Reglement

Gemeentebelasting op de afgifte van internationale
paspoorten, rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en
internationale rijbewijzen
Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 februari 2014
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 17 maart 2014

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om voor een termijn ingaande op 01/01/2014 en eindigend op
31/12/2019 een belasting geheven op de afgifte van internationale paspoorten, rijbewijzen,
voorlopige rijbewijzen en internationale rijbewijzen.
De belasting valt ten laste van de persoon of instelling aan wie deze stukken door de gemeente
op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.
Artikel 2:
De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald :
a) op de afgifte van internationale paspoorten :
gewone procedure : + 9,00 EUR voor elk nieuw paspoort aangevraagd door personen > 18
jaar
+ 4,00 EUR voor elk nieuw paspoort aangevraagd door personen < 18
jaar
spoedprocedure : + 40,00 EUR voor elk nieuw paspoort aangevraagd door personen > 18
jaar
+ 35,00 EUR voor elk nieuw paspoort aangevraagd door personen < 18
jaar
b) op de afgifte van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel :
+ 5 EUR gemeentebelasting op elk nieuw rijbewijs en op elk voorlopig
rijbewijs in bankkaartmodel
c) op de afgifte van internationale rijbewijzen :
+ 4 EUR gemeentebelasting
Artikel 3:
Zijn van de belasting vrijgesteld:
a) De stukken die krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening
kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven.
b) De stukken die aan behoeftige mensen worden afgegeven; de behoeftigheid wordt vastgesteld
door elk overtuigend bewijsstuk.
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c) De machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties.
d) De machtigingen met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van
de heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente.
e) De mededelingen door de politie aan de verzekeringsmaatschappijen van inlichtingen omtrent
het gevolg dat gegeven werd inzake verkeersongevallen op de openbare weg.
f) De geldigheidsverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de
NMBS, De Lijn, en de openbare autobusdiensten.
g) Getuigschriften van goed gedrag en zeden.
Artikel 4:
Zijn van de belastingen vrijgesteld: de gerechtelijke overheden, openbare besturen en de
instellingen van het openbaar nut.
Artikel 5:
De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken die krachtens een wet, een koninklijk
besluit of een overheidsverordening aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente
onderworpen is. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten die de met het afgeven van
paspoorten belaste gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan in het besluit van de regent
dd°. 26 juli 1948 sprake is.
Artikel 6:
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 7:
De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend en gemotiveerd
worden. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de
indiening ervan.
Het bezwaarschrift wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger
en vermeldt:
1° de naam, hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting gevestigd wordt;
2° het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen.
Het vermeldt eveneens of de belastingschuldige wenst gehoord te worden.
Artikel 8:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen),
3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (bezwaar,
ontheffing van ambtswege en voorziening; invordering van de belasting waaronder de
nalatigheids- en moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist;
strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van
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het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 9:
Deze verordening zal definitief worden na het afsluiten van het commodo-onderzoek, indien
geen bezwaren werden ingediend.
Artikel10:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Artikel 11:
De gemeenteraadsbeslissing van 20/12/2013 houdende gemeentebelasting op de afgifte van
administratieve stukken, wordt opgeheven en vervangen door de gemeenteraadsbeslissing
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