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BELASTING OP DE UITREIKING VAN 
IDENTITEITSKAARTEN EN 

ADMINISTRATIEVE STUKKEN 
 

 
Artikel 1 – Heffingstermijn 
Voor een termijn van zes jaar, die aanvangt op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019, wordt ten behoeve van de 
stad Sint-Niklaas jaarlijks een belasting op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve stukken geheven. 
 
Artikel 2 – Toepassingsgebied 
§ 1. Belastbaar feit 

De belasting wordt geheven op de afgifte en/of verwerking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen, verblijfs-
kaarten voor vreemdelingen, internationale reispassen, rijbewijzen, administratieve stukken inzake de omgevings-
vergunning, en diverse andere administratieve stukken. 

 
Artikel 3 – Berekeningsgrondslag 
De belasting wordt gevorderd op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk. 
Met kostprijs wordt bedoeld het tarief dat de hogere overheid aanrekent voor de aanmaak van de stukken. 
Personen of instellingen die om toezending verzoeken van een of meer stukken zoals bepaald in artikel 4, zijn er toe 
gehouden de daaraan verbonden verzendingskosten te betalen, zelfs indien bedoelde stukken kosteloos worden afgeleverd 
in toepassing van artikel 6. 
 
Artikel 4 – Tarieven 
§ 1. Afgifte van diverse stukken van de dienst burgerzaken: 

A. Elektronische identiteitskaart (EIK) of elektro- 
nische verblijfskaart voor vreemdelingen (EVK) 
a) voor elke eerste EIK of EVK en elke EIK of EVK, uit- 

gereikt ter vervanging van een vervallen, verloren  
of gestolen kaart  kostprijs + 
 5,00 EUR per kaart 

b) voor elke EIK of EVK, uitgereikt bij spoedprocedure  
na dringende of zeer dringende aanvraag  kostprijs spoedprocedure + 
 5,00 EUR per kaart 

B. Identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan 12 jaar 
a) voor elke eerste kids-ID en elke kids-ID, uitgereikt ter  

vervanging van een vervallen, verloren of gestolen ID  kostprijs 
b) voor elke kids-ID, uitgereikt bij spoedprocedure na  

dringende of zeer dringende aanvraag  kostprijs spoedprocedure 
c) voor elk niet-elektronisch identiteitsbewijs met foto 1,00 EUR per bewijs 

C. Internationale paspoorten (reispassen) 
a) voor een reispas  kostprijs + 20,00 EUR per paspoort 
b) voor een reispas voor kinderen van minder dan 12 jaar   kostprijs 
c) voor een reispas, uitgereikt bij spoedprocedure  kostprijs spoedprocedure + 

 20,00 EUR per paspoort 
D. Rijbewijzen 

a) elektronische rijbewijzen  kostprijs + 
   5,00 EUR per bewijs 

b) niet-elektronische rijbewijzen  kostprijs 
E. Akte van voornaamswijziging: 

a) bij toekenning van de voornaamswijziging 50,00 EUR per akte 
b) wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd door  

vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvra- 
gen en niet over een voornaam beschikken  gratis 

c) wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd door  
een transgender  gratis 

d) bij weigering van de voornaamswijziging  gratis 
§ 2. Afgifte van diverse andere administratieve stukken: 

A. Omgevingsvergunningen 
a) Aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1  

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 25,00 EUR per aanvraag 
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b) Melding van het uitvoeren van stedenbouwkundige  
handelingen 25,00 EUR per dossier 

c) Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het  
uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen: 
• vereenvoudigde procedure 25,00 EUR per aanvraag 
• gewone procedure 100,00 EUR per aanvraag 
• indien meerdere wooneenheden of bedrijfsunits 55,00 EUR per wooneenheid/bedrijfsunit 

d) Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het  
verkavelen van gronden: 
• voor het dossier 100,00 EUR per aanvraag 
• bijkomend per lot 55,00 EUR forfaitair 

e) Aanvraag tot bijstelling van de omgevingsvergunning  
voor het verkavelen van gronden 55,00 EUR per aanvraag 

f) Afstand van de omgevingsvergunning voor het verka- 
velen van gronden (art. 104 van het omgevingsvergun- 
ningdecreet) 25,00 EUR per dossier 

g) Regularisatieaanvraag met stedenbouwkundig aspect  
(bijkomend bij de dossierkosten) 150,00 EUR per aanvraag 

h) Toelating voor een muziekactiviteit 25,00 EUR per toelating 
i) Melding van een ingedeelde inrichting of activiteit 55,00 EUR per dossier 
j) Melding van de overdracht van de vergunning voor  

een ingedeelde inrichting of activiteit 25,00 EUR per dossier 
k) Aanvraag van een omgevingsvergunning voor inge- 

deelde inrichting klasse 1, al dan niet in combinatie  
met een stedenbouwkundige handeling: 
• vereenvoudigde procedure (mededeling kleine  

verandering) 25,00 EUR per aanvraag 
• gewone procedure 250,00 EUR per aanvraag 

l) Aanvraag van een omgevingsvergunning voor inge- 
deelde inrichting klasse 2, al dan niet in combinatie  
met een stedenbouwkundige handeling: 
• vereenvoudigde procedure (mededeling kleine  

verandering) 100,00 EUR per aanvraag 
• gewone procedure 250,00 EUR per aanvraag 

m) Verzoek tot bijstelling of afwijking van de milieu- 
voorwaarden op verzoek van de exploitant 55,00 EUR per dossier 

n) Aanvraag tot omzetting van een milieuvergunning,  
verleend voor 20 jaar, naar een permanente omge- 
vingsvergunning (art. 390 van het omgevingsvergun- 
ningdecreet) 25,00 EUR per aanvraag 

o) Bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheids- 
periode van 20 jaar van een omgevingsvergunning van  
onbepaalde duur (art 83 § 1, lid 3 van het omgevings- 
vergunningdecreet) 55,00 EUR per dossier 

p) Aanvraag tot het houden van een projectvergadering  
(art. 8 van het omgevingsvergunningdecreet) 100,00 EUR per aanvraag 

q) Aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v.  
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 100,00 EUR per aanvraag 

r) Digitaliseren van een analoge omgevingsvergunning- 
aanvraag 150,00 EUR per aanvraag 

s) De belasting wordt verhoogd met de door de stad werkelijk gemaakte kosten, uitgezonderd de 
personeelskosten, voor de afhandeling van het dossier (kosten van de aangetekende zendingen, kosten 
van de publicatie, …). 
Deze kosten worden niet aangerekend in geval van een administratieve lus. 

B. Vergunningen voor overwelvingen van straatgrachten 10,00 EUR per vergunning 
C. Slachtbewijzen 10,00 EUR per bewijs 
D. Conformiteitsattesten 

a) voor het gebouw 62,50 EUR forfaitair 
b) verhoogd vanaf de 6de kamer met 12,50 EUR per kamer 
c) met een maximum voor het gebouw van 1.250,00 EUR forfaitair 
d) verzendingskosten dossier 7,00 EUR per dossier 
e) in volgende gevallen  gratis (incl. verzendingskosten) 
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• indien afgeleverd in het kader van een preventieve woningcontrole: 
o controle in samenwerking met immokantoren 
o controle voor verhuis van een huurder van een private huurwoning naar een sociale huurwoning 
o controle van woningen die ingehuurd worden door het Sociaal Verhuurkantoor Waasland 

ver.OCMW 
o controle van woningen voorafgaand aan het afleveren van een OCMW-huurwaarborg 
o controle van huurwoningen waarvoor een procedure woningkwaliteit is opgestart en waarbij de 

eigenaar herstelt voor er een besluit ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring wordt genomen 
• indien afgeleverd aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland ver.OCMW 

E. Verstrekken van informatie (notarissen)  
a) elektronisch 80,00 EUR per dossier 
b) niet-elektronisch 120,00 EUR per dossier 

 
Artikel 5 – Belastingplichtige 
De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie/welke deze stukken door de gemeente, op verzoek of 
ambtshalve worden uitgereikt. 
 
Artikel 6 – Vrijstellingen 
De belasting is niet verschuldigd voor: 
• de administratieve stukken met betrekking tot activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van heffing van een 

belasting of retributie ten behoeve van de gemeente. 
• de administratieve stukken die krachtens een wet of een decreet of een overheidsverordening reeds aan de betaling van 

een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen zijn. 
Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten die de met het afgeven van reispassen belaste gemeente ambtshalve 
toekomen en waarvan in het besluit van de regent van 26 juli 1948 sprake is. 

• de administratieve stukken ten behoeve van de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee 
gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut. 

 
Artikel 7 – Invordering van de belasting 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. 
 
Artikel 8 – Betaling van de belasting 
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting. 
 
Artikel 9 – Bezwaren- en beroepsprocedure 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning. Wanneer de contantbelasting een kohierbelasting is geworden, 
start de bezwaartermijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het 
aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het bezwaar moet per brief, per e-mail of per fax worden ingediend. 
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op de hoorzitting waarop het 
bezwaarschrift zal behandeld worden, moet hij dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift. 
Binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd naar de 
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger. 
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of bij gebrek aan een beslissing binnen een termijn van 
zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift (negen maanden als de betwiste aanslag 
ambtshalve werd gevestigd) kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent. 
 
Artikel 10 – Andere algemene bepalingen 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, met latere aanvullingen en wijzigingen, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 
tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover zij niet specifiek de belastingen op de 
inkomsten betreffen. 
 
 


