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Punt 4 :

Goedkeuring van een belastingsreglement voor de periode
2013-2018 op :
a) De aanvraag tot het bekomen van een elektronische
identiteitskaart voor Belgen en een elektronische
vreemdelingenkaart.
b) De aanvraag tot het bekomen van een attest van
immatriculatie voor vreemdelingen : model A of model B.
c) De aanvraag voor een kids-Id voor een Belgisch kind onder
de 12 jaar.
d) De aanvraag voor een identiteitsbewijs voor een nietBelgisch kind onder de 12 jaar.
e) De aanvraag voor een identiteitsstuk voor een Belgisch of
niet-Belgisch kind onder de 12 jaar.
______________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Opwijk dd. 26.02.2013 houdende de
goedkeuring van een belastingreglement voor de periode 2013 - 2018 op :
a)de aanvraag tot het bekomen van een elektronische identiteitskaart
voor Belgen en een elektronische vreemdelingenkaart
b)de aanvraag tot het bekomen van een attest van immatriculatie voor
vreemdelingen : model A of model B
c)de aanvraag voor een kids-Id voor een Belgisch kind onder de 12 jaar
d)de aanvraag voor een identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind onder de
12 jaar

e)de aanvraag voor een identiteitsstuk voor een Belgisch of niet-Belgisch
kind onder de 12 jaar.
Gelet op het schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dd. 26.11.2013
ivm het Ministerieel besluit van 15.03.2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen
ten laste van de gemeenten 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, waarbij de bijlage is
gewijzigd bij ministerieel besluit 27 maar 2013 (B.S. van 21 en 29 maart 2013) ;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 19.12.2013 om de
gemeentelijke belasting op de betrokken documenten zodanig aan te passen dat de huidige
kosten/prijzen voor de burger gehandhaafd blijven ;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met
260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van
het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Met 23 ja-stemmen (algemeen stemmen)
BESLUIT :
Artikel 1 :
Voor de dienstjaren 2013 tot 2018 worden de tarieven - alle kosten (productiekosten,
federale retributies, gemeentebelasting, …) inbegrepen met ingang van 1 januari 2014 - als
volgt vastgesteld voor :
a) de aanvraag tot het bekomen van een elektronische identiteitskaart voor Belgen en een
elektronische vreemdelingenkaart :
Normale procedure
Dringende spoedprocedure
Zeer dringende spoedprocedure

Kostprijs
€ 17
€ 118
€ 182

b) de aanvraag tot het bekomen van een attest van immatriculatie voor vreemdelingen :
model A of model B : 1,50 euro

c) de aanvraag voor een kids-ID voor een Belgisch kind onder de 12 jaar :
Normale procedure
Dringende spoedprocedure
Zeer dringende spoedprocedure

Kostprijs
€ 6
€ 109
€ 173

d) de aanvraag voor een identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind onder de 12 jaar :
gratis
e) de aanvraag voor een identiteitsstuk voor een Belgisch of niet-Belgisch kind onder de 12
jaar : gratis.
Artikel 2 :
De kosten moeten cash betaald worden bij de aanvraag door de persoon voor wie het
identiteitsdocument wordt aangevraagd.
Artikel 3 :
De beslissing van de gemeenteraad van Opwijk dd. 26.02.2013 houdende de goedkeuring van
een belastingreglement voor de periode 2013 - 2018 op :
a)de aanvraag tot het bekomen van een elektronische identiteitskaart
voor Belgen en een elektronische vreemdelingenkaart
b)de aanvraag tot het bekomen van een attest van immatriculatie voor
vreemdelingen : model A of model B
c)de aanvraag voor een kids-Id voor een Belgisch kind onder de 12 jaar
d)de aanvraag voor een identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind onder de
12 jaar
e)de aanvraag voor een identiteitsstuk voor een Belgisch of niet-Belgisch
kind onder de 12 jaar
wordt opgeheven.
Artikel 4 :
Het belastingsreglement zal krachtens artikel 186 van het Gemeentedecreet op de
gemeentelijke website worden bekendgemaakt.
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan :
- de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant
- de dienst Burgerzaken van gemeente Opwijk
- de dienst Financiële Zaken van gemeente Opwijk

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
de secretaris,
get. Mevr. K. Biesemans

de voorzitter,
get. Mevr. J. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, 4 februari 2014
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