Belastingreglement op de uitreiking van administratieve documenten
Datum van de beraadslaging van de Gemeenteraad: 21 december 2017

Artikel 1:
Er wordt vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019 aan de hieronder vermelde
voorwaarden een belasting geheven op de uitreiking van getuigschriften en andere documenten.
De belasting is ten laste van de personen of de instellingen aan wie deze documenten op hun
aanvraag of ambtshalve door de gemeente worden afgeleverd.
Artikel 2:

Het bedrag incl. aanmaakkosten is als volgt vastgesteld:

§1. ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN EN DOCUMENTEN VOOR BELGEN:
a) Uitreiking van een elektronische identiteitskaart
*Opmaak van een basisdocument
Normale procedure:
 voor een elektronische identiteitskaart
 voor een elektronische identiteitskaart na de 2de herinnering
 voor een elektronische identiteitskaart na de 3de herinnering
Herinneringskosten voor de afhaling van een elektronische identiteitskaart
 na de 1ste herinnering
 na de 2de herinnering
Dringende procedure (5 werkdagen)
Hoogdringende procedure
Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering
b) Uitreiking van een elektronisch identiteitsbewijs voor een Belgisch kind onder
de 12 jaar (Kids-ID)
*Opmaak van een basisdocument
Normale procedure
Dringende procedure
Hoogdringende procedure
Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering
Vanaf de 2de Kids-ID, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van hetzelfde
gezin en op hetzelfde adres ingeschreven: per kaart
c) Uitreiking van een bijlage 33
d) Uitreiking van een bijlage 12 door het gemeentebestuur
§2. VERBLIJFSKAARTEN EN –VERGUNNINGEN VOOR VREEMDELINGEN:
a) Uitreiking van een elektronische verblijfsvergunning
*Opmaak van een basisdocument
Normale procedure:
 voor een elektronische verblijfsvergunning (behalve kaart type A).
 voor een elektronische verblijfsvergunning (kaart type A).
Dringende procedure
Hoogdringende procedure
b) Uitreiking van een biometrische verblijfsvergunning
*Opmaak van een basisdocument
Normale procedure:
 voor een biometrische verblijfsvergunning
Dringende procedure
Herinneringskosten voor de afhaling van een elektronische of biometrische
verblijfsvergunning
 1ste herinnering
 2de herinnering

€ 25
€ 28
€ 33
€2
€5
€ 130
€ 200
€ 130

€ 12
€ 130
€ 200
€ 130
€ 50
€ 10
€ 10

€ 25
€ 30
€ 130
€ 200

€ 25
€ 130
€2
€5

c)
d)

Uitreiking van een identiteitsbewijs voor een vreemd kind onder de 12 jaar
Uitreiking, vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsvergunningen:
 voor een 1ste verblijfsvergunning, voor elke vergunning, uitgereikt tegen overhandiging van de oude, en voor de vernieuwing of de vervanging ingevolge diefstal, vastgesteld in een PV dat door de politie werd
opgesteld
 voor een 1ste duplicaat, uitgezonderd in geval van diefstal
Worden gratis uitgereikt: de attesten van immatriculatie, zoals bedoeld in het
koninklijk besluit van 12 juni 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8
oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

§3. UITREIKING VAN ALLERLEI ANDERE GETUIGSCHRIFTEN OF BEWIJZEN
(waaronder informatie op elektronische chips)
§4. DE EXPEDITIES, AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS UIT:
 de registers van de Burgerlijke Stand
 de registers voor de akten betreffende het verkrijgen, het herkrijgen,
het behoud en verlies van nationaliteit
 het register van huwelijksaangiften
Door de burgemeester, de ambtenaar van de Burgerlijke Stand of hun
afgevaardigden afgeleverde getuigschriften ter staving van feiten die blijken uit
de vermelde registers
§5. UITREIKING VAN REISPASSEN:
Het bedrag incl. aanmaakkosten en andere taksen is als volgt vastgesteld:
Normale procedure
 volwassenen
 minderjarigen
Dringende procedure
 volwassenen
 minderjarigen
§6. UITREIKING VAN DOCUMENTEN KRACHTENS HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 8
OKTOBER 1981 BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE
VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN, GEWIJZIGD DOOR HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 MEI 2008:
Bijlage 3bis
Bijlage 15
Bijlage 16
Bijlage 19
Bijlage 19 ter
Bijlage 22
Bijlage 32
§7. UITREIKING VAN EEN BEROEPSKAART:
De Turkse onderdanen zijn vrijgesteld van de betaling van deze belasting
krachtens het associatieverdrag EEG - Turkije van 23 november 1970.
§8. UITREIKING VAN EEN ARBEIDSVERGUNNING:

€2

€7
€ 10

€5
€7
€7
€7
€5

€ 95
€ 65
€ 270
€ 240

€ 15
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 25

€5

§9. SAMENSTELLING VAN EEN DOSSIER VAN WETTELIJKE SAMENWONING OF
PARTNERSCHAP (ARTIKELS 40BIS EN 47 VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980
BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN
DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN)

€ 50

§10. UITREIKING VAN RIJBEWIJZEN:
 rijbewijs (formaat bankkaart)

€ 35




voorlopig rijbewijs
internationaal rijbewijs

€30
€30

§11. UITREIKING VAN EEN GRAFCONCESSIEAKTE:

€10

Artikel 3:
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de aanvraag van het document. De
betaling wordt vastgesteld door het afdrukken van een zegel die het bedrag van de belasting op het
aanvraagformulier van het document vermeldt. In de andere gevallen moet een kwitantie afgeleverd
worden.

Artikel 4:
§1. Zijn van de belasting vrijgesteld: de documenten, aangehaald in §3 en §4 van artikel 2:
a) die gratis uitgereikt moeten worden door het gemeentebestuur krachtens een wet, een koninklijk besluit of om het even welk reglement van de overheid, op voorlegging van het
bewijsstuk hiervoor;
b) uitgereikt aan natuurlijke personen die behoeftig zijn. Deze behoeftigheid wordt aangetoond
door om het even welk bewijsstuk;
c) voor te leggen ter staving van een werkaanvraag voor werklozen. De hoedanigheid van
werkloze wordt bewezen aan de hand van een attest;
d) voor te leggen ter staving van een werkaanvraag door jonge werknemers tijdens de
wachtstage voor werkloosheidsuitkeringen. De hoedanigheid van deze laatsten wordt
bewezen aan de hand van een attest ;
§2. Aan elke aanvraag voor een vrijstelling moeten de rechtvaardigingsstukken toegevoegd worden.
Artikel 5:
Niettegenstaande de bepalingen van artikel 4 zijn de verzendingskosten ten laste van
de particulieren en de privé-instellingen die de documenten aanvragen.
Artikel 6:
De regels rond invorderingen, moratoire interesten, vervolgingen, voorrechten,
wettelijke hypotheken en verjaringen inzake Rijksbelastingen op de inkomsten, zijn van toepassing op
deze belasting.
Artikel 7:
De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen van Ukkel. Het bezwaar moet ondertekend en met
redenen omkleed zijn en moet schriftelijk, op straffe van verval, verstuurd worden binnen de drie
maanden vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van de contante inning. De bezwaren
kunnen ingediend worden op een duurzame drager (elektronisch communicatiemiddel, e-mail of fax).
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal hij
worden uitgenodigd om gehoord te worden door het college van burgemeester en schepenen tijdens
een hoorzitting.
Artikel 8:
Het onderhavige reglement wordt van kracht zodra het gepubliceerd is en trekt op
dezelfde dag het belastingreglement in dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 24
november 2016.

