
Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten. 
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 19/12/2019, heeft het ondervermeld 
reglement goedgekeurd. 
 
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 23/12/2019 tot 
06/01/2020 en ligt ter inzage bij de Dienst der Gemeentetaksen van het Gemeentebestuur 
van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 
13u. tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u. 
 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2020 tot 31/12/2020, ten voordele van de gemeente en onder de hierna 
vermelde voorwaarden, een indirecte taks geheven op het afgeven van getuigschriften en 
andere documenten. De taks is ten laste van de personen of instellingen waaraan deze 
documenten op aanvraag of van ambtswege door de gemeente worden afgegeven. 
 
Artikel 2. 
Het bedrag van de taks is als volgt vastgesteld: 
 
a) op het afgeven van identiteitskaarten en identiteitsbewijzen:  
 
1) Kinderen van minder dans 12 jaar: 
 
- gratis voor een identiteitsdocument voor niet-Belgische kinderen van minder dan 12 jaar 

(met foto); 
 

- Kids ID: 
Volgens normale procedure: 
- 6,40 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van minder dan 

12 jaar (Kids ID) (namelijk de aanmaakprijs van de kaart, die aan de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

Volgens dringende procedure (levering aan de gemeente): 
- 120,90 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van minder 

dan 12 jaar met de dringende procedure met levering aan de gemeente (met inbegrip van 
de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 88,90 EUR die aan de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

Volgens dringende procedure (levering aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken): 

- 152,10 EUR voor een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van minder 
dan 12 jaar (Kids ID) met de dringende procedure met levering aan de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Brussel (met inbegrip van de aanmaakprijs van de 
kaart, namelijk 120,10 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
wordt doorgestort). 

 
2) Kinderen tussen 12 en 17 jaar: 

 
- 16,10 EUR voor een elektronische identiteitskaart (namelijk de aanmaakprijs van de kaart, 

die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 
- 130,60 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende procedure met 

levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 98,60 
EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 161,80 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende procedure met 
levering aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Brussel (met inbegrip 



van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 129,80 EUR die aan de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort). 

 
3) 18 jaar of ouder: 

 
- 18,10 EUR voor een elektronische identiteitskaart (met inbegrip van de aanmaakprijs van 

de kaart, namelijk 16,10 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
wordt doorgestort); 

- 130,60 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende procedure met 
levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 98,60 
EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 161,80 EUR voor een elektronische identiteitskaart volgens de dringende procedure met 
levering aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Brussel (met inbegrip 
van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 129,80 EUR die aan de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort). 

 
4) Volwassenen en kinderen: 
 
- 5 EUR voor elke herhaalde bestelling van PIN-PUK codes aangevraagd door de inwoner. 
 
b) op het afgeven van reispassen: 
 
1) Voor een Belgische kind jonger dan 18 jaar, gedomicilieerd te Sint-Lambrechts-Woluwe 
 
- 35 EUR voor de reispas met normale procedure (aan de Nationale Bank van België te 

storten); 
- 210 EUR voor de reispas met spoedprocedure (aan de Nationale Bank van België te 

storten); 
- 270 EUR voor de reispas volgens de "superdringende" procedure (aan de Nationale Bank 

van België te storten). 
 
1’) Voor een Belgisch kind jonger dan 18 jaar op doorreis 
 
- 35 EUR voor de reispas met normale procedure (aan de Nationale Bank van België te 

storten); 
- 210 EUR voor de reispas met spoedprocedure (aan de Nationale Bank van België te 

storten) 
 
2) Voor een Belgische volwassene (18 jaar of ouder), gedomicilieerd te Sint-Lambrechts-

Woluwe 
 
- 94 EUR voor de normale procedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de reispas, 

namelijk 35 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden gestort en 30 EUR die 
aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort); 

- 270 EUR voor de spoedprocedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de reispas, 
namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden gestort en 30 EUR 
die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort) alsook 
voor de reispas met 64 bladzijden; 

- 330 EUR volgens de "superdringende" procedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor 
de reispas, namelijk 270 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden gestort 
en 30 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort) 
alsook voor de reispas met 64 bladzijden. 

 



2’) Voor een Belgische volwassene (18 jaar of ouder) op doorreis 
 
- 94 EUR voor de normale procedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de reispas, 

namelijk 35 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden gestort en 30 EUR die 
aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort); 

- 270 EUR voor de spoedprocedure (met inbegrip van de aanmaakprijs voor de reispas, 
namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van België moet worden gestort en 30 EUR 
die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken moet worden gestort) alsook 
voor de reispas met 64 bladzijden. 

 
c) op het afgeven van administratieve documenten aan vreemdelingen: 
 
1) Verblijfsbewijzen:  
- 15 EUR voor een inschrijvingsbewijs; 
 
- 16,10 EUR voor een verblijfsbewijs voor buitenlanders van 12 tot 17 jaar inbegrepen 

(namelijk de aanmaakprijs van de kaart, die aan de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 25,10 EUR voor een verblijfbewijs voor buitenlanders van 18 jaar of meer (met inbegrip van 
de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 16,10 EUR die aan de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 135,60 EUR voor het verblijfbewijs voor buitenlanders volgens de dringende procedure met 
levering aan de gemeente (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 98,60 
EUR die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 16,60 EUR voor een biometrisch verblijfbewijs voor niet-Europese buitenlanders van 12 tot 
17 jaar inbegrepen (namelijk de aanmaakprijs van de kaart, die aan de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 25,60 EUR voor een biometrisch verblijfbewijs voor niet-Europese buitenlanders van 18 
jaar of meer (met inbegrip van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 16,60 EUR die aan 
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort); 

- 135,60 EUR voor een biometrisch verblijfbewijs voor niet-Europese buitenlanders van 18 
jaar of meer volgens de dringende procedure met levering aan de gemeente (met inbegrip 
van de aanmaakprijs van de kaart, namelijk 98,60 EUR die aan de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt doorgestort). 

 
2) Bijlage 3 ter (verklaring van aankomst voor Europeanen):  GRATIS 
 
3) Bijlage 15 (tijdelijke verblijfsvergunning in afwachting van het verkrijgen van de 

verblijfsvergunning): GRATIS 
 
4) Bijlage 15 bis (idem, uitreiking aan het begin van de herenigingsprocedure): 10 EUR 
 
5) Bijlage 41 (idem, gezinshereniging met een niet-Europeaan met een beperkte  

verblijfsvergunning):  10 EUR 
 
6) Bijlage 19 (aanvraag tot vestigingsvergunning met aflevering van een  
verblijfsvergunning van 5 jaar en inschrijving in het bevolkingsregister): 10 EUR 
 
7) Bijlage 9.2 (aanvraag opgesteld voor diegenen die in België willen blijven, 

maar noch over een visum, noch over de vereiste documenten beschikken 
(humanitaire redenen):  GRATIS 

 
8) Bijlage 3 bis (verbintenis tot tenlasteneming voor toeristen): 

per afgegeven document 10 EUR 
 



9) Bijlage 32 (verbintenis tot tenlasteneming voor studenten): 
per afgegeven document 2,50 EUR 

 
10) Bijlage 33 (verblijfsdocument): per afgegeven document GRATIS 
 
11) Bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument): 

per afgegeven document 5 EUR 
voor een verlenging 5 EUR 

 
12) Bijlage 19 ter (aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een familielid  

van een burger van de Europese Unie): 10 EUR 
 
13) Aankomstverklaringen: 

1) Document, uitgereikt omwille van medische redenen,  
verlenging in verband met een medisch getuigschrift:    GRATIS 

2) Document uitgereikt voor een toeristisch verblijf: 
per afgegeven document       10 EUR 

 
14) Dossierkosten voor de 1ste inschrijving in België 

van nieuwkomers uit de EU en derde landen: per dossier   20 EUR 
 
c’) Reisdocumenten: 
 
1) Voor een erkende vluchteling, staatsloze jonger dan 18 jaar, gedomicilieerd te Sint-

Lambrechts-Woluwe: 
 
- 41 EUR voor het reisdocument volgens normale procedure (met inbegrip van de 

aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 41 EUR die aan de Nationale Bank van 
België moet worden gestort) ; 

- 210 EUR voor het reisdocument volgens spoedprocedure (met inbegrip van de 
aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van 
België moet worden gestort); 

- 270 EUR voor het reisdocument volgens de "superdringende" procedure (met inbegrip 
van de aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 270 EUR aan de Nationale Bank van 
België moet worden gestort). 

 
1’) Voor een vreemdeling jonger dan 18 jaar, gedomicilieerd te Sint-Lambrechts-Woluwe: 
 
- 41 EUR voor het reisdocument volgens normale procedure (met inbegrip van de 

aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 41 EUR die aan de Nationale Bank van 
België moet worden gestort) ; 

- 210 EUR voor het reisdocument volgens spoedprocedure (met inbegrip van de 
aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van 
België moet worden gestort). 

 
2) Voor een volwassen erkende vluchteling, staatsloze (18 jaar of ouder), gedomicilieerd te 

Sint-Lambrechts-Woluwe : 
 
- 90 EUR voor het reisdocument volgens de normale procedure (met inbegrip van de 

aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 41 EUR die aan de Nationale Bank van 
België moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse 
Zaken moet worden gestort); 

- 260 EUR voor het reisdocument volgens de spoedprocedure (met inbegrip van de 
aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van 



België moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse 
Zaken moet worden gestort); 

- 320 EUR voor het reisdocument volgens de "superdringende" procedure (met inbegrip 
van de aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 270 EUR die aan de Nationale Bank 
van België moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken moet worden gestort). 

 
2’) Voor een volwassen vreemdeling (18 jaar of ouder), gedomicilieerd te Sint-Lambrechts-
Woluwe: 
 
- 90 EUR voor het reisdocument volgens de normale procedure (met inbegrip van de 

aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 41 EUR die aan de Nationale Bank van 
België moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse 
Zaken moet worden gestort); 

- 260 EUR voor het reisdocument volgens de spoedprocedure (met inbegrip van de 
aanmaakprijs voor het reisdocument, namelijk 210 EUR die aan de Nationale Bank van 
België moet worden gestort en 20 EUR die aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse 
Zaken moet worden gestort). 

 
d) op aanvraag tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit krachtens artikelen 11 bis (§ 

2), 12 bis en 24 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, per dossier ingediend 
bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand: 82 EUR 

 
e) op aanvraag tot het verzaken aan de Belgische nationaliteit krachtens artikel 22 van het  

Wetboek van de Belgische nationaliteit, per dossier ingediend bij de Ambtenaar van de  
Burgerlijke Stand: 82 EUR 

 
e') op de verwerving van de Belgische nationaliteit krachtens artikel 19 van het Wetboek  

van de Belgische nationaliteit, per dossier neergelegd bij de Ambtenaar  
van de Burgerlijke Stand: 82 EUR 

 
f) op het afgeven van het huwelijksboekje, afgeleverd buiten het Pro Deo-stelsel: 20 EUR 
 
g) op de aangifte van wettelijk samenwoningscontract bij de Ambtenaar  

van de Burgerlijke Stand: 20 EUR 
 
g’) op de aangifte van beëindiging van wettelijk samenwoningscontract bij de Ambtenaar 

van de Burgerlijke Stand: 20 EUR 
 
h) op het afgeven van om het even welke andere getuigschriften, uittreksels, afschriften, 

machtigingen, enz., afgegeven van ambtswege of op aanvraag, met uitzondering van 
akten betreffende de nationaliteit: 

 - voor het eerste exemplaar: GRATIS 
 - voor elk bijkomend exemplaar dat gelijktijdig wordt afgegeven: GRATIS 
 
i) op het afgeven van getuigschriften, uitgiften, uittreksels, afschriften van een akte van de 

burgerlijke stand: 
 - voor het eerste exemplaar:  GRATIS 
 - voor elk bijkomend exemplaar dat gelijktijdig wordt afgegeven:  GRATIS 
 
j) op het afgeven van documenten met persoonsgegevens vermeld in een gemeentelijk 

gegevensbestand met betrekking tot een persoon voor zover deze inlichtingen  
vatbaar zijn voor mededeling en dat deze mededeling toegelaten is door de in voege 
zijnde wetgeving: 1,50 EUR 

 



k) op het afgeven van internationale rijbewijzen: 
26 EUR (met inbegrip van de federale retributie, met name 16 EUR) 

 
k’) op de afgifte van rijbewijzen model bankkaart:  
 
1. Voorlopige rijbewijzen (model 3: 12, 18, 36 maanden): 

- 26 EUR voor een voorlopig rijbewijs (met inbegrip van de federale retributie, met name 
20 EUR) 
- 26 EUR voor een duplicaat (met inbegrip van de federale retributie, met name 20 EUR) 

2. Permanente (categorieën A, B en BE) en/of beperkte (categorieën C, D, CE en DE) 
rijbewijzen: 

- 26 EUR voor een permanent en/of beperkt rijbewijs (met inbegrip van de federale 
retributie, met name 20 EUR) 
- 26 EUR voor een duplicaat, een verandering van categorie, een uitwisseling van een 
buitenlands rijbewijs, enz. (met inbegrip van de federale retributie, met name 20 EUR) 

3. Rijbewijs categorie G (tractoren): 
- 26 EUR (met inbegrip van de federale retributie, met name 20 EUR) 

 
k’’) op de afgifte van attest van aflevering van een rijbewijs: 

- attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs GRATIS 
- attest voor de uitwisseling van een Europees rijbewijs GRATIS 

 
l) Legaliseren van handtekeningen: 

- voor het eerste exemplaar :        2,50 EUR 
- voor elk bijkomend identiek exemplaar dat gelijktijdig wordt afgegeven: 1,50 EUR 

 
m) Eensluidend verklaren van afschriften van stukken:  

-  eerste afschrift:        2,50 EUR 
-  volgende identieke afschriften:       1 EUR 

 
Artikel 3. 
De taks wordt geïnd op het ogenblik van het afgeven van het document. In voorkomend 
geval zal het bewijs van betaling van de taks vastgesteld worden door een plakzegel of een 
stempelafdruk aan te brengen waarop het bedrag van de taks is weergegeven. 
 
De aan de taks onderworpen personen of instellingen, die een aanvraag tot het bekomen 
van een of ander document indienen, zijn verplicht het bedrag van de taks te deponeren op 
het ogenblik van hun aanvraag als het document niet onmiddellijk kan worden afgegeven. 
 
Artikel 4. 
Zijn vrijgesteld van de taks: 
a) de stukken waarvan het afgeven reeds onderworpen is aan het betalen van een recht 

ten voordele van de gemeente krachtens een wet, een koninklijk besluit of een 
reglement van de overheid; 

b) de stukken afgegeven aan de rechterlijke overheden, aan de openbare besturen, de 
instellingen ermee gelijkgesteld en aan de instellingen van openbaar nut; 

c) de stukken die door het gemeentebestuur gratis dienen afgegeven te worden krachtens 
een wet, een koninklijk besluit of om het even welk reglement van de overheid; 

d) de stukken afgegeven aan personen waarvan de behoeftigheid behoorlijk werd 
vastgesteld; 

e) de machtigingen betreffende godsdienstige of politieke gebeurtenissen, deze af te geven 
aan liefdadigheidswerken voor het inrichten van een feest, van een bal of van een stoet, 
alsook voor het plaatsen van een spandoek behalve wanneer het spandoek een 
handelsreclame draagt; 



f) de stukken verleend om te gelden als toelating voor het uitoefenen van een 
werkzaamheid die als dusdanig al bezwaard is met een belasting of een vergoeding ten 
voordele van de gemeente; 

g) de stukken aangevraagd om een school- of werkabonnement te krijgen, of een 
verminderde prijs op het openbaar vervoer; 

h) de getuigschriften die de samenstelling van een gezin vermelden en dienen om het 
hoofd van een groot gezin toe te laten een vermindering te krijgen op de prijs op het 
openbaar vervoer; 

i) de getuigschriften van leven afgegeven om pensioenen, renten, sociale bijdragen en 
pensioenen ten laste van openbare machten te kunnen innen; 

j) de uitgiften, kopieën of uittreksels van beslissingen van de Gemeenteraad en van het 
College van burgemeester en schepenen, afgegeven aan de personeelsleden en 
gewezen personeelsleden van het gemeentebestuur, alsook aan hun rechthebbenden, 
in zoverre deze beslissingen op hen betrekking hebben; 

k) de getuigschriften van goed zedelijk gedrag, alsmede de voor eensluidend verklaarde 
afschriften, afgegeven aan werklozen en jonge werkzoekenden in wachtperiode van 
werkloosheidsuitkering, op vertoon van respectievelijk hun controle- en kwijtingkaart C3 
en van hun document A23, en dit alleen voor het zoeken van werk. 

 
Artikel 5. 
De taks wordt conform de beschikkingen van artikel 2 contant geïnd door de 
gemeenteontvanger of zijn aangestelde. 
 
Artikel 6. 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en 
is ze onmiddellijk eisbaar.  
In dat geval ontvangt de belastingplichtige zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening 
ervan gebeurt onverwijld. 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de 
ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen; 
 
Artikel 7 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting 
op de inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 8. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed 
bezwaarschrift indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen 
de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de 
verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die 
voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij 
uitgenodigd om tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de 
datum van zijn hoorzitting en de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, 
minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting meegedeeld. 
 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting 
minstens zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College 
van burgemeester en schepenen.  
 


