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Ref. 484.796
AANPASSING BELASTINGREGLEMENT OP HET UITREIKEN VAN IDENTITEITSKAARTEN,
VREEMDELINGENKAARTEN, ATTESTEN VAN IMMATRICULATIE EN PASPOORTEN
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de grondwet, inzonderheid artikel 170§4;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42§3;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling
van een Rijksregister van de natuurlijke personen en de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen, en latere wijzigingen;
Gelet op de Europese verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering
van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde leden;
Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij wet van 15 september 2006 en bij wet van 25 april
2007;
Gelet op de diverse uitvoeringsbesluiten van bovengenoemde wetten, in het bijzonder het koninklijk besluit van
8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 april 2007;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 1997 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor
kinderen onder de twaalf jaar;
Gelet op de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en
de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2006 betreffende het elektronisch document voor Belgische
kinderen onder de twaalf jaar (kids-ID);
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Gelet op de brief van 21 december 2012 van de FOD Binnenlandse zaken houdende nieuwe prijs van de
identiteitsdocumenten die uitgereikt worden aan Belgen en vreemdelingen – inwerkingtreding: 1 april 2013;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2013 houdende vaststelling van een belasting op het
uitreiken van identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en paspoorten;
Overwegende dat er door gemeenteraadslid Jonas De Boeck een bezwaar werd neergelegd tegen artikel 4 van
betreffend besluit omdat de term “overtuigende bewijsstukken” ter staving van de staat van onvermogen niet
werd gedefinieerd;
Overwegende het verzoek van de provinciegouverneur om deze definitie toe te voegen aan het
gemeenteraadsbesluit en het besluit opnieuw ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad;
Overwegende de vraag tot bijkomende uitleg bij dit dossier (staat van onvermogen is een vaststelling in feite,
lokale besturen worden ongelijk behandeld, welke limitatieve lijst van stukken kan staat van onvermogen
bewijzen?) vanwege het college van burgemeester en schepenen aan de diensten van de provinciegouverneur;
Overwegende dat geen van de vragen een antwoord heeft gekregen, doch dat het verzoek tot aanpassing van
het gemeenteraadsbesluit door de provinciegouverneur werd herhaald;
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
een bewijs voor de kandidaat-vluchtelingen die op basis van de wet van 12 januari 2007 betreffende de
opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen verblijven in het
lokaal opvanginitiatief van het OCMW Galmaarden;
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);
Overwegende dat dit amendement wordt aangenomen;
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. :

Artikel 4 van het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2013 houdende vaststelling van een
belasting op het uitreiken van identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, attesten van
immatriculatie en paspoorten wordt als volgt aangepast met ingang van 1 augustus 2013:
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Artikel 4. :
Voor de afgifte van de identiteitskaarten aan onvermogende personen wordt geen belasting
geheven. De staat van onvermogen wordt met volgende overtuigende bewijsstukken
vastgesteld:
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
een bewijs voor de kandidaat-vluchtelingen die op basis van de wet van 12 januari
2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van
vreemdelingen verblijven in het lokaal opvanginitiatief van het OCMW Galmaarden.
Artikel 2. :

Alle overige bepalingen van betreffend gemeenteraadsbesluit van 29 januari 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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