PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Arrondissement LEUVEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 17 december 2019
Aanwezig: Frank Stevens - voorzitter
Gino Debroux - burgemeester
Gary Peeters, Saartje Ieven, Lore Fourie, Eddy Vandenbosch, Gerty Lintermans - schepenen
Johan Cans, Didier Reynaerts, Kris Colsoul, Mark Keppens, Josseline Pansaerts, Marc Richelle, Iris Vander
Schelde, Bart J. De Vos, Greta Vanermen, Leon Ignoul, Joeri Roosen, Dirk Schampaert, Jeanine Smets,
Carla Reynaerts, Jan Brouckmans, Peter Kaspers, Inge Bollen, Pascale Conard - raadsleden
Kitty Bottu - algemeen directeur wnd.

Afwezig:
PUNT 16 - FINANCIËN - BELASTINGREGLEMENT OP DE AFGIFTE VAN
ADMINISTRATIEVE STUKKEN - AANPASSING - GOEDKEURING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2019;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2019 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van
de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de
elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, de
elektronische kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en
de biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan vreemde
onderdanen van derde landen;
Overwegende dat de nieuwe tarieven toegepast worden vanaf 01 januari 2020 en
hiervoor het belastingreglement op afgifte van administratieve stukken moet aangepast
worden;
Overwegende dat de kostprijs voor de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit
(klasse 3) nu al 50,00 EUR/dossier bedraagt;
Overwegende dat de kostprijs voor de melding voor het uitvoeren van een
stedenbouwkundige handeling nu 25,00 EUR/dossier bedraagt;
Overwegende dat wordt voorgesteld om de kostprijs voor meldingen gelijk te trekken naar
50,00 EUR/dossier;
Get op het ontwerp van het aangepaste belastingreglement op de afgifte van
administratieve stukken;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 03 december 2019;
Aangenomen met 23 stemmen voor en 2 onthoudingen;
Hebben voor gestemd: Gino Debroux, Gary Peeters, Saartje Ieven, Lore Fourie, Gerty
Lintermans, Eddy Vandenbosch, Kris Colsoul, Josseline Pansaerts, Marc Richelle, Joeri
Roosen, Jeanine Smets, Jan Brouckmans, Didier Reynaerts, Johan Cans, Iris Vander
Schelde, Dirk Schampaert, Peter Kaspers, Inge Bollen, Bart Jan De Vos, Greta
Vanermen, Leon Ignoul, Pascale Conard en Frank Stevens;
Hebben zich onthouden: Mark Keppens en Carla Reynaerts;
BESLUIT:
Artikel 1. Het aangepaste belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken
goed te keuren met ingang van 01 januari 2020.
BELASTINGREGLEMENT OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN

A. OP DE AFGIFTE VAN ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN (KIDS-ID)
VOOR BELGISCHE KINDEREN JONGER DAN (<) 12 JAAR
(a) de normale afgifte
7,00
(b) de extreme spoedprocedure D+1 met levering in de
90,00
gemeente
(c) de extreme spoedprocedure D+1 met gecentraliseerde
125,00
levering in Brussel
B. OP DE AFGIFTE VAN IDENTITEITSKAARTEN, DIE WORDEN UITGEREIKT AAN BELGEN EN SOMMIGE
VREEMDELINGEN, OUDER DAN 12 JAAR, ALSMEDE, ONDER DEZELFDE OUDERDOMSVOORWAARDEN VAN VERBLIJFSDOCUMENTEN AAN ANDERE VREEMDELINGEN

(a) Een elektronische identiteitskaart voor Belgen, een

19,00

elektronische vreemdelingenkaart uitgereikt aan vreemde
onderdanen (E, E+, F en F+ kaarten zonder biometrie) of
een duplicaat, volgende normale procedure (maakloon
inbegrepen)
(b) biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan
vreemde onderdanen van derde landen (A, B, C, D, H
kaarten met biometrie) (maakloon inbegrepen)
(c) de extreme spoedprocedure D+1 met levering in de
gemeente (maakloon inbegrepen)
(d) de extreme spoedprocedure D+1 met gecentraliseerde
levering in Brussel (maakloon inbegrepen), enkel voor
elektronische identiteitskaarten voor Belgen

20,00

100,00
135,00

(e) het attest immatriculatie aan de personen ingeschreven
in het vreemdelingenregister
(f) een verlenging van een attest van immatriculatie
C. OP DE AFGIFTE VAN PASPOORT AAN PERSONEN JONGER DAN 18 JAAR
(a) een paspoort volgens de gewone procedure
(b) een paspoort volgens de dringende procedure
(c) een paspoort volgens de superdringende procedure
(d) een reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen of
vreemdelingen volgens de gewone procedure
(e) een reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen of
vreemdelingen volgens de dringende procedure
(f) een reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen volgens
de superdringende procedure
D. OP DE AFGIFTE VAN PASPOORTEN AAN PERSONEN OUDER DAN 18 JAAR
(a) een paspoort volgens de gewone procedure
(b) een paspoort volgens de spoedprocedure
(c) een paspoort volgens de superdringende procedure
(d) een reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen of
vreemdelingen volgens de gewone procedure
(e) een reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen of
vreemdelingen volgens de dringende procedure
(f) een reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen volgens
de superdringende procedure
E. OP DE AFGIFTE VAN RIJBEWIJZEN IN BANKKAARTFORMAAT
(a) het rijbewijs in bankkaartformaat (kostprijs + 5,00 EUR
gemeentebelasting)

18,50
0,00
35,00
210,00
270,00
41,00
210,00
270,00

90,00
290,00
350,00
86,00
280,00
340,00

25,00

F. OP DE AFGIFTE VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS

(a) het internationaal rijbewijs

16,00

G. OP DE AFGIFTE VAN EEN TROUWBOEKJE
(INBEGREPEN HET MAAKLOON EN DE BELASTING OP HET ERBIJ GELEVERD HUWELIJKSGETUIGSCHRIFT)
(a) trouwboekje
25,00
H. OMGEVINGSVERGUNNING
IDENTIEK VOOR VEREENVOUDIGDE ALS GEWONE PROCEDURE

1. DIGITAAL DOSSIER
melding van een ingedeelde inrichting of activiteit (klasse 3)

50,00/dossier

melding voor het uitvoeren van een stedenbouwkundige handeling

50,00/dossier

aanvraag tot het houden van een projectvergadering als het college
van burgemeester en schepenen de bevoegde instantie is

100,00/dossier

aanvraag van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren
van stedenbouwkundige handelingen
(a) verplichte samenwerking met een architect
(b) bouw van meerdere eenheden (forfait/ dossier)
(handel, horeca, dienst en/of wonen)
(c) per eenheid voor handel, horeca, dienst
en/of wonen
(d) andere dossiertypes zonder architect

50,00/dossier
100,00/dossier
+35,00/eenheid
25,00/dossier

aanvraag van een omgevingsvergunning voor een
ingedeelde inrichting of activiteit
100,00/dossier
70,00/dossier

(a) klasse 1
(b) klasse 2
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen
van gronden
(a) met wegenis + per lot
(b) zonder wegenis + per lot

200,00/dossier +
50,00/lot
150,00/dossier +
50,00/lot

vraag tot omzetting van een milieuvergunning, verleend voor 20, jaar
naar
een
permanente
vergunning
(artikel
390
omgevingsvergunningsdecreet) en bekendmaking van het verstrijken
van elke geldigheidsperiode van twintig jaar van een
omgevingsvergunning van onbepaalde duur (artikel 83, §1 lid 3
omgevingsvergunningsdecreet)

70,00 /dossier

verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden

70,00 /dossier

verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning
(1) met vermeerdering van loten
(2) zonder vermeerdering van loten
afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden
aanvraag van een stedenbouwkundig attest
aanvraag van een planologisch attest
organisatie openbaar onderzoek en publicatiekosten

50,00/dossier +
50,00/lot
50/dossier
25,00/ dossier
50,00/dossier
150,00/dossier
terugvorderen van
verzendings- en
publicatiekosten

2. ANALOOG DOSSIER
vraag voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier
100,00/dossier
(artikel 104 omgevingsvergunningsdecreet)
I. OP DE AFGIFTE VAN EEN CONFORMITEITSATTEST
(a) een conformiteitsattest voor een woning
50,00
(b) een conformiteitsattest voor een kamer
12,50
met een maximum per woning
50,00
J. OP DE AFGIFTE VAN EEN VERGUNNING VOOR HET VERSTREKKEN VAN STERKE DRANKEN OP FUIVEN
OF GELEGENHEIDSEVENEMENTEN

(a) occasionele vergunning
10,00
(b) permanente vergunning
100,00
ART. 3. De belasting bestaat uit het bedrag per dossiertype, zoals vermeld in bovenstaande tabel.
De bedragen per dossiertype worden cumulatief aangerekend.
ART. 4.
§1-De belasting en de eventuele kosten, zoals bepaald in artikel 2, moeten bij het afleveren van
het stuk contant worden betaald (tenzij anders vermeld wordt).

Bij de afgifte van de administratieve documenten wordt een ontvangstbewijs of een kasticket
afgeleverd.
§2-Indien het document niet onmiddellijk bij de aanvraag afgeleverd kan worden, moeten de
personen of instellingen die een verzoek tot het verkrijgen van een administratief stuk indienen, op
het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting, vermeerderd met een raming van de
kosten, in bewaring geven. Er wordt kosteloos een ontvangstbewijs van de in bewaring gegeven
sommen afgeleverd. Samen met de aflevering van het gevraagde document zal een verrekening in
meer of in min worden gemaakt. Het eventueel teveel betaalde wordt terugbetaald aan de
aanvrager, het eventueel te weinig verrekende moet contant worden bijbetaald.
§3-Voor wat de omgevingsvergunningen betreft moeten de kosten betaald worden bij het indienen
van de aanvraag. Het betalingsbewijs moet bij de aanvraag gevoegd worden. Een dossier is
onvolledig zolang de dossiervergoeding niet betaald is en het betalingsbewijs niet toegevoegd
wordt aan het dossier.
De verzendings- en publiciteitskosten voor het organiseren van een openbaar onderzoek worden
aan de aanvrager meegedeeld bij het opstarten van het openbaar onderzoek. Deze kosten moeten
door de aanvrager binnen de 14 dagen aan de stad betaald worden per overschrijving.
§4-Overeenkomstig artikel 4, §7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, wordt bij gebrek
aan contante betaling, de belasting ingekohierd en wordt het een kohierbelasting.
ART. 5.
§1-Zijn van de belasting vrijgesteld:
De attesten die volgens een wet, een decreet of een koninklijk besluit, een besluit van de Vlaamse
regering of een andere overheidsverordening kosteloos door het stadsbestuur moeten afgegeven
worden
§2-Voor wat de omgevingsvergunningen betreft, zijn van de belasting vrijgesteld:
De nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen de 3 maanden na het intrekken of
onvolledigheidsverklaring van het vorige dossier, op voorwaarde dat aan alle van de volgende
vereisten is voldaan:
Op de ingetrokken of onvolledig verklaarde aanvraag werd een belasting conform het
onderhavig reglement betaald;
De nieuwe plannen komen tegemoet aan de opmerkingen die leidden tot de intrekking of
onvolledigheid van het vorige dossier;
De nieuwe aanvraag betreft een gelijkaardige aanvraag
Er worden geen nieuwe elementen aangevraagd die niet in het vorige dossier voorkwamen
De werkelijk gemaakte kosten, uitgezonderd de personeelskosten, voor de afhandeling van het
nieuwe dossier (kosten van aangetekende zendingen, kosten van publicatie, …) blijven
onverminderd verschuldigd.
§3 De afgifte van het conformiteitsattest in kader van een huurovereenkomst met een sociaal
verhuurkantoor wordt vrijgesteld van de belasting.
ART. 6. De bepalingen van het algemeen reglement betreffende de invordering en de
bezwarenprocedures bij fiscale reglementen zijn van toepassing op dit belastingreglement.

Art. 2. Al de voorafgaande reglementen betreffende deze aangelegenheid op te heffen
met ingang vanaf 01 januari 2020.
Art. 3. Dit besluit te zenden naar de toezichthoudende overheid.
Namens de raad:

Kitty BOTTU
algemeen directeur wnd.

Frank STEVENS
voorzitter

