-Limburg zijn vrijgesteld 
van de belasting.  

 
Artikel 5 
Wanneer de belasting niet contact geïnd kan worden, wordt de belasting ingekohierd.   
 
Artikel 6 
De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het 
dienstjaar door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs 
overgezonden aan de financieel directeur die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.  
Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. Het aanslagbiljet bevat de 
verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting 
toegevoegd van het onderhavig reglement. 
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Artikel 7 
De eiser (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen binnen een termijn van 3 maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op 
datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van 
de inning van de belasting indien dit op een andere wijze dan per kohier gebeurde. Het bezwaarschrift moet, 
op straffe van nietigheid, ofwel schriftelijk en gemotiveerd bij het college van burgemeester en schepenen 
worden ingediend ofwel via het digitaal loket. Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, 
overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal 
daarvoor aanwijst .Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en 
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het voorwerp 
van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. Het college van burgemeester en 
schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst, bericht schriftelijk ontvangst binnen vijftien 
kalenderdagen na indiening van het bezwaarschrift. 
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele aanslag, 
rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting betrekking heeft, niet 
goedgekeurd werd. 
 
Artikel 8 
Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 285,286,287 en 288 van het Decreet over het Lokaal 
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de 
toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
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