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Punt 3 :

Goedkeuring van een belastingsreglement op de afgifte van
internationale rijbewijzen met ingang van 01.02.2014.
______________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op het feit dat de internationale rijbewijzen nog niet elektronisch worden gemaakt ;
Gelet op de nota dd. 26.11.2013 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan
de gemeentebesturen, waarbij wordt meegedeeld dat de federale retributie voor het
afleveren van een internationaal rijbewijs wordt vastgesteld op 16 euro vanaf 01.02.2014
en dat de gemeente bovenop dit bedrag een gemeentetaks kan vaststellen, naar analogie
met de voorlopige en de definitieve rijbewijzen ;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 19.12.2013 om 5
euro gemeentetaks (idem gemeentetaks op de elektronische rijbewijzen) te heffen op de
aflevering van een internationaal rijbewijs vanaf 01.02.2014 ;
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 :
Op de uitreiking van een internationaal rijbewijs wordt een gemeentebelasting van 5 Euro
gevestigd vanaf 01.02.2014.
Artikel 2 :
De belasting moet betaald worden door de persoon aan wie het internationaal rijbewijs
wordt uitgereikt en wordt contant betaald bij de aanvraag ervan.
Artikel 3 :
De belasting wordt geheven gelijktijdig met het innen van de andere verschuldigde rechten
en taksen voor de aanmaak, zoals o.a. opgelegd door de Federale Overheidsdienst
Mobiliteit.
Artikel 4 :
Dit reglement 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 Financiën van gemeente Opwijk.

Aldus beslist in voormelde zitting.
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get. Mevr. K. Biesemans

de voorzitter,
get. Mevr. J. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, 4 februari 2014
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