UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN : 30 JULI 2013
Aanwezig :

Ludo Van Paepegem,Voorzitter
Pierre Deneyer, Burgemeester
Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine Carels, Schepenen
Marc Deteye, schepen - Voorzitter OCMW
Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre, Marleen Merckaert, Sara De Pelsemaeker, Jean-Paul Souffriau,
Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut, Raadsleden
Kristof Andries, Gemeentesecretaris

Ref. 484.796
AANPASSING BELASTINGREGLEMENT OP HET AFLEVEREN VAN EEN ELEKTRONISCH RIJBEWIJS.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
de provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de invoering van de elektronische rijbewijzen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2013 houdende vaststelling van een belasting op het
afleveren van een belasting op het afleveren van een elektronisch rijbewijs;
Overwegende de brief van de provinciegouverneur van 24 april 2013 met verzoek om:
- de term “overtuigende bewijsstukken” te definiëren naar analogie met het belastingreglement op het uitreiken
van identiteitskaarten
- in artikel 1 en 4 van betreffend gemeenteraadsbesluit de verwijzing naar de aflevering van een elektronisch
rijbewijs via spoedprocedure te schrappen;
Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om als overtuigende bewijsstukken
in het kader van de staat van onvermogen te aanvaarden:
een attest van leefloon
een attest van collectieve schuldenregeling
stukken uitgereikt in het kader van een deurwaardersprocedure
een bewijs dat de ontvangsten van betrokkene een beslag niet overstijgen
een bewijs van kosteloze juridische bijstand;
Overwegende de opmerking van gemeenteraadslid Jonas De Boeck dat de omschrijving “stukken uitgereikt in
het kader van een deurwaardersprocedure” nog niet sluitend is; doch dat er geen amendement wordt ingediend
omdat de N-VA-fractie principieel tegen het belastingreglement stemt;
Gelet op het amendement van de CD&V-fractie om de zin “stukken uitgereikt in het kader van een
deurwaardersprocedure” alsnog te schrappen;
Gelet op de stemming over dit amendement:
14 ja-stemmen (Pierre Deneyer, Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine Carels, Marc
Deteye, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre, Marleen Merckaert, Sara De
Pelsemaeker, Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero);
5 neen-stemmen (Jean-Paul Souffriau, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut);
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Overwegende dat dit amendement wordt aanvaard;
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BESLUIT :

14 ja-stemmen (Pierre Deneyer, Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine
Carels, Marc Deteye, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre,
Marleen Merckaert, Sara De Pelsemaeker, Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero), tegen 5 neenstemmen (Jean-Paul Souffriau, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut).

Artikel 1. :

De artikelen 1, 3 en 4 het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2013 houdende vaststelling
van een belasting op het afleveren van een elektronisch rijbewijs worden als volgt aangepast
met ingang van 1 augustus 2013:
Artikel 1. :
Vanaf heden tot en met 31 december 2018 wordt een gemeentebelasting gevestigd op het
afleveren van een rijbewijs in bankkaartmodel.
Artikel 3. :
De afgifte van volgende stukken geeft geen aanleiding tot de toepassing van de belasting:
stukken onderworpen aan de betaling van een speciaal recht ten voordele van de
gemeente krachtens een wet, een decreet of een reglement.
stukken die kosteloos moeten afgeleverd worden krachtens een wet, een decreet of een
reglement.
stukken afgeleverd aan onvermogende personen; de staat vanonvermogen wordt door elk
van volgende overtuigende bewijsstukken gestaafd:
- een attest van leefloon
- een attest van collectieve schuldenregeling
- een bewijs dat de ontvangsten van betrokkene een beslag niet overstijgen
- een bewijs van kosteloze juridische bijstand.
Artikel 4. :
§1. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt :
afgifte van een nieuw rijbewijs of een duplicaat: kostprijs aangerekend door de FOD
Mobiliteit en Vervoer + 5,00 euro gemeentebelasting.
afgifte van een rijbewijs voor medische schifting: kostprijs aangerekend door de FOD
Mobiliteit en Vervoer + 5,00 euro gemeentebelasting.
omwisseling van een rijbewijs: kostprijs aangerekend door de FOD Mobiliteit en Vervoer +
5,00 euro gemeentebelasting.
§2. Bij het afleveren van een internationaal of een voorlopig rijbewijs wordt er geen afzonderlijke
gemeentebelasting geheven boven de prijs die door de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt
aangerekend.
§3. Er wordt geen belasting geheven op de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs
categorie A3, A, B, B+E en G (groep 1) om medische redenen.

Artikel 2. :

Alle overige bepalingen van betreffend gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2013 blijven
onverminderd van toepassing.

Artikel 3. :

Van dit besluit zal een afschrift worden bezorgd aan de provinciegouverneur van VlaamsBrabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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