
Pagina 1 van 3 

 

Reglement 

 

Gemeentebelasting op de afgifte van identiteitskaarten, 

internationale paspoorten, rijbewijzen, voorlopige 

rijbewijzen en internationale rijbewijzen 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2019 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 19 december 2019 

 

Juridische gronden 

• Artikelen 41, 162 en 170 §4 Grondwet 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in 

openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de 

gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de 

gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

• Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende 

bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd: 

2° het vaststellen van gemeentelijke reglementen en het bepalen van straffen en administratieve sancties op de 

overtreding van die reglementen 

14° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en 

de voorwaarden ervan 

• Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 

• Artikelen 50-67 Consulair Wetboek van 21 december 2013 

• Artikel 2 Ministerieel besluit van 19 april 2014 aangaande de afgifte van paspoorten  

• KB van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor 

het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, § 2, van 

de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, 

gecoördineerd op 12 oktober 1953 

• Het Ministerieel Besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de 

gemeente voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor 

Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, 

laatst gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 11 september 2017 (BS van 29 september 2017, en erratum BS van 16 

november 2017). 

• Wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, 

gecoördineerd op 12 oktober 1953  

• Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs  

• Ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de retributies 

• De omzendbrief van IBZ van 5 november 2019 betreffende tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeente voor 

de uitreiking van elektronische identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari 2020. 

• De gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2019 op de afgifte van elektronische identiteitskaarten: gewone - dringende 

- extreem spoed levering Maldegem - zeer extreem spoed levering Brussel. 

• De gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014 betreffende de gemeentebelasting op de afgifte van internationale 

paspoorten, rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en internationale rijbewijzen.  
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Argumentatie 

• Identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, visumaanvragen en verblijfsaanvragen worden aangevraagd bij de 

gemeente, maar niet door de gemeente zelf aangemaakt. De kaarten worden gemaakt door de FOD Binnenlandse 

Zaken en aan de gemeenten geleverd. De aanmaakkosten worden door de FOD gefactureerd aan de gemeente. De 

gemeente rekent deze kost vervolgens door aan de burger, met daarop nog een belasting.  

Artikel 1: het belastbaar voorwerp 

Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op de 

ambtshalve of 

op verzoek afgeleverde administratieve stukken. 

 

Artikel 2: belastingplichtige 

De belasting valt ten laste van de natuurlijke personen of rechtspersonen aan wie deze stukken 

door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden afgegeven. 

 

Artikel 3: berekening en tarief 

De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:  

 

NORMALE PROCEDURE Vanaf 01/01/2020 

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen en niet-biometrische 

vreemdelingenkaarten 

€ 5 

 

Kids ID's voor Belgische kinderen < 12 jaar € 0,60 

Biometrische kaarten  € 5 

Immatriculatieattesten € 5,30 

Internationale paspoorten personen > 18 jaar € 9 

Internationale paspoorten personen < 18 jaar € 4 

SPOED PROCEDURE MET LEVERING IN MALDEGEM  

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen,  niet-biometrische 

vreemdelingenkaarten en biometrische kaarten 

€ 13 

 

Kids ID < 12 jaar voor Belgen € 13 

Internationale paspoorten personen > 18 jaar € 40 

Internationale paspoorten personen < 18 jaar € 35 

SPOEDPROCEDURE MET LEVERING IN BRUSSEL  

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen en niet-biometrische 

vreemdelingenkaarten 

€ 12,30 

 

Kids ID < 12 jaar voor Belgen € 12,30 

Internationale paspoorten personen > 18 jaar € 40 

Internationale paspoorten personen < 18 jaar € 35 

RIJBEWIJZEN  

Rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel € 5 

Internationale rijbewijzen € 4 

 

De vermelde belastingen worden verhoogd met de door de wet of het decreet vastgelegde 

vergoedingen en kosten ten behoeve van de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap of 

het Vlaams Gewest. 

 

 



Pagina 3 van 3 

 

Artikel 4: wijze van inning 

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van 

betaling wordt de belasting ingekohierd.  

 

 


